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1- YAZ OKULU TAKVİMİ 

 

 

 
 

 

 

 

 

Yaz Okulu Takvimi Başlangıç Bitiş 

Başvuru İşlemleri  

(Açılması Önerilen Derslere Kayıt) 

04 Temmuz 2022 10:00 18 Temmuz 2022 23:59 

Açılması Kesinleşen Derslerin İlanı 19 Temmuz 2022 13:00 19 Temmuz 2022 13:00 

Ders Seçme İşlemleri 

 (Kesin Kayıt) 

20 Temmuz 2022 10:00 24 Temmuz 2022 23:59 

Dersler 25 Temmuz 2022  11 Eylül 2022 

Ara Sınav Tarihleri 15 Ağustos 2022  21 Ağustos 2022 

Ara Sınav Mazeret Sınavı Başvuru Tarihleri 15 Ağustos 2022 26 Ağustos 2022 

Ara Sınav Mazeret Sınavı Tarihleri 29 Ağustos 2022 01 Eylül 2022 

Yarıyıl Sonu Sınav Tarihleri 12 Eylül 2022 18 Eylül 2022 

Yarıyıl Sonu Mazeret Sınavı Başvuru 

Tarihleri 

12 Eylül 2022 23 Eylül 2022 

Yarıyıl Sonu Mazeret Sınavı Tarihleri 26 Eylül 2022 28 Eylül 2022 
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2- AÇILMASI ÖNERİLEN DERSLER 
Yaz okulunda açılacak dersler, fakülteler ile yüksekokullarda ilgili bölüm kurulunun, meslek 

yüksekokullarında bölüm başkanlıklarının, enstitülerde ise ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun 

teklifi, birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı belirlenmektedir. Yaz okulunda açılması önerilen 

dersler web sayfamızda ilan edilen duyuruda belirtilmiştir. Kesinleşen dersler ise akademik takvimde 

belirtilen tarihte https://oidb.marmara.edu.tr/ sayfamızda yer alan duyurumuzda ilan edilecektir. 

3- YAZ OKULU (ÖN KAYIT) BAŞVURU 

İŞLEMLERİ 
Marmara Üniversitesinde yaz okulu 04 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayıp 18 

Temmuz 2022 Pazartesi günü Saat 23:59’ da son bulacaktır. Başvuru yapacak öğrenciler ön 

kayıt işlemini https://basvuru.marmara.edu.tr/ başvuru sayfasında, AKTİF 

BAŞVURULAR’ ı tıklayıp, açık başvurular içinde Yaz Okulunu seçerek devam etmelilerdir. 

 

 

 

 

https://oidb.marmara.edu.tr/
https://basvuru.marmara.edu.tr/
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          Aktif Başvurular içinde “Yaz Okulunu” seçerek ilerlemelisiniz. 

 

 

 

 

 

Yaz Okulunu tıkladıktan sonra çıkan ekranda kimlik bilgilerinizi girerek ilerlemelisiniz. Daha 

önce başvuru sistemimizde kaydı olan öğrenciler bilgi girişlerini (TC Kimlik No ve Şifre) 

yaparak ilerleyebilir. Kayıtlı olup şifresini hatırlamayan misafir öğrenciler ise Şifremi 

Unuttum Butonunu tıklayarak giriş sağlayabilirler.  

Şifremi unuttum linki için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

https://basvuru.marmara.edu.tr/LoginV2/PasswordRemember#sifre
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Daha önce başvuru sistemine giriş yapmamış ilk defa giriş yapacak olan misafir öğrencilerimiz ise 

Hesabınız yok mu? Yeni Hesap sekmesini tıklayarak kayıt oluşturmalılardır. Başvuru sırasında 

girilen tüm bilgilerin doğru olması zorunludur. 
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Kimlik bilgilerinizin girişini yapacağınız ekran karşınıza çıkmıştır. 

