
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

2019-2020 Yaz Okulu Uzaktan Eğitim Uygulama Esasları 

 

MADDE 1 - Düzce Üniversitesi Senatosu tarafından, Covid-19 salgını döneminde yürütülecek 2019-2020 Yaz 

Okulu Uzaktan Eğitim Uygulama Esasları aşağıda verilmiştir. 

(1) Yaz okulundaki derslerin tamamı çevrim içi yapılacaktır. Devam koşulu aranacaktır. 

(2) Yaz Okulu dersleri eşzamanlı (online-canlı) olarak yapılacaktır.  Canlı derslerde sadece Üniversitemizin sanal 

sınıfları kullanılacaktır. Harici sanal sınıf ortamları kullanılmayacaktır.  

(3) Derslere ait dokümanlar öğretim üyeleri/elemanları tarafından uzaktan eğitim sistemine yüklenecek ve canlı 

ders öncesi paylaşılacaktır. 

(4) Öğrencilerin, yaz okulunda alacağı derslerden başarılı olabilmeleri için % 70 derse katılım zorunludur. Derse 

katılımlar sistem üzerinden izlenecektir. Bu duruma dikkat edilerek ders seçimi yapılması gerekmektedir. 

(5) Öğrencilerin, çevrim içi derslere katılabilmek için dijital teknolojik imkânlara sahip olmaları kendi 

sorumluluklarına aittir. Öğrencinin internet kotasının dolması, bağlantının kesilmesi ve erişememe gibi mazeretler 

Üniversitemizin sorumluluk alanında değildir. 

(6) Her ders saati senkron canlı 30 dakika olarak uygulanacaktır.  

(7) Yaz Okulu sınavları Akademik Takvimde ilan edilen tarih ve saatlerde senkron olarak yapılacaktır.(14-20 

Eylül) 

(8) Bir öğrenci yaz okulunda en fazla 22 saatlik ders alabilir.  

(9) Mazeret sınav hakkı sadece Ara Sınavlar için mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgili yönetim kurulu 

tarafından kabul edilmesi şartı ile verilecektir. 

(10) Öğrenciler, yaz okulunda diğer yükseköğretim kurumlarından çevrimiçi ve/veya yüz yüze ders alabilirler. 

Ancak Üniversitemizde açılacak yaz okulu dersleri ilan edildikten sonra, diğer yükseköğretim kurumlarından ders 

alınamayacaktır. Dersler ilan edilmeden önce diğer yükseköğretim kurumlarından yaz okulu dersi alınması 

hakkında ilgili bölüm başkanlıkları yetkilidir. 

(11) Yaz okulunda dersler senkron olarak yürütüleceğinden öğrenciler aynı tarihlerde staj yapamaz. 

(12) Yaz okulunda 2547 sayılı kanunun ek madde 26’sına göre; Üniversitenin yetkili kurul kararı ile ücretsiz yaz 

okulu hakkı sağlanan öğrenciler, yaz okulu ücreti ödemezler. 

(13) Yaz okulunda ders yükü aranmaksızın; görev alan öğretim elemanlarına haftalık ders yükü; Öğretim Üyesine 

en çok 30 saate, Öğretim Görevlisine 32 saate kadar ders verilebilir. İkinci Öğretimde verilen eğitimler için bu 

saatlere 10 saat ilave edilir. 

 

Uygulama Esaslarında Hükmü Bulunmayan Haller 

MADDE 2- Bu Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve 

Birimlerin ilgili kurul kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 3- Bu uygulama esasları yalnızca 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için geçerlidir. 

 

Yürütme 

MADDE 4- Bu uygulama esasları hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür. 


