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YAZ OKULU TAKVİMİ

Başlangıç

Bitiş

6 Temmuz 2020 10:00

16 Temmuz 2020
23:59

Açılması Kesinleşen Derslerin İlanı

17 Temmuz 2020
12:00

17 Temmuz 2020
12:00

Ders Seçme İşlemleri

17 Temmuz 2020
13:00

22 Temmuz 2020
23:59

Dersler

20.07.2020

13.09.2020

Ara Sınav Tarihleri

17.08.2020

23.08.2020

Yarıyıl Sonu Sınavı

07.09.2020

13.09.2020

Mazeret Sınavı

14.09.2020

20.09.2020

Yaz Okulu Takvimi
Başvuru İşlemleri

AÇILMASI ÖNERİLEN DERSLER
Yaz okulunda açılması önerilen dersler https://oidb.marmara.edu.tr/ sayfamızda yer
alan ilanımızda verilmiştir.
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YAZ OKULU (ÖN KAYIT) BAŞVURU
İŞLEMLERİ
 Misafir Öğrenciler 6 Temmuz 2020 (Pazartesi) – 16 Temmuz 2020 (Perşembe) Saat
23:59’ a kadar; https://basvuru.marmara.edu.tr/ başvuru sayfamızdan “Giriş-Yeni
Hesap” adımıyla kayıt oluşturacaklardır. Daha önce başvuru sistemimize kayıtlı olup
şifresini hatırlamayan misafir öğrenciler Kullanıcı Adı/Şifremi Unuttum Butonu
https://basvuru.marmara.edu.tr/Login/PasswordRemember#sifre

yardımıyla

girişlerini sağlayabilirler.
 Buradaki bilgilerin doğru olması zorunludur.
 Yüklenecek resmin vesikalık formatında olması zorunludur.
 Sisteme girilen e-posta adresinin aktif olarak kullanılan adres olması zorunludur.
(Sisteme girilen e-posta adreslerinden şifre işlemleri ve bilgilendirme yapılacaktır.)
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 Açılan sayfada;


Daha önce kullanıcı oluşturmamış adayların “Yeni Hesap” sekmesine tıklayarak hesap
oluşturmaları gerekmektedir.
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 “Yeni Hesap” butonuna basarak ilk defa kayıt oluşturacak adaylarımız,
aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurarak devam edeceklerdir. SMS bilgilendirmesi
almak isteyen adaylar ilgili alanı işaretlemek zorundadır.

4



Başvurusunu Yabancı Uyruklu statüsünde yapacak olan adaylar aşağıdaki gibi T.C.

Kimlik veya Yabancı Kimlik Numaram Yok kutucuğunu işaretleyerek Pasaport numaraları ile
devam edeceklerdir.
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 Kullanıcı Kayıt Bilgileri tamamlandıktan sonra belirtmiş olduğunuz mail adresine
aktivasyon kodu gönderilecektir. Bu aktivasyon kodu ile başvuru sistemine giriş
sağlandıktan

sonra

karşınıza

gelen

ekranda

“Açık

Başvurular”

kısmında

Üniversitemizde açık bulunan tüm başvurular görüntülenebilir. “Yaz Okulu”
seçiminizi yaptıktan sonra “Başvur” butonuna tıklayarak başvuru sürecinizi başlatmış
olacaksınız.
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Başvur sekmesinden giriş yaptıktan sonra ikinci aşamada “Başvuru Bilgi
Girişi” yer alan “Üniversite Bilgilerimi YÖKSİS Üzerinden Yükle” sekmesinden
kayıtlı olduğunuz üniversite bilgileri gelecektir. Eğer Yurt dışında bir üniversiteden
mezun iseniz Üniversite bilgisini manuel olarak eklemeniz gerekmektedir. Eklemek
istediğiniz Üniversite bilgisi yok ise Diğer seçerek devam edebilirsiniz. Bu aşamada
verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ettiğinizi işaretlemeniz gerekiyor. Bilgilerinizi
ekledikten sonra “Kaydet ve İlerle” sekmesinden bir sonraki aşamaya geçiş
yapabilirsiniz.
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Üçüncü aşamada “Tercih” sekmesinde Transkript belgesinin gönderileceği
Üniversite bilgisi seçilip “Ekle” sekmesinden eklenmelidir.