 

Başvurusunu Yabancı Uyruklu statüsünde yapacak olan adaylar T.C. Kimlik veya Yabancı 

Kimlik Numaram Yok kutucuğunu işaretleyerek Pasaport numaraları ile devam edeceklerdir. 
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o Açılan sayfada kullanıcı olarak kayıt işlemini tamamlamalısınız. 

o Sisteme girilen e-posta adresinin aktif olarak kullanılan adres olması zorunludur. Tüm 

şifre işlemleri ve bilgilendirmeler başvuruda belirtilen e-posta adresine yapılacaktır. 

o Bilgilendirme ve hatırlatmaları SMS yolu ile almak isteyen adaylar ilgili alanı mutlaka 

işaretlemelidir. 

o Yüklediğiniz fotoğraf, Öğrenci Bilgi Sistminde kullanılacağından son 3 ay içinde 

çekilmiş olduğunuz ve kolaylıkla tanınmanızı sağlayacak vesikalık fotoğrafınızın 

olması gerekmektedir. 

o Bilgi girişi sonrasında KAYDIMI TAMAMLA kutucuğunu işaretleyerek 

ilerlemelisiniz. 
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Kullanıcı Kayıt Bilgileri tamamlandıktan sonra belirtmiş olduğunuz mail adresine aktivasyon 

kodu gönderilecektir  

UYARI: E-Posta hesabınızın istenmeyen (spam) klasörünü kontrol etmeyi unutmayın. 

 e-Posta adresinize gönderilen aktivasyon kodunu aktifleştirmeden başvuru sistemi kullanıcı 

kaydınız tamamlanmaz. Başvurunuz henüz tamamlanmamıştır.Lütfen devam ediniz. 
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Başvuru giriş sayfanıza aktivasyon kodu ile tekrar giriş yaptıktan sonra aşağıdaki ekran ile 

karşılaşacaksınız. Karşınıza gelen ekranda “Açık Başvurular” kısmında Üniversitemizde açık 

bulunan tüm başvurular görüntülenebilir. “Yaz Okulu” seçiminizi yaptıktan sonra “Başvur” 

butonuna tıklayarak başvuru sürecinizi başlatmış olacaksınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

Başvuru ekranına giriş yaptığınızda karşınıza yukarıdaki ekran çıkacak ve 4 aşamalı olan 

başvuru aşamasına geçmiş olacaksınız. 

1.AŞAMA – AÇIKLAMA: “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Metni’ni” ve “Verilen 

Bilgilerin Doğruluğu” metnini okuyup, ilgili kutucukları işaretleyerek Sonraki Adım butonu 

ile “Başvuru Bilgi Giriş” alanına geçmelisiniz.  
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2.AŞAMA-BAŞVURU BİLGİ GİRİŞİ: Başvuru Bilgi Girişi eğitim bilgilerinizin girişini 

yapacağınız alandır. Üniversite bilginizi YÖKSİS üzerinden kaydedebilirsiniz.“Üniversite 

Bilgilerimi YÖKSİS Üzerinden Yükle” sekmesini tıkladığınızda kayıtlı olduğunuz üniversite 

bilgileri gelecektir. Bilgiler geldikten sonra Sonraki Adım butonunu tıklayarak  devam 

etmelisiniz.  

UYARI :  Eğer YÖK’te kayıtlı olmayan, yurt dışındaki bir üniversitede kayıtlı iseniz 

Üniversite bilginizi manuel olarak ekledikten sonra Sonraki Adım butonu ile devam 

etmelisiniz. 

Eklemek istediğiniz üniversite bilgisi açılan listede yok ise listede yer alan “DİĞER” 

seçeneğini işaretleyerek ilerleyebilirsiniz. 

DİĞER seçeneği ile ilerliyorsanız TRANSKRİPT gönderiminin tarafınızca yapılması 

gerekecektir. Üniversitemiz sadece eğitim bilgisi otomatik olarak YÖKSİS’den alınan 

öğrenciler için TRANSKRİPT gönderimi yapmaktadır. 

Kayıtlı olunan üniversite bilgisinin doğru olması zorunludur. Transkript belgeleri burada 

yazılan üniversitelere gönderilecektir. 
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3.AŞAMA- TERCİH: Yaz okulunda aldığınız dersleri ve notları gösterir belgenin 

(Transkript) gönderileceği Üniversite bilgisi seçilip “Ekle” butonundan ilerlemeli ve 

çıkan ekranda kaydettiğiniz bilgileri kontrol edip SONRAKİ ADIM butonunu 

tıklayarak son aşamaya geçmelisiniz. 
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4. AŞAMA: BAŞVURU DURUM: Dördüncü ve son aşama olan “Başvuru Durum” 

aşaması başvurunuzun tamamlanması ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Başvurunuzu 

bitirdikten sonra başvuru durumunuz “Yaz Okulu için Öğrenci Numaranız 

Üniversitemiz tarafından Hazırlanmaktadır.” olarak görüntülenecektir. 

