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1-Düzce

Yeşil Şehir Düzce!
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Yeşil Şehir DÜZCE…

 Ankara ve İstanbul gibi iki büyük

metropole eşit ve yakın mesafede bulunan

DÜZCE, mavi ve yeşilin buluştuğu

Anadolumuzun güzel bir şehridir.

 Merkez ilçe dışında 7 ilçesi bulunan

Düzce’de toplam nüfus 395 bin kişi

dolayındadır.
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Düzce’yi Tanıyalım…

 Konuralp’te Prusias Ad Hypium antik kenti

gibi önemli bir tarihi mekana sahip olan

Düzce, günümüze kadar birçok

medeniyetin yaşadığı bir şehirdir.

 Bir Karadeniz sahili olan Akçokoca ilçesi,

Samandere ve Güzeldere Şelaleleri başta

olmak üzere, Sahilleri, Yaylaları, Gölleri ve

Ormanlarıyla görülmeye değerdir.
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2-Düzce Üniversitesi:

Genel Bilgiler
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AKADEMİK BİRİMLERİZ

 2006 yılında kurulan Üniversitemizde,
2021-2022 eğitim-öğretim döneminde;

 15 fakülte, 

 1 enstitü, 

 2 yüksekokul, 

 10 meslek yüksekokulu ile birlikte birçok 
araştırma ve uygulama merkeziyle 
eğitim-öğretim-bilimsel araştırma ve 
yayın faaliyetini sürdürmektedir.
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YERLEŞKELERİMİZ

 Konuralp Yerleşkeleri

 Düzce Yerleşkesi

 Akçakoca Yerleşkesi

 Cumayeri Yerleşkesi

 Çilimli Yerleşkesi

 Gölyaka Yerleşkesi

 Gümüşova Yerleşkesi

 Kaynaşlı Yerleşkesi
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AKADEMİK BİRİMLERİMİZ

 «Öğrencilerimiz Varlık 

Sebebemizdir.» 

temel hizmet prensibiyle akademik 

faaliyetlerine devam eden  

Üniversitemiz;

2816 akademik ve idari personel ile  

29 bini aşkın öğrencimize en iyi hizmeti 

sunmayı amaç edinmiştir.
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3-Düzce Üniversitesi:

Eğitim ve Öğretim Süreçleri ile 

İlgili Önemli Hususlar
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https://duzce.edu.tr/ adresinden Öğrenci Sekmesi altında bulunan Öğrenci Bilgi Sistemi

(OBS) ekranına gidebilirsiniz. Sisteme ilk kez giriş yapacak öğrencilerimizin kullanıcı adı ve

şifreleri T.C.Kimlik Numarasıdır.

https://obs.duzce.edu.tr

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) Giriş

https://duzce.edu.tr/
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https://duzce.edu.tr/ adresinden Öğrenci Sekmesi altında bulunan Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ekranına

gidebilirsiniz. Sisteme ilk kez giriş yapacak öğrencilerimizin kullanıcı adı ve şifreleri T.C.Kimlik

Numarasıdır.

Şifresini unutan öğrencilerimiz için giriş formunun altı kısmında bulunan “Şifremi Unuttum?” kısmına

girilir. Şifremi unuttum kısmına giriş yaptıktan sonra T.C.Kimlik Numarası ve E-Posta adresi bilgisi

istenecektir. Bilgileri girdikten sonra şifreniz mail adresinize gönderilecektir.

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) Giriş Ekranı

https://duzce.edu.tr/
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2- Form doldurulurken kimlik

bilgilerinizle aynı olması önem teşkil

etmektedir. Örnek olarak doğum yeri

kısmına nüfus bilgilerinizde yazan

doğum yeri ne geçiyorsa o yazılmalıdır.

Doğum tarihi aralarda nokta olacak

şekilde gün, ay, yıl olarak yazılmalıdır.

Form doğru bilgiler ile

doldurulduğunda aşağıdaki gibi e-posta

bilgileriniz ekranda gözükecektir;

E-Posta Bilgileri Nasıl Öğrenilir?
1- https://mailogren.duzce.edu.tr/ adresine girilerek gelen form doldurulur.

https://mailogren.duzce.edu.tr/


1- OBS giriş yapınız. Giriş yaptıktan sonra sol menüde bulunan
Ders İşlemleri – Ders Seçme İşlemine girilir.
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Ders Kaydı Nasıl Yapılır? 



2- Açılan ekrandan ders seçimi A veya B şubesine dikkat 

edilerek seçilir.
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3- Belirtilen yerdeki «Kaydet» butonu ile 

işlem onaylanır.
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Ders Seçmede Öncelik Sırası 

1- Alt sınıftan kalan 
dersler (2 ve üstü 
sınıflar için 
geçerlidir.

II- Zorunlu Dersler

III-Seçmeli Dersler
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Ders Kaydından Danışman 

Onayı Neyi İfade Eder?

Danışman onayı, öğrencilerin ders 
seçiminden sonra seçimleri doğru 
ve sırasına uygun şekilde yapıp 
yapmadıklarını, bir hata var ise 
birlikte düzeltmeyi ifade eder.
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Danışman tarafından onaylanmayan ders 
seçimleri geçerli değildir. Danışman onayı 
zorunludur. 



Bir dönemde en fazla kaç kredilik 

ders alabiliriz?

Bir dönemde en fazla 40 
AKTS’ye denk gelen sayıda 
ders alınabilir.  Altta kalan 
derslerle birlikte dönemlik 
toplam AKTS 40’ı aşarsa, 
aşan kısım bir sonraki 
seneye devreder.
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(Avrupa Kredi Transfer Sistemi “AKTS/ECTS” 

Kredisi) : Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için 

öğrencinin yapması gereken; teorik ders, uygulama, 

seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri 

çalışmaların tümünü ifade eden değeri, ifade eder.
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Ders programını nasıl öğrenebilirim?



AGNO neyi ifade eder?

AGNO: (akademik genel not ortalaması) 
bir öğrencinin dönem sonunda ve yıl 
sonundaki başarısının sayısal olarak 
karşılığını ifade eder. Üniversitemizde 
4’lük sistem geçerlidir.
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AGNO; derslerin harf notu 

karşılığı katsayılar ile derslerin 

AKTS değerleri çarpılarak elde 

edilen toplam sayının AKTS 

toplamına bölünmesiyle 

hesaplanır.



Üstten ders alabilir miyiz?

AGNO’su 2,25’in 
üzerinde olan 
öğrencilere, mevcut 
dönemin 1/3’ünü (10 
AKTS) aşmayacak 
şekilde ve üst 
yarıyıldaki derslerle 
çakışmamak koşuluyla 
2.dönemden itibaren 
üstten ders  
aldırılabilir. 
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AGNO önemli midir? Dersleri geçmek 

yeterli değil midir?

Mezun olmak için lisans bölümlerinde 8.yarıyılın
sonunda bütün derslerden başarılı olup 240
AKTS’lik ders yükünü tamamlamış olsalar dahi
AGNO’su 2,50’nin altında olanlar mezun olamazlar.

Mezun olmak için önlisans bölümlerinde 4.
yarıyılın sonunda bütün derslerden başarılı olsalar
ve 120 AKTS’lik ders yükünü tamamlamış olsalar
dahi AGNO’su 2,00’ın altında olanlar mezun
olamazlar.

Bu durumda olan öğrenciler, sadece önceki
yarıyıllarda almadıkları dersler ile DVZ, FF, DD, FD,
DD ve DC aldıkları derslere kayıt yaptırma hakkına
sahiptirler.
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Seçmeli Derslerden Başarısız 

Olsak Ne Olur?

Seçmeli derslerden 
başarısız olan öğrenci, 
bu durumda aynı dersi 
yeniden alabileceği 
gibi,  AKTS’sine dikkat 
etmek koşulu ile başka 
bir seçmeli dersi de 
alabilirler. 
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Yasal Devamsızlık 

Süresi Ne Kadardır?