Dördüncü aşamada ise “Başvuru Durum” görüntülemede başvurunuz durumu
ile ilgili bilgi yer almaktadır. Başvurunuzu bitirdikten sonra başvuru durumunuz
“Üniversite Onayı Bekliyor” olarak görüntülenecektir.
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o Kayıtlı olunan üniversite bilgisinin doğru olması zorunludur. Transkript belgeleri
burada yazılan üniversitelere gönderilecektir.
o Yapılan başvurular Üniversitemiz tarafından onaylandıktan sonra başvuru
sisteminde “Onaylandı” bilgisi ve öğrenci numarası (Örn:o19991900008) yer
alacaktır.
o Başvurusu onaylanan aday ders seçme işlemine geçecektir.

9

BYS (BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ) GİRİŞİ
 Ders seçme işlemleri ‘BYS-Bilgi Yönetim Sistemi’ https://bys.marmara.edu.tr
adresi üzerinden yapılacaktır.
 BYS girişi için kullanıcı adına başvuru sisteminde bildirilen öğrenci
numarası, şifre alanına ise başvuru sisteminde oluşturulan şifre ile giriş
yapılacaktır.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra sol menüde yer alan “Yaz Okulu Ders Kayıtlanması”
sekmesinden giriş yapılacaktır.
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Yaz okulu Ders Kayıtlanma ekranından girdikten sonra açılan sayfada “Farklı
Birimden Ders Ekle” sekmesinden ders seçimi yapılır.

Ders seçimi yapıldıktan sonra “Bankaya Para Ödemek İstiyorum” sekmesinden bankaya
borç oluşturulacaktır.
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Öğrenci numarasıyla ders seçimini yapmış aday, ilgili ücreti Bankaya Para Ödemek
İstiyorum butonunu tıklayarak harc.marmara.edu.tr adresinden tüm kredi kartlarıyla veya
“Halk Bankası” elektronik tahsilat yöntemleri; internet şube, diyalog, ATM, mobil bankacılık
ile yapabilmektedirler. Ödeme sonrası ders seçim ekranına gelerek Taslak Halindeki Dersleri
Kaydet butonu ile onay işlemlerini tamamlayacaklardır.
Banka ödemesi yapıldıktan sonra “Seçilen Dersler” sekmesinden seçilen dersler
“Taslak Halindeki Dersleri Kaydet” sekmesinden ders seçimi tamamlanmış olacaktır.

UZEM
(UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNE GİRİŞ)
Ders seçimi yapan misafir öğrenciler https://ues.marmara.edu.tr/Account/LoginBefore
adresinden giriş yaparak derslerini görüntüleyebilirler. Sisteme giriş yapmak için BYS
Kullanıcı Adı ve şifresini girmiş olmaları gerekmektedir.
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Kullanıcı adı alanına BYS sisteminde kullandığınız öğrenci numaranızı (başında “o” harfi
ile) yazmanız gerekmektedir.

Şifre alanına daha önce başvuru sisteminde oluşturduğunuz ve BYS sistemine girişte
kullandığınız şifre ile giriş yapmanız gerekmektedir.
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Sonraki aşamada “Derslerim” sekmesinden alacağınız dersleri görüntüleyebilirsiniz.

Seçtiğiniz dersin üzerine tıklayarak dersinizi görüntüleyebilirsiniz.
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Dersiniz ile ilgili dökümanlara ilgili alandan ulaşabilirsiniz.

Kırmızı çerçeveli alanda öğretim elemanı tarafından paylaşılanları görebilirsiniz.
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Kırmızı çerçevede yer alan alan buton yardımıyla Öğretim Elemanından söz isteyebilir ve
öğretim elemanı tarafından kamera, mikrofon veya çalışma sayfası kullanma izni alabilirsiniz.

ÖNEMLİ HUSUSLAR
Bir dersin açılması için 6 Temmuz 2020 (Pazartesi) – 16 Temmuz 2020 (Perşembe)
tarihlerinde yeterli sayıda öğrencinin o dersi seçip ücret ödemesi gerekmektedir.
Not: Misafir adaylar 3 ayrı sistemimizi kullanacaklardır.
1-Öğrenci kaydının uzaktan yapılabilmesi için https://basvuru.marmara.edu.tr/
kullanacaklardır.
2- Ders seçimi ve ücret ödemesi için https://bys.marmara.edu.tr adresi kullanılacaktır.
3- Derslerin uzaktan eğitimi için https://ues.marmara.edu.tr/Account/LoginBefore
adresi kullanılacaktır.

