
Yaz Okulu Ders Seçme ve Ücret Ödemede İzlenecek Yöntemler 
 

 

 

Kendi Biriminden Ders Alacak 

Öğrenciler  

 

Üniversitemizin Diğer Birimlerinden 

Ders Alacak Öğrenciler  

Diğer Üniversite Öğrencileri Olup 

Üniversitemizden Ders Alacak 

Öğrenciler  

Üniversitemiz Öğrencisi Olup Başka 

Üniversiteden Ders Alacak 

Öğrenciler  

 
Yaz okulunda kendi biriminden ders alacak 

olan öğrenciler; ÖBS(Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden 

ders seçimini yapacak olup, ÖBS sisteminde 

görünen ücretlerini Halk Bankasına öğrenci 

numarası ve yaz okulu ücreti açıklaması ile 

yatırabileceklerdir. 

İşlem aşamaları(kendi biriminden 

(bölüm/fakültesinden)ders seçerken) 

a. ÖBS üzerinden kendi biriminden ders 

seçilmesi 

b. Seçilen dersin ücretinin kendi biriminin yaz 

okulu hesabına öğrenci numarası ile ATM ya 

da banka şubesinden yatırılması 

c. Öğrencinin ders seçimi yaz okulu ücreti 

yatırıldıktan sonra birim öğrenci işleri 

tarafından onaylanacaktır. 

 

 

Yaz okulunda Üniversitemizin diğer 

birimlerinden ders alacak olan öğrenciler; manuel 

olarak ders seçme formunu (EK-2) 

kullanacaklardır. ÖBS üzerinden seçim 

yapmayacaklardır. Yaz okulu ücretlerini manuel 

olarak dersin açıldığı birimlerin yaz okulu hesabına 

yatırılacaktır. 

İşlem aşamaları (Üniversitemizin diğer 

biriminden ders seçerken) 

a) Kendi biriminin bölüm başkanlığına 

başvurarak (Ek-2) ders seçme formu ile 

diğer bölüm ya da birimden alacağı 

derslerin kendi bölüm başkanı tarafından 

onaylanması. 

b) Seçilen dersin ücretini dersi seçtiği 

birimin yaz okulu hesabına (IBAN, 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 ya da IBAN’ a 

yatırma) 

d) Yaz okulu ücretine ilişkin dekont ve ders 

seçme formu (EK-2) üç nüsha olarak 

düzenlenecek, biri öğrenciye diğeri dersin 

açıldığı bölüme üçüncüsü dosyalanmak 

üzere öğrencinin kayıtlı olduğu birim 

öğrenci işlerine teslim edilmelidir. Kayıt 

olunan dersler öğrencinin kayıtlı olduğu 

birimin öğrenci işleri tarafından öğrencinin 

üzerine atanacaktır. 

 

 

Yaz okulunda Diğer Üniversite öğrencisi 

olup Üniversitemizden ders alacak olan öğrenciler; 

manuel olarak ders seçme formunu (EK-3) 

kullanacaklardır. ÖBS(Öğrenci Bilgi Sistemi) 

üzerinden seçim yapmayacaklardır. Yaz okulu 

ücretlerini manuel olarak dersin açıldığı birimlerin 

yaz okulu hesabına yatıracaklardır.(Diğer üniversite 

öğrencileri yaz okulunda iki katı ücreti öderler.) 

İşlem aşamaları (Diğer Üniversite 

öğrencileri Üniversitemiz birimlerinden ders 

seçerken) 

a) Diğer Üniversite öğrencilerince ders seçme 

formunu (Ek-3) doldurulması. 

b) Seçilen dersin ücretini dersi seçtiği birimin 

yaz okulu hesabına (IBAN, 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 ya da IBAN’ a 

yatırma) 

d) Yaz okulu ücretine ilişkin dekont ve ders 

seçme formu (EK-3) iki nüsha olarak 

düzenlenecek, biri öğrenciye diğeri dersin 

açıldığı birim öğrenci işlerine teslim 

edilmelidir. Öğrenci "Başka Bir 

Üniversiteden Yaz Okuluna Gelen" olarak 

kaydedilecektir. Kayıt olunan dersler 

öğrencinin derse kayıt olduğu birimin 

öğrenci işleri tarafından öğrencinin üzerine 

atanacaktır. 

 
Yaz okulunda Diğer Üniversitelerden ders 

alacak Üniversitemiz öğrencileri alacakları dersler 

için doldurdukları formu (EK-4) kendi bölüm 

Başkanlıklarına onaylattıktan sonra Diğer 

Üniversitelerden ders alabilirler. Bölüm 

Başkanlığınca onaylanmamış dersler işleme 

alınmaz. 

 