Öğrenci numaranız aşağıda belirtilen alanda görüntülenir olduktan sonra (Örn: 

o19992100003) Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi’nde (BYS) (bys.marmara.edu.tr) adresine 

giriş yaparak ders seçim işlemlerine devam etmeniz gerekmektedir. 

 

UYARI: Öğrenci Numaranız oluştuktan sonra Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi’ne 

(BYS) mutlaka giriş yapmalısınız. Yaz okulu başvurunuz tamamlanmış ancak ders 

kaydınız henüz oluşmamıştır. 

Ders kayıt işleminizi Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi’ne (BYS) giriş yaparak 

gerçekleştirmeyi unutmayın! 
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4.BYS (BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ) GİRİŞİ 
 

Ders seçme işlemleri Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) de  https://bys.marmara.edu.tr adresi 

üzerinden yapılacaktır.  

BYS’ ye girişi için; 

Kullanıcı adına: başvuru sisteminde bildirilen öğrenci numarası (Örn: o19992100003)  

Şifre alanı       :  başvuru sisteminde oluşturulan şifre ile giriş yapılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisteme giriş yapıldıktan sonra sol menüde yer alan “Yaz Okulu Ders Kayıtlanması” 

sekmesinden giriş yapılacaktır.  

https://bys.marmara.edu.tr/
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Yaz Okulu Ders Kayıtlanması Ekranına girdikten sonra açılan sayfada “Farklı Birimden Ders 

Ekle” sekmesinden ders seçimi yapılır.  

 

UYARI: Eklemek istediğiniz dersin öncelikle “Açılması Önerilen Ders Listesinde” yer 

aldığından emin olmalısınız. Dersin açıldığı Üst Birim bilgisinden emin olarak “Ders Koduna” 

dikkat ediniz. 

 

 

❖ Ders seçimi yapıldıktan sonra “Bankaya Para Ödemek İstiyorum” sekmesinden 

seçtiğiniz dersler üzerinden hesaplama yaparak bankaya borç oluşturulacaktır.  
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❖ İlgili 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. 
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5.ÖNEMLİ HUSUSLAR 
1. Misafir adaylar 2 ayrı sistemimizi kullanacaklarını unutmamalıdır. 

o Marmara Başvuru Sistemi https://basvuru.marmara.edu.tr/. 

o Ders kaydı ve ücret ödemesi için  https://bys.marmara.edu.tr adresi kullanılacaktır. 

 

UYARI: Açılması önerilen derslerde üst birimi Rektörlük olarak gözüken dersler Uzaktan 

Eğitim ile verilen derslerdir. Derslerin takibi online olarak UZEM üzerinden yapılacaktır. 

UZEM’e giriş ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız. 

 

2. Yaz Okulunda, bir öğrenci toplam en çok 5 (beş) ders alabilir.  

3. Ders seçimlerinde ders programı çakışma kontrolü uygulanacaktır. Çakışan derslere 

kayıt mümkün değildir. 

4. Yaz okulunda, dersler başladıktan sonra (25 Temmuz 2022) kayıt dondurma, ders 

ekleme, ders değiştirme ve ders bırakma işlemi yapılamaz. 

5. Açılması kesinleşen derslere kayıt olmuş ve ücretini ödemiş öğrenciler değişiklik 

yapamazlar, seçilen ders/dersleri bırakamazlar. Ücret iadesi yapılmayacağından ders 

kayıtlarının dikkatli yapılması gerekmektedir. 

6. Yaz okulunda derslere devam zorunludur.  

7. Yaz okulunda aldığınız dersleri gösterir transkript yaz okulu bittikten sonra Başvuru 

sırasında bilgilerini girmiş olduğunuz Üniversiteye Resmi yazı ile gönderilir. Ayrıca 

talep edilmesi halinde yurt vb. resmî kurumlarda kullanılmak üzere ders aldığınızı 

gösterir resmi bir yazı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmaktadır.  

