
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ  

 EĞİTİM FAKÜLTESİ 

WEB ŞİFRE : 

 https://obs.duzce.edu.tr adresinden Kullanıcı Adı: T.C. Kimlik No ve Şifre : T.C. Kimlik No olacak 

şekilde giriş yapabileceklerdir. Giriş yaptıktan sonra öğrenci numaranızı öğrenebilir ve şifre 

değişikliğinizi yapabilirsiniz (Lütfen değiştirdiğiniz şifrelerinizi unutmayınız) 

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ:  

İngilizce Öğretmenliğinde hazırlık zorunludur. Öğrenciler Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksek 

Okulunun yapacağı muafiyet sınavına girmek zorundadırlar. Duyurular  ve sınav takvimine ilişkin 

bilgiler www.ydy.duzce.edu.tr adresinde ilan edilmiştir. 

DANIŞMAN İŞLEMLERİ: 

Danışman atama işlemleri daha sonra gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz 19.09.2019 tarihinden 

itibaren danışmanlarını https://obs.duzce.edu.tr adresinden öğrenci şifrelerini girerek 

öğrenebileceklerdir. 

Dersler başladığında öğrenciler Danışmanlarına vermek üzere 1 adet fotoğraf getirmeleri 

gerekmektedir. 

DERS KAYDI: 

*2019 YKS Sonuçlarına göre Fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler; 24-27 Eylül 2019 

tarihlerinde ders kayıtları danışmanları tarafından yapılacaktır. Öğrenciler bu tarihler arasında 

ders kayıtlarının onaylanıp onaylanmadığını https://obs.duzce.edu.tr girerek kontrol edebilirler.  

*27 Eylül’de hala onaylanmayan ders kayıtları için danışmanları ile iletişime geçmeleri 

gerekmektedir. 

* Kesin Kayıt işlemlerini yapan ikinci öğretim öğrencileri öğrenim ücretini 24-27 Eylül 2019 

tarihlerinde ders kaydını yapmadan önce öğrenci numarası ile T.C. Halk Bankasının 

Türkiye’deki herhangi bir şubesine ödeyeceklerdir. Ücret Ödemesi yapılmayan öğrencilerin 

ders kayıtları onaylanmamaktadır. 

DERSLERİN BAŞLAMA TARİHİ: 

30.09.2019 tarihinde başlayacaktır. 

*E-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin evrak teslim etmelerine gerek yoktur. 

*Üniversite ve Fakültemiz Genel Tanıtımı (Oryantasyon Eğitimi ) dersler başlatıktan sonra 

yapılacak olup, oryantasyon eğitim tarihi daha sonra duyurulacaktır. Öğrencilerin katılımı 

gerekmektedir. Duyuruları ef@duzce.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz. 

 

 

 

https://obs.duzce.edu.tr/
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mailto:ef@duzce.edu.tr


DERSE DEVAM:  

Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Sınav  Yönetmeliğinin Madde 15’e  Göre : 

 (1) Öğrenciler ilk defa aldıkları derslerin teorik bölümüne %70 oranında, uygulama bölümüne %80 

oranında devam etmek zorundadır. Öğrencilerin raporlu oldukları süre devamsızlık süresinden sayılır. 

(2) Daha önce alınıp devam koşulu yerine getirilen bir dersin tekrarında devam zorunluluğunun aranıp 

aran- mamasına; birimin fiziki kapasitesi, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı da göz önüne alınarak, 

ders sorumlusunun uygun görüşü, bölüm başkanlığının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından 

karar verilir. Devam zorunluluğunun aranmaması halinde de öğrenci o derse kayıt olmak, varsa 

ödevleri yapmak, atölye ve uygulamalı derslerde uygulamalara ve ara sınavlara katılmak zorundadır. 

(3) Öğrencilerin; bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ve karşılaşmalar sebebiyle bölüm 

başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile izinli oldukları süreler devamsızlıktan 

sayılmaz. 

 (4) Ders sorumluları öğrencilerin derse devamlarını izlemekle yükümlü ve bu konuda bölüm 

başkanlığına karşı sorumludur. 

İZİN/KAYIT DONDURMA: 

Kesin kayıttan sonra, öğrenimine sağlık, askerlik, maddi ve ailevi nedenler ile devam etmek istemeyen 

öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 30 Eylül - 11 Ekim 2019 

tarihleri arasında bir dilekçe ile kayıtlandıkları Eğitim Fakültesi Dekanlığına başvuracaklardır. İzin 

gerekçeleri kabul edilerek izinli sayılan öğrenciler 2019-2020 eğitim-öğretim yılının güz ve/veya 

bahar yarıyılında derslere devam edemezler. 

 MUAFİYET: 

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, isterlerse burada başarılı 

olduğu derslerden muaf olmak isteyebilirler. Bunun için 30 Eylül - 11 Ekim 2019 tarihleri arasında 

Bölüm Başkanlıklarına transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvurması gerekmektedir. Bu 

süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz (Daha 

önce başarılı olduğu dersler Üniversitemi Yönetmeliği not baremine dönüştürülerek genel not 

ortalamasına katılır. 

*Düzce Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları kapsamında Madde 5/4 

bendi uyarınca, Ders muafiyeti talep edilen dersin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemesi gerekir.  

YURT İŞLEMLERİ VE BARINMA: 

1-)Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurular http://kyk.gsb.gov.tr web adresinden 

yapılacaktır. NOT: Her eğitim-öğretim yılı başında Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı 

(Eğitim yılı uzayan I. Öğretim öğrencileri için) ve ikinci öğretim ücretlerini, üniversitemizin fakülte, 

yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt yaptıran tüm öğrencilerimiz akademik takvimde 

belirlenen süreler içerisinde ödemek zorundadırlar. Üniversitemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 30 

Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacaktır. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi / bursları için 

http://kyk.gsb.gov.tr internet adresinden bilgi alabilirsiniz. 

 ULAŞIM: 

Düzce ve Konuralp Yerleşkesine ulaşım: Düzce Belediyesi otobüsleri ile sağlanmaktadır.  


