YAZ OKULU DERS SEÇME VE ÜCRET ÖDEMEDE İZLENECEK
YÖNTEMLER
1Yaz okulunda kendi biriminden ders alacak olan öğrenciler; obs üzerinden ders seçimini yapacak olup, obs
sisteminde görünen ücretlerini Halk Bankasına öğrenci numarası ile yaz okulu ücreti açıklaması ile
yatırabileceklerdir.

İşlem aşamaları ((kendi biriminden (bölüm/fakültesinden)ders seçerken))
a- Obs üzerinden kendi biriminden ders seçilmesi
b- Seçilen dersin ücretinin kendi biriminin yaz okulu hesabına öğrenci numarası ile atm yada banka
şubesinden yatırılması
c- Öğrencinin ders seçimi yaz okulu ücreti yatırıldıktan sonra birim öğrenci işleri tarafından onaylanacaktır.
2Yaz okulunda Üniversitemizin diğer birimlerinden ders alacak olan öğrenciler; manuel olarak ders seçme
formunu (EK-2) kullanacaklardır. Obs üzerinden seçim yapmayacaklardır. Yaz okulu ücretlerini manuel olarak
dersin açıldığı birimlerin yaz okulu hesabına yatırılacaktır.

İşlem aşamaları (Üniversitemizin diğer biriminden ders seçerken)
a- Kendi biriminin bölüm başkanlığına başvurarak (Ek-2) ders seçme formu ile diğer bölüm yada birimden
alacağı derslerin kendi bölüm başkanı tarafından onaylanması.
d- Seçilen dersin ücretini dersi seçtiği birimin yaz okulu hesabına (ıban, hesap no) yatırılması.
e- Yaz okulu ücreti Halk bankası hesabına yatırılırken öğrencinin adı soyadı TC Kimlik numarası yaz okulu
ücreti açıklamaları eklenmelidir.(Eft, Havale, ATM’den hesap numarasına yada IBAN’a yatırma)
f- Yaz okulu ücretine ilişkin dekont ve ders seçme formu (EK-2) üç nüsha olarak düzenlenecek, biri
öğrenciye diğeri dersin açıldığı bölüme üçüncüsü dosyalanmak üzere öğrencinin kayıtlı olduğu birim
öğrenci işlerine teslim edilmelidir. Kayıt olunan dersler öğrencinin kayıtlı olduğu birimin öğrenci işleri
tarafından öğrencinin üzerine atanacaktır.
3Yaz okulunda Diğer Üniversite öğrencisi olup Üniversitemizden ders alacak olan öğrenciler; manuel olarak
ders seçme formunu (EK-3) kullanacaklardır. Obs üzerinden seçim yapmayacaklardır. Yaz okulu ücretlerini
manuel olarak dersin açıldığı birimlerin yaz okulu hesabına yatıracaklardır.
İşlem aşamaları (Diğer Üniversite öğrencileri Üniversitemiz birimlerinden ders seçerken)
a- Diğer Üniversite öğrencilerince ders seçme formunu (Ek-3) doldurulması.
b- Seçilen dersin ücretini dersi seçtiği birimin yaz okulu hesabına (ıban, hesap no) yatırılması.
c- Yaz okulu ücreti Halk bankası hesabına yatırılırken öğrencinin adı soyadı TC Kimlik numarası yaz okulu
ücreti açıklamaları eklenmelidir.(Eft, Havale, ATM’den hesap numarasına yada IBAN’a yatırma)
d- Yaz okulu ücretine ilişkin dekont ve ders seçme formu (EK-3) iki nüsha olarak düzenlenecek, biri
öğrenciye diğeri dersin açıldığı birim öğrenci işlerine teslim edilmelidir. Öğrenci Özel Öğrenci olarak
kaydedilecektir. Kayıt olunan dersler öğrencinin derse kayıt olduğu birimin öğrenci işleri tarafından
öğrencinin üzerine atanacaktır.

4Yaz okulunda Diğer Üniversitelerden ders alacak Üniversitemiz öğrencileri alacakları dersler için
doldurdukları formu (EK-4) kendi bölüm Başkanlıklarına onaylattıktan sonra Diğer Üniversitelerden ders
alabilirler. Bölüm Başkanlığınca onaylanmamış dersler işleme alınmaz.

5Yaz Öğretimi başlangıç tarihi itibariyle tüm derslerinden başarılı olmuş ve sadece staj dersi kalmış
olan mezun durumundaki öğrencilerimiz; 2017 - 2018 Eğitim Öğretim yılı yaz öğretiminde, güz yada bahar
yarıyıllarından Staj ya da Staj I veya Staj II ve benzeri isimli Staj Derslerinden yalnızca birine
kayıtlanabilir. (Dönemin öğrenim ücretini ödemek şartı ile) Yaz okulunda yalnızca staj dersi seçecek
öğrencilerimiz, ders seçimini form (EK-1) ile manuel olarak yapacak olup, ücretlerini örgün öğretim ve
ikinci öğretim için açılan manuel hesaba yatıracaklardır.

İşlem aşamaları
a- Manuel olarak forum (EK-1) doldurulması.
b- Seçilen staj dersin ücretinin aşağıda belirtilen hesaba yatırılması;
Türü

Banka Adı

Hesap No

IBAN NO

Düzce Üniversitesi Örgün Öğretim
Harç Borçları Hesabı (Manuel)

TL

Türkiye Halk Bankası
Düzce Şubesi

6000147

TR65 0001 2009 3270 00060001 47

Düzce Üniversitesi İkinci Öğretim
Harç Hesabı Manuel (Manuel)

TL

Türkiye Halk Bankası
Düzce Şubesi

6000155

TR43 0001 2009 3270 00060001 55

Hesabın Adı

c- Dönem ders ücretini Halk bankası hesabına yatırılırken öğrencinin adı soyadı TC Kimlik numarası staj
dönem ücreti açıklamaları eklenmelidir.
e- Ders Seçimine ilişkin dekont ve ders seçme formu (EK-1) kendi birim öğrenci işlerine teslim edilmelidir.
f- Ders öğrencinin kayıtlı olduğu birim tarafından öğrencinin üzerine atanacaktır.
Staj dersini alacaklar için harç ücreti tablosu