Öğrenciler ilk defa 
aldıkları derslerin teorik 
olanlarına %70, 
uygulamalı olanlarına %80 
oranında devamla 
mükelleftirler. Bu oran, o 
dönemdeki derslerin 
devam ettiği haftalar 
üzerinden hesaplanır. 
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14 Haftalık eğitim 
dönemi boyunca 
mazeretler (sağlık 
raporu vb.) dikkate 
alınmaz.

Daha sonra ortaya çıkacak mazeretleriniz 
nedeni ile derslere mümkün olduğunca devam 

etmeniz önerilir.



Bir dersten DVZ alsak ne olur?

DVZ, transkriptte

«Devamsız»

anlamına gelir. Bir

öğrenci

devamsızlıktan

kaldığı dersi bir

sonraki dönem

DERSLERE FİİLEN

devam ederek almak

zorundadır.
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Harf puanları sayısal olarak hangi 

aralığa denk gelir?

AA : 90-100 =  4,00 = Pekiyi

BA : 85-89 =  3,50 = İyi-Pekiyi

BB : 80-84 =  3,25 = İyi

CB : 70-79 =  3,00 = Orta-İyi

CC : 60-69 =  2,50 = Orta

DC : 55-59 =  2,25 = Geçer-Orta

DD : 50-54 = 2,00 = Geçer

FD : 40-49 = 1,50 = Geçmez

FF : 39 ve aşağısı = 0 = Geçmez
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Bir Dersten Başarılı Sayılmak İçin 

Harf Notu En Az Ne Olmalıdır?

Bir Dersten başarılı olmak için harf
notunun ilgili ders için asgari DC ya da DD
olması gerekir. CC ve üzeri şartsız başarılı
sayılır. DC ve DD ise şartlı başarı sayılır.

Ancak, AGNO’su 2,50’nin altında olan
öğrenciler, DC ve DD ile geçtikleri dersten
başarılı sayılmazlar.
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İstediğim Dersi Yaz okulunda 

alabilir miyim?
DC ve DD ile şartlı geçilen dersler ile başarısız
olunan ve yaz okulunda açılan tüm dersler yaz
okulunda alınabilir. Toplam 24 AKTS ders
alınabilir.

Ancak DC ve DD ile geçilen derslerden yaz
okulunda ders seçen öğrenci, yaz okulunda
daha düşük not alırsa en son yaz okulunda
aldığı not geçerlidir.!!!

Üniversitemizde Bütünleme sınavı 
uygulaması bulunmamaktadır.
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Sınav sonucuma itiraz edebilir miyim?

Sınav kağıtlarında yapılan MADDİ hatalardan kaynaklı
eksik notlara öğrenci, sınavın açıklandığı tarihten itibaren
7 gün içerisinden dekanlığa vereceği dilekçe ile müracaat
edebilir. Dekanlık, ilgili öğrencinin bölüm başkanlığı
kanalı ile ilgili öğretim üyesinden sınav kağıdını yeniden
incelemesini isteyebilir.
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Not düzeltme talebi, notun ilanından sonraki onbeş gün

içinde ilgili bölüm başkanlığı tarafından, onbeş günü

geçmesi durumunda ise ilgili yönetim kurulu tarafından

karara bağlanarak, gerekli değişiklik yapılmak üzere

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.



Tek/Çift Ders Sınav Hakkı Nedir?

Tek/çift ders hakkı, mezun olma aşamasında olup
bütün derslerden başarı ile geçen ancak bir
ve/veya iki dersten geçemeyen öğrencilere
tanınan sınava girme hakkıdır.

Ara sınıf öğrencileri bu haktan yararlanamazlar.

Hiç alınmamış dersler için tek/çift ders hakkı
verilmez.

Her yarıyıl sonunda bir kez tek/çift ders hakkı
kullanılabilir.
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Sınavların biçimi, değerlendirilme 

yüzdesi neye göre belirlenir?

Bir dönemdeki vize, final 
sınavlarının yüzdeleri, 
ödev değerlendirme 
yüzdeleri, sınavın 
uygulanma biçimi tümüyle 
ilgili dersin öğretim 
üyesince belirlenir. 

Bu durum OBS de belirtilir.

55



Yan Dal Nedir?

Herhangi bir programa kayıtlı olan öğrencilerin
istekleri halinde, kendi lisans programlarına ek olarak
başka bir programdan ders almalarına yan dal
programı denir. Yan dal programı ayrı bir lisans
programı değildir.

Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları

alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir.

Bu belgeler diploma yerine geçmez.

Yan dal programı esasları Senato tarafından belirlenir.
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Çift Ana Dal Nedir?
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Aynı yükseköğretim kurumunda

yürütülen önlisans diploma programları

ile diğer önlisans programları arasında,

lisans programları ile diğer lisans

programları arasında ikinci dal olarak

devam edip, başarmaları halinde

öğrencilerimiz ikinci bir lisans diploması

alabilirler.

Çift ana dal programı esasları Senato tarafından

belirlenir.



Akademik Danışman Kimdir?

Danışman; öğretimi boyunca öğrencinin
başarı durumunu ve gelişimini izler,
öğretim programları çerçevesinde
öğrencinin üniversite ile ilgili işlerinde
yardımcı olur, yol gösterir.
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Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretimi ile

ilgili konuları ve sorunlarıyla ilgilenmek üzere

görevlendirilen öğretim elemanını ifade eder.



Öğrenci belgesi, transkript vb. evrakları 

nereden alabilirim?

Bu gibi evrakların öğrenciye
verilmesinden Akademik
Danışman değil, birimlerin
(fakülte, yüksekokul, meslek
yüksekokulu) öğrenci işlerinden
sorumlu memurları yükümlüdür.
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Ayrıca e-devlet üzerinden alınan
öğrenci belgeleri de tüm özel ve resmi
kurumlarca kabul edilmek
zorunluluğu bulunmaktadır.



Sorun çözerken izlenecek yol ???
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Yatay Geçiş-Dikey Geçiş Nedir?

Yatay geçiş önlisans yada lisans programı aynı kalmak
koşulu ile farklı bir üniversiteye geçme talebine denir.
Değerlendirme koşulları ve tarihleri üniversiteler
arasında farklılık gösterebilir.

Yatay geçişte önemli faktörler, ÖSYS puanı ve AGNO’dur.

Dikey geçiş, iki yıllık ön lisans programlarından, aynı
üniversitenin ya da farklı bir üniversitenin muadil
lisans bölümlerinden birine geçiş yapma isteğini ifade
eder. Örneğin, Adalet bölümünden Hukuk Fak. Geçmek
gibi.
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EK-1 İLE YATAY GEÇİŞ
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Merkezi yerleştirme ile yatay geçiş
YÖK’ün Yönetmeliği gereği her yılın
Ağustos ayının ilk iki haftasında
başvuruların alınması, 1 Eylül’e
kadar da değerlendirmelerin
sonuçlandırılması gerekir.
(Her yıl YÖK tarafından belirlenir)



4-Düzce Üniversitesi:

Disiplin ile İlgili Önemli 

Hususlar
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Disiplin Cezaları ve Disiplin 

Cezalarını Gerektiren Disiplin Suçları 
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MADDE 4 – (1) Uyarma cezasını gerektiren eylemler

şunlardır;

a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince sorulan

hususları haklı bir sebep olmadan zamanında

cevaplandırmamak,

b) Yükseköğretim kurumu yetkililerince tesbit edilen

yerler dışında ilan asmak,

c) Yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış duyuruları,

program ve benzerlerini koparmak, yırtmak,

değiştirmek, karalamak veya kirletmek.
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MADDE 5 – (1) Kınama cezasını gerektiren eylemler

