
YAZ OKULU TAKVİMİ ve İŞ AKIŞI 

İşlem İş Akışı Başlangıç 
Tarihi 

Bitiş 
Tarihi 

Ön Kayıtlar/Ücret 

Ödeme 

 

(Öğrenci tarafından ÖBS’den 
yapılacaktır.) 

1. Ön kayıtlar ÖBS üzerinden öğrenci tarafından yapılacaktır. 
2. En fazla 10 farklı ders için ön kayıt yapılabilecektir. 
3. Ücretler ön kayıt haftasında dersler ÖBS’den seçildikten sonra VAKIF BANK’a öğrenci 

numarası ile ödenecektir. 

4. Ön kayıt yaptırılmayan bir ders için kesin Kayıt yaptırılamayacaktır. 
5. Ön kayıt haftasında danışmana onay işlemi yapılmayacaktır. 

 
 

13 Haziran 

Pazartesi 

 
 

16 Haziran 

Perşembe 

Kesin Kayıtlar 

 

(Danışmana onaylatılacaktır.) 

1. En fazla 12 kredi ders için kesin kayıt yapılabilecektir. 
2. Seçilen dersler danışmana onaylatıldıktan sonra ders alma listesinin 3 nüsha çıktısı 

alınacak bunlardan biri danışmana teslim edilecektir. 

17 Haziran 

 

    Cuma 

20 Haziran 

 

Pazartesi 

Kesin olarak açılacak 

ders listelerinin ilanı 

1. Kesin kayıt yaptıran öğrenci sayıları dikkate alınarak kesin açılacak ders listesi ilan 
edilecektir. 21 Haziran Salı 

saat 10.00 

Ders Ekle / Çıkar 

(Danışmanlar aracılığıyla 

yapılacaktır.) 

1. Öğrencilerin, kesin kayıt yaptırdığı ve danışmanına onaylattığı, ancak açılmayan 
dersin kayıt onayı işlemini, ders ekle/çıkar süresi içerisinde danışmanına iptal 
ettirmeleri gerekmektedir. 

 

21 Haziran 
Salı Saat 
14:00 

23 Haziran 
Çarşamba 

Saat 23:59 

 

Dersler 

1. Normal dönemde olduğu gibi %80 devam zorunluluğu vardır. 
2. Yaz okulu 7 hafta olduğundan yaz okulunda haftalık ders saati normal haftalık ders 

saatinin iki katıdır. Örneğin normal dönemde haftada 4 saat anlatılan bir ders yaz 
okulunda haftada 8 saat anlatılır. 

 

 

20 Haziran  

 
 

14 Ağustos  

 

 

 

Ücret İade İşlemleri) 

1. Öğrenciler, para yatırıp kesin kayıt yaptırmadığı ya da kesin kayıt yaptırdığı halde 
açılmayan bir dersin ücretini, kesin kayıt onayını danışmanına kaldırttıktan sonra, 
kesin kayıt yaptırmak istediği ve ücreti aynı olan başka bir derse aktarabilecektir. 
Ön kayıt yaptırdığı ancak açılmayan ve ücreti farklı olan bir ders için kayıt yaptırmak 

isterse, bu ders için bankaya yeniden ücret yatıracaktır. 
2. Sistemde kayıtlı IBAN numarasının mutlaka öğrenciye ait olması gerekmektedir. 

Aksi halde iade yapılamayacaktır. 

 

 
 

27 Temmuz  

 

 

 
15 Ağustos  



 


