
 

 

- ÖNEMLİ : 2014-2015 yılında yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz ile 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 

bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Sınıfını okuyup 1. sınıfa geçen öğrencilerimiz ders kaydı yapmayacak, 

danışmanlarınız tarafından yapılacaktır.  

- Ders kaydı (kayıt yenileme) yapacak ikinci öğretim ara sınıf öğrencilerimiz ile normal öğrenim 

süresini uzatan öğrencilerimiz 08 - 14 Eylül 2014 tarihleri arasında Türkiye İş Bankasına giderek T.C 

kimlik numaraları ile öğrenci katkı payı/öğrenim gideri ücretini ödemesi gerekmektedir. 

 

- http://obs.duzce.edu.tr/account/login?returnurl=/ adresinden otomasyon sistemine giriş yaparak 08 - 14 

Eylül 2014 tarihleri arasında ara sınıf öğrencilerimizin internet üzerinden ders kaydı (kayıt yenileme) 

işlemlerini yapması gerekmektedir. 

 

- Bir dönemde alınması gereken toplam kredi 30 (otuz) AKTS’dir.  

 2013 ve  önce girişli ara sınıf öğrencilerimiz öncelikle varsa alt yarıyıl / yarıyıllardan başarısız 

oldukları ve/veya devamsızlıktan kaldıkları ya da almadıkları dersleri almalıdır.  

 Ara sınıf öğrencilerimiz alt yarıyıl/ yarıyıllardan başarısız oldukları ve/veya devamsızlıktan 

kaldıkları ya da almadıkları dersler ile birlikte 2014-2015 güz yarıyılına ait yarıyıl dersleri en fazla 

40 (kırk) AKTS’dir.  

 10 Temmuz 2008 tarihli Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne tabi olup, AGNO’su 2,00 

ve üzerinde olan öğrenciler, yarıyıl ders yükü üzerine bulundukları yarıyıldan / bir üst yarıyıldan 

çakışmayan 2 (iki) ders danışmanın onayı ile alabilir.  

 24 Ağustos 2011 tarihli Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne tabi olup, AGNO’su 2,25 

ve üzerinde olan öğrenciler, ilgili yarıyıla ait ders kredisi toplamının 1/3 (10 AKTS) fazlasını 

aşmamak kaydı ile bulundukları yarıyıldan / bir üst yarıyıla ait çakışmayan dersler danışmanın onayı 

ile alabilir. 

 

- Ders seçimi yapan öğrencilerimizin danışman onayları danışmanları tarafından 08-14 Eylül 2014 tarihleri 

arasında yapılacaktır. Ders kaydı onaylanan öğrencilerimiz iki nüsha olarak düzenlenen ders kaydı onay 

formunun bir nüshasını danışmanından alacaklardır.  Ders kaydına itirazlar ancak ders kayıt onay formu ile 

dikkate alınacaktır. Ders kaydı danışmanın onayından sonra kesinleşir. 

 

- Lisans öğrencilerimizin “Ekle-Bırak Dönemi” 15-26 Eylül 2014 tarihleri arasındadır. Öğrencilerimiz, ilk 

iki yarıyıl dışında, yarıyılın başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde danışmanın onayını alarak kayıt 

sırasında aldığı derslerden bazılarını bırakabilir ve başka derslere kayıt yaptırabilir. Bu iki haftalık süre 

devamsızlıktan sayılır. 

 

http://obs.duzce.edu.tr/account/login?returnurl=/


- Ders kaydı süresinde değişik sebeplerle ders kaydını yapamayan öğrencilerimiz, 03 Ekim 2014 tarihine 

kadar bir dilekçe ekine mazeret belgesini de ekleyerek bölüm başkanlığına başvuru yapacaklardır. 

Mazeretinin kabul edilmesi halinde danışman görüşü de alınarak ders kayıt formu ile birlikte 

Dekanlık/Müdürlük tarafından ilgili Yönetim Kurulu kararı alınması için işlem yürütülecektir. Yönetim 

Kurulu kararından sonra ders kayıtları kesinleşecek, öğrenci katkı payı/öğrenim gideri ücretini Türkiye İş 

Bankası Düzce Şubesine yatırarak dekontunu birim öğrenci işlerine teslim edecektir. 

 

- Lisans öğrencilerimiz 10.10.2014 tarihine kadar dersten çekilme yapılabilir. Dersten çekilme işleminde 

herhangi bir ders ekleme söz konusu değildir. Öğrencilerimiz ilk defa kayıt yaptırdıkları derslerin sadece 

birinden, yarıyılın ilk dört haftası içerisinde dersten çekilme işlemi yapabilir. 

 

- Ders kayıtlanma sürelerinde kayıt yenileme işlemini veya ders kaydını yaptırmayan öğrenciler o yarıyıl 

derslere devam edemez. Sınavlara katılamaz ve öğrencilik hakkından (öğrenci belgesi, askerlik belgesi, burs 

vb.) yararlanamaz. 

 

- Usulüne uygun kayıt olmadıkları ve belirlenen şartları sağlamadıkları dersin sınavına girmeleri halinde 

aldıkları not iptal edilir. 

 

- İlk defa kayıt yaptıran öğrencilerimiz yarıyıl başlangıcından itibaren en geç 2 (iki) hafta içinde, ek 

kontenjanla gelen öğrencilerimiz en geç 1 (bir) hafta içinde daha önce bir başka üniversiteden aldıkları 

dersler için dilekçe ile ilgili bölüm başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.  

 

- İlk 4 (dört) dönem sonunda Akademik Genel Not Ortalaması (AGNO) eski yönetmeliğe bağlı öğrencilerin 

1,80’in ve yeni yönetmeliğe bağlı öğrencilerin 2,25’in altında olması halinde AKADEMİK YETERSİZLİK 

uyarısı alır. Bu durumdaki öğrencilerimiz V. yarıyıldan ders alamaz. Daha önce alıp başarısız olukları 

dersler ile III. yarıyıldan almadıkları derslere kayıtlanırlar. 

 

- Öğrencilik süresi sonuna kadar öğrenci katkı payı/öğrenim gideri banka dekontlarının saklanması 

gerekmektedir. 

 

- Ders kayıt ekranlarında problem yaşanması halinde bağlı bulunduğunuz bölüm/programın öğrenci işleri 

birim sorumluları ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. Problem net olarak belirtilmeli ve kimlik bilgileri 

bildirilmelidir. Ders kaydı ekranında sorunu devam eden öğrencilerimiz birim sorumlularından bilgi 

alabileceklerdir. 

 

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI  

http://www.ogrenciisleri.duzce.edu.tr 