şunlardır;

a)Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik

veya yanlış bildirmek,

b)Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel

toplantı ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak,

c)(Değişik:RG-7/11/2013-28814)2 Yükseköğretim kurumu

içinde izinsiz olarak bildiri dağıtmak, afiş ve pankart asmak,

d)Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları, program ve

benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya

kirletmek,

e)Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek
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Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya

kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 6 –

a) (Değişik:RG-23/12/2016-29927) Öğrenme ve öğretme

hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş

ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak,

b) Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini

engellemek,

c) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir

belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya başkasına ait bir

belgeyi kullanmak,
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Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya

kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

ç) Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini

zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,

d) Yükseköğretim kurumu personelinin, kurum içinde ya da

dışında, şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı

eylemlerde bulunmak,

e)Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek,

f) Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde

yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek
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Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için

uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 7 –

a) Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit

etmek,

b) Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle

yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde

bulunmak,

c) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak,

ç)Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak,
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Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için

uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

d) Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş

eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine

zarar vermek,

e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,

f) Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak.

g) (Ek:RG-23/12/2016-29927) Yükseköğretim kurumundan

uzaklaştırma cezası almış olmasına rağmen, bu karara

uymamak
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Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için

uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 8 –

a) Yükseköğretim kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet

kullanarak görevin yapılmasına engel olmak,

b) Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim

hizmetlerinden yararlanmalarını engellemek,

c) (Değişik:RG-7/11/2013-28814) Suç sayılan eylemleri

işlemek veya bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç

sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme

katılmaya zorlamak,

ç) Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı

madde kullanmak, taşımak, bulundurmak,
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Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için

uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav

salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava

sokmak veya başkasının yerine sınava girmek, e) Yükseköğretim

kurumlarında cinsel tacizde bulunmak,

f) Yükseköğretim kurumlarında 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı

olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada

kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri,

patlayıcı maddeleri taşımak ve bulundurmak,

g) Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine

veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak. ğ) (Ek:RG-

23/12/2016-29927) Soruşturma ile görevlendiri- lenleri tehdit

etmek.
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Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını

gerektiren disiplin suçları

MADDE 9 –

a) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek

amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla

kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına

faaliyette bulunmak veya yardım etmek,

b) Yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri

satmak, satın almak, başkalarına vermek ve ticaretini yapmak,

c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında

Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı

ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer

aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak, ç) Kişilerin vücudu üzerinde

cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını

ihlal etmek.
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Disiplin cezalarına karşı başvuru yolları:

MADDE 26 –

(1) Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına

karşı onbeş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz

edilebilir.

(2) İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu,

itirazı onbeş gün içinde kesin olarak karara bağlar. İtiraz

halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu kararı

inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. Red

halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red

gerekçesini göz önünde bulundurarak itirazı karara bağlar.

(3) Bu Yönetmeliğe göre verilen cezalara karşı, itiraz hakkı

kullanılmadan da 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

Yetkili İdare Mahkemelerine başvurulabilir.



5-Düzce Üniversitesi:

Kredi ve Burs işlemleri
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Kredi ve Burs işlemlerimi nasıl 

takip edebilirim?

Kredi ve Burs işlemlerinin
prosedürel işlemlerinden,
başvuru takviminin
açıklanmasından ve başvuruların
alınmasından KYK sorumludur.

İlgili kurumun internet sitesini
takip etmek gerekir.
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6-Düzce Üniversitesi:

Öğrenci Değişim Programları
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FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ

HAREKETLİLİĞİ

«Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bulunursa yanlış da bilinir;

ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz.»

Farabi



FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR?

 Farabi Değişim Programı, YÖK tarafından yürütülen ve

öğrenci değişimini mümkün kılan yurtiçi değişim

hareketliliğidir.

 Öğrenci GÜZ veya GÜZ + BAHAR döneminde kendi

kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve

öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.



Farabi Değişim Programının Faydaları nelerdir, 

Öğrencilere Nasıl Katkı Sağlar?

 Farklı Üniversite kültürünü tanımak,

 Farklı Akademisyenlerden eğitim alma şansı sağlar,

 Farklı kampüs ve sosyal yaşam ortamları tanır,

 Vizyonunuzu geliştirir,

 Yeni bir çevre ve arkadaş grubu kurarak iletişim becerilerinde olumlu 

gelişmeler sağlar.



Farabi Başvuru Tarihleri
 Güz / Güz+Bahar Dönemi Farabi başvuruları yılda bir defa olmakta ve YÖK’ün

belirlemiş olduğu takvime göre genellikle Şubat-Mart aylarında

alınmaktadır.

 Üniversitemizin anlaşmalı olduğu üniversitelerden sadece 1 (bir) Üniversite 

için başvuruda bulunulmaktadır.

 Başvuru tarihleri dışındaki başvurular kabul edilmemektedir.



Farabi Değişim Programına Başvuru Şartları 

Nelerdir?

 Öğrencinin örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı önlisans, lisans,
yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması.

 Önlisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamalarının en az 2,00
olması (4,00 üzerinden)

 Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamalarının

en az 2,50 olması (4,00 üzerinden)

 Önlisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile
yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu
programdan faydalanamazlar.

 Öğrencinin alt sınıftan dersinin kalmış olması veya uzatmalı öğrenci olması programa
başvurmaya engel değildir.



Farabi Değişim Programına Başvuru Şartları 

Nelerdir?

 Öğrenci Değişimi süresi en az bir (Güz), en fazla iki yarıyılı

(Güz+Bahar) kapsar.

 Sadece Güz Dönemi için başvuran öğrenci isterse dönemini Bahar

Dönemine uzatabilir.

 YÖK kararı doğrultusunda sadece Bahar Dönemi için Farabi

başvurusu yapılamamaktadır.

 Öğrenci eğitim hayatı süresince sadece bir kez Farabi Değişim

Programından faydalanabilir.



Nasıl Başvuru Yapılır?

 Öğrencimiz, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu üniversiteler arasından gitmek

istediği üniversiteyi belirler.

 Eğitim dili Türkçe olan Yükseköğretim Kurumları için Transkript Not

Ortalaması dikkate alınır.

 Gidilecek Yükseköğretim Kurumunun eğitim dili yabancı dil ise transkript not
ortalamasının %50’si + yabancı dil puanının %50’si baz alınır.

 Öğrenciler başvuruların ilan edildiği tarih aralığında , web sayfamızda yayınlanan

gerekli formları eksiksiz bir şekilde doldurarak Dış İlişkiler

Koordinatörlüğümüze şahsen teslim ederler.



Harç Ödemesi, Yurt ve Burs İmkanları Nelerdir?

 Öğrencilerin gittikleri üniversitede harç vb. ödeme yükümlülükleri yoktur.

 Yurt ve barınma imkanlarından öğrencilerin kendileri sorumludur. KYK’da kalan

öğrenciler transfer yapabilirler.

 Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs verilmektedir.

Farabi bursu 4 ay (sadece güz dönemi) verilmektedir. Verilecek burs miktarı her

yıl YÖK tarafından belirlenmektedir. Öğrenciler bu 4 ay süresince burslarının

%70’lik kısmını alırlar, geri kalan %30’luk kısım ise öğrencinin başarısı oranında

ödenir.

 Gidilen üniversitede devamsızlık ve başarısızlık durumunda tüm derslerden

kalan, yatay geçiş yapıp haber vermeyen ve sürekli ücrete tabii bir işe başlayıp

gönderen kuruma bildirmeyen öğrenciler aldığı tüm bursları iade etmek zorunda

kalır.



Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 
İletişim Bilgilerimiz

Bilgilendirme veTüm Belgelere

http://disiliskiler.duzce.edu.tr

Adresinden ulaşabilirsiniz.



MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 



MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 

Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim

veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı

değişimini mümkün kılan bir programdır.

 Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı

olmaksızın bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını

kapsamaktadır.



Mevlana Öğrencisi 

Mevlana Değişim Programı öğrencileri; 

 Bölgesini ve dünyayı daha iyi tanımak ve anlamak isteyen, 

 Değişime açık 

 Donanımlı ve kendine güvenen, 

 Rekabet duygusu güçlü, 

 Küresel bilinç ve sorumluluk duygusuna sahip öğrencilerdir. 



Mevlana Değişim Programına Kimler 

Katılabilir? 

Üniversitemizin örgün eğitim programlarına kayıtlı bütün öğrenciler

katılabilir.