16

Sistemde kayıtlanmış öğrenciler 6 Temmuz 2020 (Pazartesi) – 16 Temmuz 2020
(Perşembe) Saat 23:59’ a kadar ders seçme işlemi ve ücret ödemesi (Öğrenci numarasıyla
ders seçimini yapmış aday, ilgili ücreti Bankaya Para Ödemek İstiyorum butonunu
tıklayarak harc.marmara.edu.tr adresinden tüm kredi kartlarıyla veya “Halk Bankası”
elektronik

tahsilat

yöntemleri;

internet

şube,

diyalog,

ATM,

mobil

bankacılık)

yapabilmektedirler. Ödeme sonrası ders seçim ekranına gelerek Taslak Halindeki Dersleri
Kaydet butonu ile onay işlemlerini tamamlayacaklardır.
 Ders seçme işlemi yapmamış ve bankaya ödenen ücretini onaylamamış öğrenciler,
ancak 17.07.2020-22.07.2020 Yaz Okulu Kesin Kayıt tarihlerinde “açılması
kesinleşen” derslerden ders seçimi yapabilirler.
 Daha önce kayıt olmamış Misafir öğrenciler de 17.07.2020-22.07.2020 kadar
tarihlerinde yukarıda belirtildiği gibi kayıt olabilir, açılan derslerden seçim yaparak
ödeme yapabilirler.
 Açılması önerilen dersler BYS (Bilgi Yönetim Sistemi)’den giriş yapılarak öğrenci
tarafından

farklı

birimden

ders

ekle

butonundan

seçilecektir.

(http://bys.marmara.edu.tr/)
 BYS de seçilen ders/dersler “Bankaya Para Ödemek İstiyorum” butonuyla borç
oluşturulacaktır.
 Ödeme sonrasında tekrar BYS (Bilgi Yönetim Sistemi) den giriş yapılması
gerekmektedir. “Yatırılan Ücret Miktarı” kısmında yatırmış olduğunuz tutar görülür.
Derslerin yanındaki açıklama kısmında “Yaz Okulu Taslak” yazar. “Taslak Halindeki
Dersleri Kaydet” butonuna basılarak ders kaydı tamamlanmış olur.
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Açılması Kesinleşen Dersler
 17 Temmuz 2020 Saat 12:00’ ye kadar ilan edilecektir. (Yeterli sayıya ulaşmayan
ders/dersler açılmaz. )
 Açılması kesinleşen derslere kayıt olmuş ve ücretini ödemiş öğrenciler değişiklik
yapamazlar, seçilen ders/dersleri bırakamazlar. Ücret iadesi yapılmaz bu nedenle daha
dikkatli seçim yapılması gerekmektedir.
o Kayıt sistemi açık bırakılacaktır. Bu durumda kesin olarak açılan dersler
öğrenciler tarafından 17.07.2020-22.07.2020 kadar seçilebilecek misafir
öğrencilerden yeni başvuru alınabilecektir.

Yaz Okulu Ücretleri
 Yaz okulu ders ücretleri, dersin açılacağı Fakülte/Yüksekokula ve toplam (teorik +
uygulama) ders saatine göre hesaplanır. 2019-2020 Yaz dönemine ilişkin birim bazında
bir ders saat ücreti aşağıda verilen tablodan görülebileceği gibi yaz okulunda bir
öğrencinin kayıtlanacağı derslere göre ödeyeceği tutar BYS'den ön kayıt zamanı içinde
öğrenilebilecektir. Yaz okulu ders ücretleri ayrıca öğrencinin uyruğuna ve dersin eğitim
diline göre değişiklik göstermektedir.
 Misafir öğrencilerin tümü 4 katı, yabancı dilde verilen ders ise Türkçe derslerin 2 katı
kadar ücretlendirilir.
 2019-2020 Yaz Okulu Ders saat ücretleri için tıklayınız.
 2019-2020 Yaz Okulu Ücret Katları için tıklayınız.
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Ön Kayıt Sonucunda Açılması İçin Yeterli Sayıya Ulaşmayan Derslere Kayıt
Olan Öğrencilerin Yapacağı İşlemler
 Ön kayıtlar bittikten sonra açılacak dersler 17 Temmuz 2020 tarihinde Üniversitemiz
web sayfasında ve BYS' de görülebilecektir.
 Yeterli öğrenci sayısına ulaşılamadığı için açılmayan derslere kayıtlı öğrenciler,
açılmayan dersin yerine 17.07.2020-22.07.2020 (Kesin Kayıt) tarihlerinde BYS
üzerinden başka bir ders seçebilirler.
 Açılmayan dersin yerine açılan derslerden ders seçmek isteyen öğrenciler,

