
 

 

MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ  BÖLÜM VE PROGRAMINDAN  DERS ALACAK 

ÖĞRENCİLERİMİZ. 

 Kayıtlar için öğrencinin bizzat gelmesi gerekmektedir. Faks vb yöntemlerle kayıt yapılmayacaktır. 

 Öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimi yapılacak ve ders kayıt onay formunun 2 adet çıktısı alınacak. 

 Sistemde görülen harç tutarı yatırılacak 

 Banka dekontu ve ders kayıt onay formu bölüm sekreterliği ofisine teslim edilecektir. 

 Bir öğrenci 24 akts den fazla ders alamaz 

 Tek ders sınavına girenler yaz öğretimine katılamazlar 

 Yaz öğretimi süresince staj yapılamaz 

ÜNİVERSİTEMİZİN DİĞER BİRİMLERİNDEN ( FAKÜLTELERİNDEN, YÜKSEKOKULLARINDAN 

VS ) DERS ALACAK OLAN YÜKSEKOKULUMUZ ÖĞRENCİLERİ 

a- (Ek-2) ders seçme formu ile diğer bölüm yada birimden alacağı derslerin kendi bölüm başkanı tarafından 

onaylanması.  

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-2) iki nüsha olarak düzenlenecek, biri dersin 

açıldığı bölüme ikincisi dosyalanmak üzere öğrencinin kayıtlı olduğu birim öğrenci işlerine teslim edilmelidir. 

Kayıt olunan dersler öğrencinin kayıtlı olduğu birimin öğrenci işleri tarafından öğrencinin üzerine 

atanacaktır. 

FARKLI ÜNİVERSİTE/BİRİMDEN DERS ALACAK OLAN ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ 

 Karşı üniversiteden/birimden ders içerikleri alınacak 

 Yüksekokulumuz sayfasından (Ek-4) ders seçme formu alınacak form doldurulacaktır 

 Bölüm başkanına imzalatılacaktır.  

 Öğrenci işleri ofisine teslim edilecektir. 

FARKLI ÜNİVERSİTEDEN GELİP DERS ALACAK OLAN ÖĞRENCİLER 

 Yaz okulunda üniversitemizden ders almak için biriminden yazı / karar belgesi 

 Öğrenci belgesi 

 Nüfus cüzdanı fotokopisi 

 Ders ücreti yatırdığına dair banka dekontu 

 Yüksekokulumuz sayfasından (Ek-3) ders seçme formu alınacak form doldurulacaktır 

 Yukarıda yazılan belgeler düzce m.y.o. öğrenci işleri ofisine teslim edilecektir. 

 

YAZ ÖĞRETİMİ HARÇ TUTARI 

DERSİN SAATİ TOPLAMI (KREDİ)  X   19 TL  = Yatırılacak Tutar 

 

YAZ ÖĞRETİMİ 

DÜZCE M.Y.O. ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEÇERLİDİR 

KAYIT TARİHLERİ                                               YAZ OKULU ÖĞRETİM DÖNEMİ      

11.06.2019  –  14.06.2019                                                              17.06.2019  –  19.07.2019 

(01-05).07.2019 VİZE SINAVLARI 

(23-24).07.2019 FİNAL SINAVLARI 