 Bütün eğitim düzeylerindeki 1. ve 2. öğretim (Ön Lisans, Lisans, Yüksek

Lisans, Doktora) öğrencilere açık.

 Açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler

programdan faydalanamazlar.



Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları 

 Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,

 Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2,5/4,00

 Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının

3/4,00

 Başvuruların değerlendirmesi Mevlana Puanı baz alınarak yapılır.

Mevlana Puanı = 

AGNO*%50 + DİL PUANI*%50

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler

ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora

öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar



Nasıl Başvuru Yapılır? 

 Başvurular yılda 1 (bir) defa yapılmaktadır.

 Başvuru tarihleri dışındaki başvurular kabul edilmemektedir.

 Başvuru koşullarını karşılayan öğrenciler öncelikle http://disiliskiler.duzce.edu.tr web 

adresinden bölümlerin anlaşmalı olduğu üniversiteleri ve kontenjanları kontrol 

ederek yalnızca protokol yapılan üniversiteler için başvuru yapabilirler.

Başvurular YÖK tarafından belirlenen takvim çerçevesinde, web sitemizde ilan

edilen tarih aralığında ilanda yayınlanan gerekli formların eksiksiz bir şekilde

doldurulmasıyla Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüze yapılır.



Mevlana Değişim Programı Kapsamında Değişim 

Süreleri 



Programdan Faydalanma 

 Öğrenciler, eğitim hayatları boyunca burslu Mevlana Değişim

Programı öğrencisi olarak yalnız 1(bir) kez faydalanabilirler.

 Eğitim hayatlarının farklı kademelerinde burssuz olarak

programa katılabilirler.



Öğrenciler ile ilgili hususlar: 

 Mevlana değişim programı kapsamında gelen/giden öğrencilere 4 ay süre ile burs verilir.

 Öğrencilere ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat

standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Burs tutarı her sene YÖK

tarafından belirlenir.

 Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir.

Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi, öğrencinin almakla yükümlü olduğu

derslerdeki başarısı esas alınarak yapılır.

 Öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.



WEB SAYFASI ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

https://mevlana.yok.gov.tr/ 

http://disiliskiler.duzce.edu.tr/

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü 

81620 Merkez / Düzce Tel. 0 (380) 542 12 05 mevlana@duzce.edu.tr  
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ERASMUS+ PROGRAMI NEDİR
 Avrupa üniversiteleri ile ülkelerarası iş birliğini teşvik etmek amacıyla öğrenciler ile 

personellerin karşılıklı değişimini sağlayan ve Türkiye Ulusal Ajans’ı tarafından 

yürütülen bir Avrupa Birliği programıdır. 

 Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; 

kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek 

sağlamaktadır.
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DÜZCE ÜNİVERSİTESİNDE ERASMUS+ SÜRECİ

Düzce Üniversitesi 2008 yılında Erasmus Programına dahil olmuştur ve bu tarihten 

günümüze kadar Erasmus+ Öğrenci Değişim Hareketlilikleri devam etmektedir.

Düzce Üniversitesi’nin yaklaşık olarak 18 farklı ülke ve 90 farklı Üniversite ile 

anlaşması vardır.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus+ Programı dahilinde yurtdışından gelen ve 

yurtdışına gidecek olan tüm öğrenci ve personelin seçme ve yerleştirme 

süreçleriyle ilgilenir ve bu süreçler boyunca gereken destek ve danışmanlık 

hizmetini sağlar.



Erasmus+ Programına Kimler Katılabilir?

 Öğrenci hareketliliğine, Düzce Üniversitesi’nde örgün eğitimde kayıtlı bütün 

öğrenciler katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda 

öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.
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Nasıl Başvuru Yapılır?
 Erasmus+ Değişim Programı Öğrenci hareketliliği iki şeklide gerçekleştirilir:

1-Öğrenim Hareketliliği

2-Staj Hareketliliği

 Öğrenim hareketliliği, öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası

anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda 

gerçekleştirmesidir.

 Staj hareketliliği, öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır.

 Erasmus+ Öğrenci hareketliliğine başvuru süreci, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 

tarafından internet üzerinden ilana çıkılmasıyla başlamış olur. İlanda belirtilen 

tarihlerde Öğrencilerin Öğrenim yada Staj hareketliliğine online başvurularını 

yapmaları ve daha sonra yabancı dil sınavına girmeleri ile süreç devam eder. 

Yabancı Dil sınavının ardından öğrenci değerlendirmeleri ve hak kazanan 

öğrencilerin ilan edilmesi ile başvuru süreci tamamlanmış olur.
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Amacı ve Kazanımları Nelerdir?

 Erasmus+ Programının amacı; Öğrencilere uluslararası bir eğitim olanağı 

sağlamak, Ülkeler arası işbirliğini arttırmak , akademik değişim ve gençlik 

değişim programlarını uygulamak, değişimin yanı sıra staj, iş ve spor alanlarında 

işbirliği projeleri geliştirmek.

 Erasmus+ Programı; farklı kültürlerle tanışma, yabancı dilde eğitim alma, farklı 

bir eğitim sistemine katılma, özgüveni artırma, pek çok alanda kendilerini 

geliştirme imkânı sunmaktadır.



İLETİŞİM İÇİN

http://disiliskiler.duzce.edu.tr/

E-Posta:

erasmus@duzce.edu.tr

Telefon Numarası:

0 (380) 542 12 05

Teşekkürler…
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7-Düzce Üniversitesi:

Kütüphane Hizmetleri
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Üniversitemiz Sosyal Tesisler binasında 
yer alan Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı Merkez Kütüphanemiz

Kütüphane Hizmetleri



 Kütüphanecilik alanında tüm yenilikleri
ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve
kullanıcıların ihtiyaç duyduğu güvenilir
bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını
sağlamayı hedefleyen Üniversitemiz
Kütüphanesi akademik takvim boyunca
hafta içi saat 22:00’ye kadar personel
eşliğinde 22:00’dan sonra da okuma
salonlarımız 24 saat tüm
öğrencilerimize hizmet vermektedir.
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5/24 HİZMET
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Öğrencilerimizin Kütüphaneye kayıtları, Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire Başkanlığınca otomatik olarak yapılmaktadır. 

Üyeliklerini aktif hale getirmek isteyen öğrencilerimizin, Merkez 

Kütüphaneye başvurmaları yeterlidir.

Siz de Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinin sunduğu imkanlardan 

faydalanabilir, istek ve beklentilerinizi aktararak, kütüphanemizin gelişimine de 

katkı sağlayabilirsiniz…

Kütüphaneden nasıl yararlanabilirim?
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http://www.kutuphane.duzce.edu.tr/

Hizmetlerimiz hakkında bilgi edinmek ve katkı sağlamak amacıyla 

aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

CEP KÜTÜPHANEM UYGULAMASI İLE..
 Ödünç bilgilerinizi görebilme,
 Üzerinizdeki kitapları görebilme,
 Katalog tarama vb. işlemlerini 

yapabileceğiniz Kütüphane  Mobil  
uygulamamız  CEP KÜTÜPHANEM
hizmete sunulmuştur.

Uygulamayı ‘Kullanıcı adı ve şifre’ nizle
giriş yaparak kullanabilirsiniz.

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Konuralp Yerleşkesi Merkez 81620/Düzce

Tel : 0380 5421126 e-posta : kutuphane@duzce.edu.tr

Düzce Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

Konuralp Yerleşkesi Tel : 0380 5421126 e-posta: kutuphane@duzce.edu.tr 

Cep Kütüphanem 

Mobil Uygulaması

Kütüphane İletişim Bilgileri
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80.000’i aşan Basılı kaynak

300’ü aşan Basılı dergi

45’i aşan Elektronik Kaynak aboneliği ve diğer hizmetlerimiz ile

Siz değerli kullanıcılarımıza kütüphane hizmetlerini sunmaktan 

onur duyarız.