 

ÖNEMLİ NOT: 4-18 Temmuz 2022 tarihlerinde sisteme giriş yapmamış (ders seçimi 

yapmamış/ödeme işlemi yapmamış) olan öğrenciler 20-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında 

açılması kesinleşen dersler üzerinden yukarıda belirtilen işlemleri gerçekleştirmek üzere işlem 

yapabilirler. 

24 Temmuz 2022 tarihinden sonra başvuru ve kayıt işlemleri için sistem kapatılacak ve yaz 

okulu ile ilgili Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi’nde ve Online Başvuru sayfamızda işlem 

yapılamayacaktır. Lütfen belirtilen tarihleri dikkate alınız 

https://basvuru.marmara.edu.tr/
https://bys.marmara.edu.tr/
https://ues.marmara.edu.tr/Account/LoginBefore


 

 

18 

Yaz Okulu Ücretleri 

• Yaz okulu ders ücretleri, dersin açılacağı Fakülte/Yüksekokula ve toplam (teorik + 

uygulama) ders saatine göre hesaplanır. Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) ‘den ders 

seçimi sonrasında hesaplanan ders ücreti görüntülenmektedir. 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. 2021-2022 Yaz Okulu Ders saat ücretleri için duyurumuzu 

inceleyiniz. 

Açılmayacak Derslere Kayıt Olan Öğrencilerin Yapacağı İşlemler 

• Ön kayıtlar bittikten sonra açılması kesinleşen dersler 19 Temmuz 2022 Salı günü 

Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir. 

• Yeterli öğrenci sayısına ulaşılamadığı için açılmayan derslere kayıt olmuş öğrenciler, 

açılmayan dersin yerine 20-24 Temmuz 2022 (Kesin Kayıt) tarihleri arasında Öğrenci 

Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden başka bir ders seçebilirler.  

• Açılmayan dersin yerine açılan derslerden 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. 

Ücret İadeleri 

• Öğrencinin iadesi bulunuyor ise (yatırılan fazla ücret iadesi, açılmayan derslerin iadesi) 

Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (BYS)’ de “Bilgilerim- Banka Bilgileri” kısmından 

IBAN ve İletişim bilgilerini mutlaka doldurmalıdır. Banka Hesap bilgi girişi 

bulunmayan öğrencilerin iadesi bulunsa dahi iade işlemi başlatılamayacaktır.  
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• Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (BYS)’ne giriş yaptıktan sonra aşağıda yer alan 

Bilgilerim başlığını seçerek ilerlemelisiniz. 

 

• Çıkan ekranda banka bilgi girişinizi tamamlamalısınız. 

 

• Yaz okulu kayıtları tamamlandıktan ve yaz okulu öğrenimi başladıktan sonra yapılan 

kontroller sonrasında iadesi bulunan öğrencilerin listesi hazırlanır ve iade işlemlerine 

başlanır. İade tarihleri banka iade prosedürlerine göre değişiklik göstermekle birlikte, 

tarafımızca 90 gün içerisinde yapılmaktadır. 
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UYARI: 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. Açılan derslerin 

ücret iadesi hiçbir şekilde yapılmayacaktır.   

Misafir Öğrenciler İçin Ders İçerikleri 

 

❖ Web sayfamızda ilan edilen Yaz Okulu duyurusunda yer alan önerilen/kesinleşen ders 

tablosunda, açılan her dersin "ders kodu" tıklanarak ders içerikleri sayfasına 

erişebilirler.  

❖ Üniversitemizden alacakları ders/dersler ile ilgili detaylı bilgiye MEOBS üzerinden 

ulaşabilirler. 

❖ Ders içerikleri resmî Web sayfamızda ilan edildiği için ayrıca çıktıların onaylanması ve 

imzalanması yapılmayacaktır. Tüm üniversitelere Yaz Okulunda açılan derslerin ders 

içeriklerinin çıktılarının onay ve imzalama işleminin yapılamayacağı resmî Web 

sayfamızda ve yukarıdaki linkler yardımıyla ulaşılan ders içeriklerinin onaylanmış 

kabul edilmesi hususunda bilgilendirme yazısı gönderilmiştir.   

❖ 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. 

 

 

 

Marmara Üniversitesi olarak sağlıklı ve başarılı bir yaz öğrenim dönemi 

geçirmenizi temenni ederiz. 

 

 

https://www.marmara.edu.tr/akademik/egitim-programlari/meobs
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