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YAZ OKULU TAKVİMİ
https://takvim.marmara.edu.tr/

Başlangıç

Bitiş

Başvuru İşlemleri

19 Temmuz 2021
10:00

27 Temmuz 2021
23:59

Açılması Kesinleşen Derslerin İlanı

28 Temmuz 2021
13:00

28 Temmuz 2021
13:00

Ders Seçme İşlemleri (Kesin Kayıt)

29 Temmuz 2021
10:00

31 Temmuz 2021
23:59

Dersler

02.08.2021

20.09.2021

Ara Sınav Tarihleri

23.08.2021

29.08.2021

Ara Sınav Mazeret Sınavı Başvuru Tarihleri

23.08.2021

03.09.2021

Ara Sınav Mazeret Sınavı Tarihleri

06.09.2021

07.09.2021

Yarıyıl Sonu Sınav Tarihleri

21.09.2021

26.09.2021

Yarıyıl Sonu Mazeret Sınavı Başvuru Tarihleri

21.09.2021

30.09.2021

Yarıyıl Sonu Mazeret Sınavı Tarihleri

28.09.2021

30.09.2021

Yarıyıl Sonrası Tek Ders Sınavı Tarihleri

04.10.2021

04.10.2021

Yaz Okulu Takvimi

AÇILMASI ÖNERİLEN DERSLER
Yaz okulunda açılması önerilen dersler https://oidb.marmara.edu.tr/ sayfamızda yer
alan ilanımızda verilmiştir.
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BYS (BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ) GİRİŞİ
• Ders seçme işlemleri ‘BYS-Bilgi Yönetim Sistemi’ https://bys.marmara.edu.tr
adresi üzerinden yapılacaktır.
• BYS Sistemine kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

• Sisteme giriş yapıldıktan sonra sol menüde yer alan “Yaz Okulu Ders
Kayıtlanması” sekmesinden giriş yapılacaktır.

2

Yaz okulu Ders Kayıtlanma ekranından girdikten sonra açılan sayfada “Açılan Dersler”
sekmesinden ders seçimi yapılır.

Ders seçimi yapıldıktan sonra “Bankaya Para Ödemek İstiyorum” sekmesinden bankaya
borç oluşturulacaktır.
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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 tamamlayacaktır.
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 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 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.

6

Dersiniz ile ilgili dokümanlara ilgili alandan ulaşabilirsiniz.

Kırmızı çerçeveli alanda öğretim elemanı tarafından paylaşılanları görebilirsiniz.
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Kırmızı çerçevede yer 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 19 Temmuz 2021 (Pazartesi) – 27 Temmuz 2021 (Salı)
tarihlerinde yeterli sayıda öğrencinin o dersi seçip ücret ödemesi gerekmektedir.
1- Yaz Okulunda, bir öğrenci toplam en çok 5 (beş) ders alabilir.
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.
4- Ders seçimlerinde ders programı çakışma kontrolü uygulanacaktır.

❖ Sistemde kayıtlanmış öğrenciler 19 Temmuz 2021 (Pazartesi) – 27 Temmuz 2021
(Salı) Saat 23:59’ a kadar ders seçme işlemi ve ücret ödemesi (Öğrenci numarasıyla
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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 29.07.2021-31.07.2021 Yaz Okulu Kesin Kayıt tarihlerinde “açılması
kesinleşen” derslerden ders seçimi yapabilirler.
❖ Açılması önerilen dersler BYS (Bilgi Yönetim Sistemi)’den giriş yapılarak öğrenci
tarafından “Açılan Dersler” sekmesinden 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.

Açılması Kesinleşen Dersler;

• 28 Temmuz 2021 Saat 13:00’ da 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 29.07.2021-31.07.2021’ e kadar seçilebilecektir.
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Yaz Okulu Ücretleri;
• Yaz okulu ders ücretleri, dersin açılacağı Fakülte/Yüksekokula ve toplam (teorik +
uygulama) ders saatine göre hesaplanır. 2020-2021 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.
• 2020-2021 Yaz Okulu Ders Saat Ücretleri için tıklayınız.
• 2020-2021 Yaz Okulu Ücret Katları için tıklayınız.

Ön Kayıt Sonucunda Açılması İçin Yeterli Sayıya Ulaşmayan Derslere Kayıt
Olan Öğrencilerin Yapacağı İşlemler
• Ön kayıtlar bittikten sonra açılacak dersler 28 Temmuz 2021 tarihinde Üniversitemiz
web sayfasında ve BYS' de görülebilecektir.
• Yeterli öğrenci sayısına ulaşılamadığı için açılmayan derslere kayıtlı öğrenciler,
açılmayan dersin yerine 29.07.2021-31.07.2021 (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
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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 90 gün içerisinde yapılacaktır.

➢ 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 90 gün içerisinde yapılacaktır.
• Açılan derslerin ücret iadesi hiçbir şekilde yapılmayacaktır.
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2021
http://oidb.marmara.edu.tr
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