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE 

BAŞKANLIĞI



8-Düzce Üniversitesi:

Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı Hizmetleri
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Beslenme Hizmetleri 

Üniversitemiz Konuralp Yerleşkesi KARAVANA Öğrenci

Yemekhanesi; 3 katlı olup, aynı anda 1100 kişinin yemek

yiyebileceği ve günde yaklaşık 5000 kişiye hizmet

verebilecek modern bir donanıma sahiptir. Ayrıca bodrum

katında 2 adet mescit bulunmaktadır.

Diğer Yemekhanelerimiz

Ayrıca Tıp Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi –

Ziraat Fakültesi Yerleşkesi, Düzce Şehir Yerleşkesi ile

Akçakoca, Kaynaşlı, Çilimli, Cumayeri, Gümüşova ve

Gölyaka ilçelerindeki Yerleşkelerimizde de

yemekhanelerimiz bulunmaktadır.



KARAVANA

Öğrenci Yemekhanesi
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Günde bir öğün yemek

Yemekhanelerimizde 2. ana yemek seçmeli olmak üzere

toplamda 4 (dört) çeşit yemek çıkmakta olup,

öğrencilerimiz 4,00 TL karşılığında yemek yiyebilmektedir.

Ancak aynı günde ikinci kez yenen yemekte tam ücret

alınmaktadır. Tam ücret ise 14,50TL’dir.

Yemek Saatlerimiz

Örgün Eğitim İçin : 11:30-14:00

II. Öğretim İçin : 15:30-18:00



Öğrencilerimiz, Üniversitemiz Kurumsal Kimlik

Kartlarına (DÜ-KART) TL yükleme işlemi

yapmaları halinde yemekhanelerdeki turnike

sistemlerinden geçiş yapabilecektir.

ParaYükleme Araçları;

- Kiosk Cihazları

- İnternet Üzerinden

- Görevli Personeller
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Yemekhanelerin Turnike Geçişlerinde 

DÜ-KART Uygulaması 
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«DÜ-KART» KULLANIM YERLERİ
(Kurumsal Kimlik Kartı,  Yemekhaneler ve Güvenlik Geçişleri)
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Yemekhanelerde Yürütülen Faaliyetler
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Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor? Kendi Yemeğini Kendin Seç



Kantinlerimiz

Merkez Yerleşkemizde

Orta Kafe, Kahve Büfesi ile Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi, Mehmet
Akif Ersoy Kültür Merkezi, Hastane, Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Orman Fakültesi, Teknoloji Fakültesi
ve Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu kantinleri olmak üzere
toplamda 11 kantin alanı ile Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi girişinde
Üniversitemizin logolu tanıtım ürünlerinin satışının yapıldığı DÜKKAN
bulunmaktadır.

Diğer Yerleşkelerimizde

Düzce, Cumayeri, Gölyaka, Kaynaşlı Meslek Yüksekokulları, Sanat
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Akçakoca Yerleşkesinde 7 kantin alanı
bulunmaktadır. 118
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Ücretsiz Yemek Yardımı

Ekonomik durumları yetersiz olan Üniversitemiz öğrencilerine Yemek

Bursu Yönergesi kapsamında 1 (bir) eğitim-öğretim yılı için

ücretsiz yemek bursu verilmektedir. Yemek bursu için Fakülte,

Yüksekokul ve Enstitülere belirli oranda kontenjanlar tahsis edilmektedir.

Başvuru Tarihleri ve Başvuru İlanını Nereden Öğrenebilirim?

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı internet sitesinden

(sks.duzce.edu.tr) ve kayıtlı bulunduğunuz Fakülte, Yüksekokul ve

Enstitülerin internet sitelerinden ve duyuru panolarından bilgi

edinilebilir.

Yemek bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerimiz başvuru formları ve

istenen belgeler ile birlikte kayıtlı oldukları Fakülte, Yüksekokul ve

Enstitülere başvurularını gerçekleştirmektedir.
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Başvuruyu Hangi Birime Yapabilirim ?



- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, 

- Sosyal Güvenlik Kurumu Belgesi, 

- Ailenin Gelirini Gösterir Belge, Maaş Bordrosu.  

- Yüksek Öğrenim Gören Kardeş Varsa Öğrenim Belgesi.

Aşağıda belirtilen öğrenciler ilan, değerlendirme ve kontenjan
sınırlamasına tabi tutulmaksızın yazılı olarak başvurmaları halinde doğrudan
yemek yardımından faydalanabilirler.

- Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli
bulunan öğrenciler.

- Anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren
öğrenciler,

- Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler.

Yukarıdaki şartları sağlayan ve doğrudan yemek bursundan
yararlanmak isteyen öğrenciler, belgeleri ile birlikte Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı'na başvuru yapmaları gerekmektedir.
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Başvuru Formuna Hangi Belgeleri Eklemeliyim ?

Yemek Bursundan Doğrudan Faydalanabilecek  Öğrenciler; 



Üniversitemiz Mediko-Sosyal Hizmetleri;

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde görevli 1 
Diş Hekimi ile 1 PDR Uzmanı ile Rektörlük Binası 1. katta
mesai saatleri dahilinde yürütülmektedir.

Diş Hekimi : Jale DEMİR

PDR Uzmanı : Merve SAYIKOĞLU

Dahili: 1351 – 1377

Hangi Gün ve Saatlerde Randevu Alabilirim:

Hafta içi her gün 09:00-16:30 saatleri arasında 0-380-5421116 nolu
telefondan randevu talep edebilirsiniz.  

Mediko – Sosyal Hizmetleri
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Öğrencilerimize verilen tüm 

mediko-sosyal hizmetleri ücretsizdir.



Kısmi Zamanlı Çalışma

Üniversitemizde öğrencilerimiz, ders dışı zamanlarında,

ilgi ve yeteneklerine göre, üniversitemizin çeşitli üretim,

hizmet ve idari birimlerinde ücretli olarak

çalışabilmektedirler. Üniversitemiz, her yıl 140’ı aşkın

öğrencisine kısmi zamanlı çalışma imkânı

sunmaktadır.

Kısmi zamanlı başvuru işlemleri her yıl Bahar Dönemi 

ilk haftası içinde iki dönem için yapılmaktadır. Güz 

Döneminde ise boş kontenjanlara yerleştirme işlemi için 

başvuru alınmaktadır.
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Ne zaman Başvuru Yapabilirim ?



Kısmi Zamanlı Çalışma

Kısmi zamanlı çalışmanın yoğun olarak yaşandığı
birimlerimiz ise kütüphane, bilgi işlem, spor
tesisleri, hastane, araştırma merkezleri,
laboratuvar ve atölyeler ile beslenme birimleridir.
Bunun yanında Fakülte, Yüksekokul ve Meslek
Yüksekokulların sekreterlik, öğrenci işleri,
laboratuvar ve atölyelerinde de çalışılabilmektedir.

Haftada en fazla 15 (onbeş) saat çalışılabilmektedir. 1
(bir) saat ücreti 7,00 TL. olup aylık ortalama brüt 420
TL ödenmektedir.
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Nerede çalışabilirim ?

Haftada kaç saat çalışabilirim ve 1 saat ücreti 

kaç TL’dir?



Öğrenci Toplulukları

Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında 56

öğrenci topluluğu ile faaliyette bulunmuştur.

Öğrenci toplulukları, Üniversitemizdeki sosyal hayatın

zenginliğinin de bir göstergesidir. Bilim, kültür ve

sanatın hemen her dalında bir öğrenci topluluğuna

sahip olan Üniversitemiz, zamanınızı dolu dolu geçirerek

yeni şeyler üretmek, yeni beceriler kazanmak ve

insan ilişkilerinizi geliştirmek için imkanlar

sunmaktadır.

Bütün bu ayrıcalıklardan ve imkânlardan yaralanmanızı

görmek bizleri mutlu edecektir.
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Ne Zaman, Nereye Başvurabilirim Öğrenci

Topluluğu Nasıl Kurulur?