 BYS'de açılmayacak olan ders/dersleri listeden silip, başka bir ders/dersleri
ekleyebileceklerdir. Ders Ekleme işlemi gerçekleştiğinde öğrenci ilave ödeme
yapacaksa Halk Bankası elektronik tahsilat yöntemlerini (internet şube, diyalog,
ATM, mobil bankacılık) kullanarak ya da harc.marmara.edu.tr adresinden tüm
kredi kartları ile ödemelerini gerçekleştirebilir.
 Öğrenci alacaklı ise; yatırılan fazla ücretin iadesini almak isteyen öğrencilerin
“BYS’den “Bilgilerim- Banka Bilgileri” kısmından IBAN ve İletişim bilgilerini
doldurması gerekmektedir. Ücret ödemesini başkasının kartından yapmış olanlar
dahil, sisteme girişi yapılacak olan IBAN numarasının öğrencinin kendisine ait
olması şarttır, aksi durumda iade yapılamaz. Öğrenci kendisine ait istediği
bankanın IBAN bilgilerini verebilir. İade işlemleri, derslerin kesinleşmesinden
sonraki 30 gün içerisinde yapılacaktır.
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 Açılmayan Derslerin Ücret İadeleri
o Açılmayan derslerin ücretleri, BYS iletişim bilgileri üzerinden, ön kayıt süresi
içerisinde öğrenci tarafından girilen, kendisine ait olma zorunluluğu olan IBAN
ve Banka Hesap Bilgilerine iade edilecektir. İade işlemleri derslerin
kesinleşmesinden sonraki 30 gün içerisinde yapılacaktır.
 Açılan derslerin ücret iadesi hiçbir şekilde yapılmayacaktır.

Misafir Öğrenciler İçin Ders İçerikleri
 Üniversitemizden alacakları ders/derslerin içeriklerini aşağıdaki linklerden alabilirler.
Ayrıca üniversitemiz WEB sayfasında Yaz Okulunda açılan tüm derslerin ders içerikleri
ilan edilmiştir.
Ders içerik (Lisans için)

; http://meobs.marmara.edu.tr/Program/programlar-hakkinda-

bilgi/lisans-915002
Ders içerik (Önlisans için) ; http://meobs.marmara.edu.tr/Program/programlar-hakkindabilgi/on-lisans-915001
o Lisans, Önlisans sekmesinden ilgili Fakülte/Yüksekokul' un bölüm/program --> Program Çıktıları içerisinden ilgili dersin "ders kodu" tıklanarak çıktı
alabilirler. Ders içerikleri resmi WEB sayfamızda ilan edildiği için ayrıca
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çıktıların onaylanması ve imzalanması yapılmayacaktır. Tüm üniversitelere Yaz
Okulunda açılan derslerin ders içeriklerinin çıktılarının onay ve imzalama
işleminin yapılamayacağı resmi WEB sayfamızda ve yukarıdaki linkler
yardımıyla ulaşılan ders içeriklerinin onaylanmış kabul edilmesi hususunda
bilgilendirme yazısı gönderilmiştir.
o Üniversitemizde ders alacak misafir öğrencilerden onaylı içerik talep
edilmemektedir. Kendi üniversitesinde dersin kabul olmama durumunda
sorumluluk öğrenciye aittir. Bu nedenle misafir öğrencilerin, derslere kayıt
olmadan önce Üniversitesinden onay almaları yararlarına olacaktır.
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