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YAZ OKULU ÜCRETLERİ
AÇILAMAYACAK DERSLERE KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERİN
YAPACAĞI İŞLEMLER
ÜCRET İADELERİ
DERS İÇERİKLERİ

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

Başlangıç

Bitiş

Başvuru İşlemleri
(Açılması Önerilen Derslere Kayıt)
Açılması Kesinleşen Derslerin İlanı

04 Temmuz 2022 10:00

18 Temmuz 2022 23:59

19 Temmuz 2022 13:00

19 Temmuz 2022 13:00

Ders Seçme İşlemleri
(Kesin Kayıt)
Dersler

20 Temmuz 2022 10:00

24 Temmuz 2022 23:59

25 Temmuz 2022

11 Eylül 2022

Ara Sınav Tarihleri

15 Ağustos 2022

21 Ağustos 2022

Ara Sınav Mazeret Sınavı Başvuru
Tarihleri
Ara Sınav Mazeret Sınavı Tarihleri

15 Ağustos 2022

26 Ağustos 2022

29 Ağustos 2022

01 Eylül 2022

Yarıyıl Sonu Sınav Tarihleri

12 Eylül 2022

18 Eylül 2022

Yarıyıl Sonu Mazeret Sınavı Başvuru
Tarihleri
Yarıyıl Sonu Mazeret Sınavı Tarihleri

12 Eylül 2022

23 Eylül 2022

26 Eylül 2022

28 Eylül 2022

Yaz Okulu Takvimi

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.
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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.

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

Öğrencilerinden açılmayan ders/derslerin yerine farklı

üniversitelerden ya da kurum içi farklı birimden ders alacaklar ise "YAZ OKULU DERS
BAŞVURU" butonunu kullanarak
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Açılan Dersler sekmesini tıklayarak devam etmelisiniz.

❖ 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. KURUM DIŞI/BİRİM DIŞI DERS EKLEME
Üniversitemiz

Öğrencileri;

açılmayan

ders/derslerin

yerine

farklı

üniversitelerden ders alacaklar ise başvurularını BYS-Bilgi Yönetim Sisteminden
yapacaklardır.
Almak istedikleri dersi eklemek için BYS-Bilgi Yönetim Sistemine giriş
yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan “TALEP BAŞVURU İŞLEMLERİ”
tıkladıktan sonra "YAZ OKULU DERS BAŞVURU" butonunu tıklayıp açılan ekranın
sağ üst kısmında yer alan "KURUM DIŞI DERS TALEBİ EKLE" ile devam ederek
online başvuru yapabileceklerdir.

Üniversitemiz öğrencisi olup kendi biriminden açılmayan ders/dersleri farklı
birimlerden almak isteyen öğrenciler ise BYS-Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaptıktan
sonra çıkan ekranda "YAZ OKULU DERS BAŞVURU" butonuna tıkladıktan sonra
açılan ekranın sol üst kısmında yer alan "DERS TALEBİ EKLE" ile devam ederek
başvuru yapabileceklerdir.
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6.ÖNEMLİ HUSUSLAR
1. Yaz Okulunda, bir öğrenci toplam en çok 5 (beş) ders alabilir.
Yaz Okulunda öğrencinin kaydolmak istediği derslerin Marmara Üniversitesi bünyesinde
açılan yaz okulunda yer almaması halinde dersin ders saati, kredisi veya AKTS değerlerinden
herhangi birinin eşit veya fazla olması kaydıyla, öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birim
ve birim yönetim kurulu tarafından denkliğinin kabul edilmesi halinde farklı üniversiteden en
fazla 5 ders alabilecektir.

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. Ders seçimlerinde ders programı çakışma kontrolü uygulanacaktır. Çakışan derslere
kayıt mümkün değildir.
3. Yaz okulunda, dersler başladıktan sonra (25 Temmuz 2022) kayıt dondurma, ders
ekleme, ders değiştirme ve ders bırakma işlemi yapılamaz.
4. Açılması kesinleşen derslere kayıt olmuş ve ücretini ödemiş öğrenciler değişiklik
yapamazlar, seçilen ders/dersleri bırakamazlar. Ücret iadesi yapılmayacağından ders
kayıtlarının dikkatli yapılması gerekmektedir.
5. Yaz okulunda derslere devam zorunludur.

ÖNEMLİ NOT: 4-18 Temmuz 2022 tarihlerinde BYS’ye 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 işlem yapılamayacaktır.
Lütfen belirtilen tarihleri dikkate alınız
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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.
• 2021-2022 Yaz Okulu Ders saat ücretleri için duyurumuzu inceleyiniz.

Açılamayacak 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.
• Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (BYS)’ne giriş yaptıktan sonra aşağıda yer alan
Bilgilerim başlığını seçerek ilerlemelisiniz.
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• 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.

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.
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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.

Marmara Üniversitesi olarak sağlıklı ve başarılı bir
yaz öğrenim dönemi temenni ederiz.
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http://oidb.marmara.edu.tr
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