Her dönem içerisinde başvurular yapılabilecektir. Detaylı bilgi

için Öğrenci Toplulukları Yönergesi’ne

www.sks.duzce.edu.tr web adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.
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-Her dönem öğrencilerimizin ilgi ve becerilerine yönelik ücretsiz
sertifikalı / sertifikasız kurslar verilmektedir. Önceki Eğitim Öğretim
Dönemlerinde yaklaşık 1500 civarında öğrencimize Arapça, Diksiyon ve
Beden Dili, İlk Yardım, Keman, İngilizce, İşaret Dili, Yüzme, ve Halk Oyunları
alanlarında ücretsiz kurslar verilmiştir.

-2021-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde 20 civarında ücretsiz kurs
başvuruları 4-11 Ekim 2021 tarihleri arasında online olarak
alınacak olup başvuru yapmaya bekliyoruz.

-Başvurular, www.sks.duzce.edu.tr web adresi üzerinden alınmaktadır.

Ücretsiz Kurslar



Spor Hizmetleri ve Tesisler
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SporTesislerinden NasılYararlanabilirim?

Yüzme Havuzunu kullanmak isteyen öğrenci ve

personellerimizin randevu almaları gerekmektedir. Randevu

ve üyelik işlemleri için www.havuz.duzce.edu.tr internet

adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca Futbol Sahası ve Kapalı Spor Salonunu kullanmak

isteyen öğrenci ve personellerimizin bilgi ve rezervasyon için

Kapalı Spor Salonundaki danışma birimine, ayrıca Daire

Başkanlığımızdaki Spor Hizmetleri Müdürlüğüne veya

mesai saatleri içinde 0-380-542116 nolu telefondan 1812 –

1353 - 1356 dahili numaralardan ulaşmaları sağlanmaktadır.

http://www.havuz.duzce.edu.tr/
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KULLANICILAR

- Üniversitemiz Öğrencileri 10,00 TL.

- Üniversitemiz Personeli, Emeklilerimiz ve 

Aileleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları

11.50 TL.

- Misafirler 17.50 TL.

Futbol Sahası
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Konuralp Kampüsünde yer alan yüzme havuzumuz 1900 m2’lik alan üzerine

kurulmuştur. 270 seyirci kapasiteli yarı olimpik yüzme havuzumuzu, her

seansta 30 kişi kullanabilmektedir. Ayrıca kapalı yüzme havuzumuzun içerisinde

4 – 6 kişi kapasiteli 2 adet sauna da bulunmaktadır.
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BİR SEANS 

(1 SAAT)

TAM 

ABONELİK

-Üniversitemiz Öğrencileri 10,00 TL. 150,00 TL.

- Üniversitemiz Personeli, Emeklilerimiz

ve Aileleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları

11,50 TL. 172,50 TL.

- Misafirler 17,50 TL. 262,50 TL.

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu
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750 seyirci kapasiteli, üst katında Spor Salonumuz, basketbol, salon 
futbolu, voleybol ve hentbol sahası olarak kullanılabilmektedir.
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KULLANICILAR MALZEMESİZ

Üniversitemiz Öğrencileri 10,00 TL.

Üniversitemiz Personeli, Emeklilerimiz ve 

Aileleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları

11.50 TL.

Misafirler 17.50 TL.

Spor Salonu
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BİR SEANS 

(1 SAAT)

TAM ABONELİK

- Üniversitemiz 

Öğrencileri

8,50 TL. 80,00 TL.

- Üniversitemiz Personeli, 

Emeklilerimiz ve Aileleri, Kamu 

Kurum ve Kuruluşları

10,00 TL. 90,00 TL.

- Misafirler 10,00 TL. 90,00 TL.

Kondisyon (Fitness) Salonu
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Kapalı Halı Saha
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KULLANICILAR Saat Ücreti

(Gündüz)

Saat Ücreti

(Akşam)

Üniversitemiz Öğrencileri 180 TL. 200 TL.

Üniversitemiz Personeli ve Misafir 200 TL. 230 TL.
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Kapalı Tenis Kortu
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KULLANICILAR Saat Ücreti

(Gündüz)

Saat Ücreti

(Akşam)

Üniversitemiz Öğrencileri 15 TL. 20 TL.

Üniversitemiz Personeli 20 TL. 25 TL.

Misafir 25 TL. 30 TL.



Üniversitemiz Kurumsal Logolu Ürün 

Satış DÜKKAN’I …

Üniversitemiz Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi girişinde
hizmet veren DÜKKAN’da Üniversitemizi tanıtıcı ürünler
(tişort, sweatshirt, eşofman altı, şapka, not defteri, kupa
bardak, tükenmez kalem, bal, propolis, vs. ) bulunmaktadır.
Sizleri de bekleriz…
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Başkanlığımız bünyesinde yürütülen 

tüm hizmetler ile ilgili görüşleri, 

karşılaşılmış sorunları ortaya 

çıkarmak, memnuniyet düzeyini 

görmek, kalitesini artırmak ve 

iyileştirici çözümler üretmek amacı 

ile web sayfamızda Sorun Çözelim

başvuru formu oluşturulmuştur. 

Başvuruların her biri özenle 

değerlendirilmektedir.

Sorun Çözelim



DÜ-Butik Giyim Mağazası 
(Üniversitemiz ve Kızılay Beşiktaş Şubesi İşbirliği ile ihtiyaçlar sağlanıyor)

-Maddi imkanları yetersiz öğrencilerimizin talepleri

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na e-

posta veya elden başvuru formu ile alınmaktadır.

Komisyon tarafından talepler

değerlendirilmektedir. Ayrıca yemek bursundan

faydalanan öğrencilerimiz doğrudan

faydalandırılmaktadır.

-Dü-Butikte ayakkabı, spor ayakkabısı, pantolon,

kemer, tişort, kaban, elbise, kazak, hırka hemen

hemen her türlü giyim ihtiyacı bulunmaktadır.
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 Açık Günler: Salı günü 09:00-12:00 / 13:00-

16:00 ve Perşembe günü 09:00-12:00 / 

13:00-16:00 saatleri arası açıktır.

 Yer: Düzce Üniversitesi Stadyumu

 Yararlanacak Öğrenciler: Başvurusu 

kabul edilen öğrenciler ve Yemek Bursu 

almakta olan öğrenciler

 İletişim : Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı Sekreterliği - DÜ-Butik Mağazası
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Kampüs İçi Ring Seferleri

Öğrencilerimizin Yemekhane ve Merkez 

Kütüphaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak 

amacıyla kampüs içinde ücretsiz ring 

seferleri yapılmaktadır.
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Konuralp Merkez Yerleşkesi

Ring Saatleri: 11:30-11:45-12:00-12:30-
12:45-13:00

- Güzergah: Hakime ErciyasYab.DillerYO-FEF-Rektörlük-

Öğrenci Merkezi-Yemekhane (Karavana)-Orman Fak.-Atatürk Eğt. ve 
Kültür Merkezi, Mehmet  Akif Ersoy Eğit. ve Kültür Merkezi)

Konuralp Sanat, Tasarım ve Mimarlık –
Ziraat Fakülteleri Yerleşkesi

Ring Saatleri: 

Kalkış : 11:00 (Konuralp STF-Ziraat Fak.Yerleşkesi) 

Dönüş: 13:30 (Konuralp Yerleşkesi) 

Kalkış: 14:00 (Konuralp STF-Ziraat Fak.Yerleşkesi)
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Kart 81 (Düzce Belediyesi Toplu 

Taşıma Araçları İçin) Konuralp 

Yerleşkesinde Dolum Noktaları

160

KENT KART?



9-Düzce Üniversitesi:

Düzce Belediyesi Ulaşım 

Hizmetleri
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Ulaşım

Konuralp Yerleşkesi Üniversitemizin en büyük
yerleşkesi olup Düzce merkeze 7 km. uzaklıktadır.

Konuralp Yerleşkesine; eğitim-öğretim süresi içinde
Düzce Merkezden 5 dakika, Kalıcı Konutlardan 20-
30 dakika ara ile; diğer zamanlarda ise 30 dakikada
bir Düzce Belediyesi’ne ait otobüsler ile ulaşım
sağlanmaktadır.
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Günün Hangi Saatlerinde Otobüsler Kampüse 
Gelmektedir?

Hafta içi sabah 07:00 gece 23:00 arasında ulaşım, Düzce
Belediyesi tarafından yeterli sayıda otobüs ile
sağlanmaktadır.

(Kampüsten Merkeze veya Kalıcı Konutlar mevkiine
giden son otobüsün saati, Üniversitemizdeki ikinci
öğretim derslerinin bitiş saatlerine göre yeniden
güncellenmektedir.)
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10-Düzce Üniversitesi:

Hazırlık Eğitimi
Hakime ErciyasYabancı Diller Yüksekokulu
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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ HAKİME ERCİYAS 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU



PROGRAM

Haftalık ders saati: 24 – 22 saat

A sınıfları yüz yüze 16, uzaktan 8

B sınıfları yüz yüze 16, uzaktan 6



PROGRAM

Main 
Course 1

Main 
Course II 

Vocabulary Grammar Laboratory



DERS ÇIKTILARI

•Alanı ile ilgili akademik ders kitaplarını okuyup anlayabilme.OKUMA

•Verilen bir konu hakkında kompozisyon yazabilme.YAZMA

•Alanı ile ilgili İngilizce bir dersi takip edebilme.DİNLEME

•Alanı ile ilgili bir konu hakkında en az 3 dakikalık sunum yapabilme.KONUŞMA

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dilde yeterlilik seviyesini ölçmek için 
uluslararası bağlamda tanınmış bir standarttır. CEFR’a göre B1+ seviyesine ulaşma ki 
bu seviye aşağıdaki yeterlilikleri sağlar. (İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencileri için 
seviye C1 olarak değerlendirilir.) 



DERSLİKLER 

 Derslikler ortalama 20 

kişiliktir.  



SINAVLAR

• Hazırlık sınıfından muaf olabilmek için öğrenciler iki aşamalı bir 
sınavdan geçerler: (1) Çoktan seçmeli yeterlilik ve kompozisyon 
yazma becerileri sınavı, (2) İngilizce Sözlü İletişim Sınavı. 

• Başarılı olmak için öğrencilerin her iki sınavdan da en az 65 
puan almaları gerekmektedir. Konuşma sınavına sadece ilk 
aşama sınavından 65 ve üstü puan alanlar katılabilirler. 

Muafiyet Sınavı:

• İsteğe bağlı ve zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfında okuyacak 
öğrencilerin girmesi gereken 3 aşamalı bir sınavdır. Sınavın ilk iki 
aşaması yazılı, 3. aşaması sözlüdür. 

Seviye Belirleme Sınavı



DEĞERLENDİRME
Değerlendirme Kriterleri

Vizeler %20

Quizler %20

Performans 

/ Ödev

%20

Final sınavı %40

Toplam %100



HAZIRLIK DEVAM DURUMU

Final sınavına girebilmek için akademik yıl boyunca
sınavlar da dâhil olmak üzere derslere % 85

katılım zorunludur.



ERASMUS

Erasmus+ başvurusu için 
öğrencilerin 

bölümlerinde en az bir 
dönemi bitirmesi ve 

genel not ortalamalarının 
en az 2.20 olması 

gerekmektedir. Başvuru 
esnasında bölümlerinin 

anlaşmalı olduğu 
üniversitelerden 

hangilerine gitmek 
istediklerini tercih eden 

öğrenciler, Erasmus
Yabancı Dil Sınavı’na

girerler. 

Erasmus Yabancı Dil
Sınavı’ndan 60 ve üzeri

alan öğrencilerin
transkriptlerindeki genel

not ortalaması (%50), 
yabancı dil puanı (%50) 
ortalaması ile Erasmus 

sıralama puanı hesaplanır. 
Erasmus sıralama puanı

kıstas alınarak her bölüm
içerisinde yapılan

sıralama ile yurtdışına
gidecek öğrenciler

belirlenir.

Hazırlık sınıfını başarıyla 
bitirmiş olan öğrencilerin 

edindiği dil becerisi 
sayesinde Erasmus Dil 

Sınavı’nda ve Avrupa’daki 
eğitim sürecinde daha 

başarılı olduğu 
bilinmektedir. 



THANK YOU!



11-Düzce Üniversitesi:

Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme 
Uygulama Araştırma Merkezi
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Biz Kimiz?
o Üniversitemizde okumaya hak kazanan tüm

öğrencilerimizin kayıttan itibaren

kurumsal uyum ve bağlılıklarının sağlanması,

o Öğrencilerimizin çalışma hayatına en iyi

şekilde hazırlanmalarına destek olunması,

o Nitelikli insan kaynağı potansiyelimizi iş

dünyasına tanıtarak, özel ve resmi

kurumlarla işbirliğinin güçlendirilmesi,

o Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın

istihdam edilebilirliklerinin artırılması için

çalışmalar yapan bir birimiz.



Kariyer Merkezi 

Hizmetlerinden Kimler 

Yararlanabilir?
Geleceğini planlayan, iş arayan Düzce Üniversitesi’nin tüm 

öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) 

Düzce Üniversitesi mezunları, 

İşinde yeni kariyer planlaması yapmak isteyen tüm Düzce 
Üniversitesi personeli yararlanabilmektedir.



ÇALIŞMALARIMIZ

Üniversite hayatına yeni 
başlayan öğrencilerimizi 
Üniversite imkanlarından 

ve sosyal haklardan 
yararlanmaları konusunda 
bilgilendirmek ve destek 

olmak



Üniversite öğrencilerinin 

kariyer planlaması ile ilgili 

çalışmalar yapmasını 

sağlamak



Gerek seminerler, gerekse 

bireysel görüşmelerle 

öğrencilere iş arama 

teknikleri konusunda bilgi 

vermek,



İş yaşamına hazırlanırken 

öğrencilerimizin karşılaşabileceği 

alternatif kariyer planları, yurt dışı 

deneyimleri, staj başvuruları gibi 

pek çok konuda danışmanlık 

hizmeti sağlamak,

Kamu ve özel sektör kuruluşlarının 

ihtiyaç duyduğu nitelikli insan 

kaynağı ihtiyacının öğrenciler 

tarafından sağlanmasını sağlamak 

amacı ile etkinlikler düzenlemek



Etkin özgeçmiş yazma ve 
başarılı bir mülakat 

geçirebilme konularında 
yardımcı olmak,

Öğrencilerimizin akademik 
eğitimlerinin yanı sıra kişisel 
gelişimlerine destek olmak 
amacıyla eğitim, seminer vb. 
etkinlikler düzenlemek, CV 

hazırlama ve görüşme 
teknikleri konusunda 

eğitimler vermek



Öğrenci ve mezunlarımız için;

 Staj veya iş başvurusu yapabilmelerine katkı
sağlayacak,

 Farklı sektör temsilcilerini bir arada görme
imkanı sunacak,

 İş dünyasının profesyonellerinin deneyim ve
tecrübelerinden daha fazla yararlanabilecekleri
sektör uzmanları ile bir araya getirecek Kariyer
Günleri etkinliği ile öğrencileri yönlendirmek,



Bu etkinliğe katılan öğrenci ve mezunlarımız;

 Farklı sektörler hakkında bilgi sahibi olabilmekte,

 Sektörleri karşılaştırabilmekte,

 Uzmanlık alanlarından kendilerine en yakın gelen iş
fırsatlarının ne olduğunu değerlendirebilmektedir.

En önemlisi öğrenci ve mezunlarımız sektör temsilcileriyle
birebir iletişim kurma fırsatını yakalayabilmektedir.



Gerçekleşen Kariyer Günü 
Etkinlikleri

1. Kariyer Günü Etkinliği-2020



2. Kariyer Günü Etkinliği-2021



Üniversite ile olan  bağı devam 

ettirmek amacıyla mezunlarla 

iletişim halinde olarak işbirliğini 

sürdürmek,



Üniversitemizin tanınırlığını 
arttırarak hem üniversitemize 
başvuran öğrenci niteliğinin 

yükselmesini hem de 
üniversitemizin güçlü bir imaja 

sahip olmasını sağlamak.



Size sadece öğrenciliğinizde değil mezun olduğunuzda da destek
veriyoruz. Bu nedenle Üniversitemiz mezunlarının iş hayatına
başlarken ilk iş başvurularında işe alma ve seçme süreçlerinde
ihtiyaç duyacakları her türlü konuda danışmanlık hizmeti
sunabilmek adına mezun bilgi sistemini oluşturduk.

https://mbs.duzce.edu.tr/

https://mbs.duzce.edu.tr/


Kariyer Merkezi Cumhurbaşkanlığı İnsan 

Kaynakları Ofisi ile İşbirliği Yapıyor

Söz konusu iş birliği sonucunda; 

- Kariyerinize katkı sağlayacak bir çok 

projeyi sizlerle paylaşarak mentörlük

yapıyoruz. 
• TCCBİKO ve İstanbul Airport işbirliği ile

gerçekleştirilen yetenek kapısı Uçan
Fikirler Proje Yarışması’nda
öğrencilerimizden Aydan Seda Güleç
"Vaktim Var" projesi ile ilk 10’a giren
projeler arasında yer almıştır.



-Her gün bir çok firmanın iş ilanını öğrenci ve 

mezunlarımız ile paylaşıyoruz. 

https://www.yetenekkapisi.org/ adresine üye 

olarak;

-iş ve staj ilanları

-kariyer günleri,

-Proje yarışmaları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

https://www.yetenekkapisi.org/


STAJ SEFERBİRLİĞİ PROJESİ

Bir çok öğrencimize gerek Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları 
Ofisinde gerekse farklı kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapma 

imkanı sağlıyoruz.



2021 yılı itibari ile Düzce Üniversitesi staj seferbirliğinde farklı 

üniversitelerden 43 öğrenciye staj imkanı sunmuştur

Bu öğrenciler uzmanlık 

alanlarına göre 

üniversitemizin farklı 

birimlerinde staj yapma 

imkanı bulmuşlardır.



315 öğrencimizde kamu da farklı kurumlarda staj staj

seferbirliği kapsamında stajını tamamlamıştır

 T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı

 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

 T.C. Gençlik Ve Spor Bakanlığı

 Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü

 T.C. Ulaştirma Ve Altyapi Bakanliği

 Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)

 Çeşitli Sağlık Müdürlükleri

 İş-Kur Müdürlükleri

 Devlet Hastaneleri

 Orman Bölge Müdürlükleri

Sadece bir kaçı



Kariyer Merkezi Hizmetlerinden Nasıl 

Faydalanabilirim?

http://www.kariyer.duzce.edu.tr/ adresindeki randevu talebi 
altında bulunan formu doldurarak randevu talep edebilirsiniz.

0850 800 8181 nolu telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz

Kariyer Danışmanı: Öğr.Gör Zeynep Kömür – Dahili 1852

Kariyer Danışmanı: Öğr.GörYasemin Olgaç Akar – Dahili  1854

Direkt hat : 0380 542 1445

Mail adresimiz: kariyermerkezi@duzce.edu.tr

http://www.kariyer.duzce.edu.tr/
mailto:kariyermerkezi@duzce.edu.tr


Düzce Üniversitesi Rektörlük Binası 1. Kat

Duzcekariyer

@duzceMerkezi

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma 
Merkezi

Adreslerinden bizi takip 
edebilirsiniz.



Neredeyiz?
 Biz rektörlük binasında 1. kattayız. 



UNUTMA!

DEĞER ÜRETMEK İÇİN 

BURADAYIZ…



12-Düzce Üniversitesi:

Diğer Hususlar
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Duyurular ve ilanlar nasıl 

yapılmaktadır? 

Üniversitemiz Akademik 
Birimlerinde (Fakülte-Yüksekokul-
Meslek Yüksekokulları) duyurular:

1. Resmi internet sayfası 

2. Resmi facebook sayfaları 

3. Resmi twitter sayfası

4. Resmi instagram sayfası

5. Resmi Kısa Mesaj Servisi 

6. İlan panoları 

Üzerinden gerçekleştirilmektedir.
200



201

Üniversitemiz İnternet Sayfası:  

www.duzce.edu.tr

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


Üniversitemiz Facebook Sayfası:
https://www.facebook.com/DuzceUniversite

202



Üniversitemiz Twitter Sayfası:
@duzceuniversite
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Üniversitemiz İnstagram Sayfası:
@duzceuniversite

204



Üniversitemiz Youtube Sayfası:
https://www.youtube.com/duzceuniversite

205



Üniversitemiz 

WhatsApp

Bildirim Hattı 

206

0 543 275 00 81 
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Üniversitemiz Mobil Uygulamaları

IOSANDROID



Üniversite dışındayken bir konuda fikir 

almak ya da danışmak için ne yapabilirim? 

AKADEMİK işlerle ilgili
danışmak istediğiniz
hususlarda kullanılabilecek
iletişim kanalları dahili
hatlar ya da e-postadır.

Her öğretim elemanının
dahili telefon numarası ile e-
posta adresi, fakültelerinizin
ya da yüksekokullarınızın
internet sayfasında yer
almaktadır.

208

ÖRNEKTİR



Öğrencilerimiz Üniversitemiz tarafından kendilerine tahsis 

edilen e-posta adreslerini

http://mailogren.duzce.edu.tr/
üzerinden öğrenebilirler.
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http://mailogren.duzce.edu.tr/


Faaliyetlerimizden Bazıları
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Açık Kapı Günü
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Tıp Fakültesi

Önlük Giydirme Töreni
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Üniversitemiz 2019-2020 Akademik 

Yılı Açılış Töreni
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Ruandalı Öğrenciler Buluşması
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10 Bine Yakın Öğrencimizle “Askerimize 

Destek Bayrağımıza Selam” Yürüyüşü 
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“Ben Asım” Gösterimi İle Vatan Şairimize 

Büyük Vefa Yeni Nesle Büyük Miras
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Çevrim İçi Açık Kapı Günü

217



I. Ulusal Tiyatro Sempozyumu
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Logo Günü Farkındalık Günü
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Düzce 2. Tarım Paneli
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Dijitalleşme ve Pandemi Sürecinde Sosyal 

Bilimler Panelleri
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Rektörümüz CNN Türk’te
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Üniversitemiz Study in Turkey YÖK Sanal

Fuarı 2021’de 
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2020-2021 Akademik Yılı Mezunları Derece 

Töreni
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Üniversitemizin 

Son Dönemdeki Başarıları ve

Öne Çıkan Projeleri
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Üniversitemiz Dünya Etki Sıralaması’nda

(THE Impact Rankings 2021) Açlıkla 

Mücadelede Türkiye’de Birinci
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Üniversitemiz Yeni Markası Univera İle Yeni 

Ürünler Üretiyor
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Üniversitemiz Masa Tenisinde 2. Oldu
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2021 Genç Üniversiteler Dünya 

Sıralamasında Üçüncüyüz
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DÜBİT Bölgenin Uluslararası Akreditasyona Sahip İlk ve Tek 

Laboratuvarı
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Üniversitemiz Kamu Kurumlarının İş ve Hizmet 

Süreçlerini İyileştirmede İlk 5’te
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Üretim Merkezimiz; GMP, ISO 9001 ve ISO 

22000 Sertifikalarını Alan Bölgenin İlk ve Tek 

Merkezi Oldu
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Üniversitemizde Sanayi Gelirinde 168 Basamak 

Birden Yükselerek Dünyada 90. Oldu
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Öğrencimiz Nuray Levent Avrupa Şampiyonu
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TEKNOFEST 2021’de 1.lik Ödülünün Sahibi 

Olduk
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Üniversitemize, 6. İstanbul 

Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'21'de 4 

Madalya
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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Değer Üreten Üniversite
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2021-2022 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA 

ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLER, 

TEŞEKKÜR EDERİZ…


