
 

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİNDE 

 DERS ALACAK BUÜ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE 

 

YAZ ÖĞRETİMİNDE DERSLERİN AÇILMA SÜRECİ 

Bursa Uludağ  Üniversitesi Senatosu’nun 10 Haziran 2021 tarih ve 2021-18 sayılı oturumunda alınan 

5  no’lu kararı gereğince,  2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı yaz öğretiminin Google-Meet üzerinden 

online (senkron) yapılmasına karar verilmiştir. BUÜ Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi 

Yönetmeliği’nin 10.maddesi gereğince birimlerin teklifi üzerine 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı yaz 

öğretimi döneminde Üniversitemizde açılması öngörülen dersler Üniversitemiz ve birimlerin web 

sayfalarından takip edilecektir. 

 

Dersler en az 10 (On) öğrenci ile açılacaktır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz öğretimi online 

yapılacağından derslere üst limit konulmayacaktır. Ancak bireysel yapılan dersler ile bitirme ödevi, 

proje, bitirme projesi, araştırma yöntemleri, güncel konular gibi derslerde en az sayı şartı 

aranmayacaktır. 

Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda 

hazırlık sınıfında başarılı olsalar bile, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı müfredatına tabi oldukları için 

yaz öğretiminden yararlanamazlar. 

Herhangi bir dersi açtırmak için, yaz öğretimine katılmayacak öğrenciler adına  ücret yatırılmaması  ve 

kayıt yapılmaması esastır. Bu durumdaki öğrenciler derslere devam etmeyecekleri için, harf notları 

sisteme “D” (DEVAMSIZ) olarak yansıyacak ve GANO’larının düşmesine sebep olacaktır. 

  

 ÖN KAYIT SÜRECİ 

Ders kayıtlarına ilişkin ön kayıtlar 12-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında otomasyon sistemi 

üzerinden öğrenciler tarafından  gerçekleştirilecektir. Öğrenciler kapanan dersleri kendi kullanıcı adı 

ve şifreleri ile otomasyon sistemine web kısmından giriş yaparak, sistem üzerinden göreceklerinden, 

takibini kendileri yapacaktır. Derslere kayıt olan öğrenci sayıları ders alma ekranında dersin üzerine 

tıklandığında da izlenebilecektir. Ayrıca, açılan dersler 26 Temmuz 2021 tarihinde birimlerin web 

sayfalarında da ilan edilecektir. Ön kayıtta seçilen ve açılan derslerin kesin kayıtta değiştirilmesine 

izin verilmeyecektir.  

 

Önkayıt sırasında öğrenciler herhangi bir ücret yatırmayacak, ancak ders saati başına belirlenen ders 

ücretlerini, ders kaydı ekranında “KAYDET/TAMAM” butonuna basarak ders bazında ve/veya 

toplamını görebileceklerdir. 

Ön kayıt süreci öğrencilerin tamamen kendi tercihleri doğrultusunda seçecekleri derslerin kesin kayıtta 

açılmasını belirleyen bir süreçtir. Ön kayıtta, öğrenciler tarafından tercih edilmediği için açılmayan 

dersler, kesin kayıt döneminde kesinlikle açılmayacaktır.  Bu nedenle yaz öğretimi döneminde ders 

kaydı yapacak öğrencilerin, ön kayıt işlemini gerçekleştirmeleri büyük önem taşımaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÜCRET YATIRMA SÜRECİ  

Öğrencilerin otomasyon sistemi üzerinden ders kaydı yapabilmeleri için, öncelikle 26-28 Temmuz 

2021 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası’na ders saati ücretini yatırmaları gerekmektedir. Kredi 

kartı ile ödeme yapmak isteyen öğrenciler ise otomasyon sisteminde yer alan ekrandan ücretlerini 

yatırabileceklerdir. Yatırılan ücretlerin otomasyon sistemine hatasız yansıması ve ders kayıtları 

sırasında mağduriyet yaşanmaması için, ücretin tam yatırılması, verilen hesabın dışında başka bir 

hesaba ücret yatırılmaması, EFT/havale işlemi yapılmaması, bankaya öğrenci kimlik kartı ibraz 

edilerek işlem gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Farklı birimden ders alan öğrenciler, o birimin 

ücretine tabidirler.  

 

Öğrencilerin mezuniyet aşamasında ilave derslere ilişkin ücretlerini 26-28 Temmuz 2021 tarihleri 

arasında yatırmaları gerekmektedir. Ücret yatırmayan öğrencilerin ders kaydı yapılmaz. 

 

 Birinci ve İkinci Öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler, birinci öğretim ders saati 

ücreti kadar olan ücreti ödeyeceklerdir.  

 Birinci ve ikinci öğretim programlarında öğrenim gören  kendi imkanı ile öğrenim gören 

yabancı uyruklu öğrenciler ders saati ücretinin iki katı, 

 %30 ve/veya %100 yabancı dille eğitim yapan birinci ve ikinci öğretim programlarında 

öğrenim gören  öğrenciler (Yabancı Dille Eğitim yapan Eğitim Fakülteleri hariç), ders saati 

ücretinin iki katı, 

 Şehitlerin eş ve çocuklarından, gazilerin kendileri ile eş ve çocuklarından, Türkiye 

Burslusu yabancı uyruklu öğrencilerden durumlarını belgelendirdikleri takdirde mevzuat 

gereği ders saati ücreti alınmayacaktır. 

 

 

KESİN KAYIT SÜRECİ 

Önkayıtlar sonucunda açılan derslere ilişkin kesin kayıt işlemleri öğrenciler tarafından 26-28 

Temmuz 2021 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar sistem üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde 

yapılacaktır. 

 

 Öğrenciler ücret yatırdıktan sonra ders alma ekranından önkayıt sürecinde seçtikleri  dersleri 

“KAYDET/TAMAM” butonuna basarak kayıtlarını kesinleştirmek zorundadırlar 

 Öğrenciler önkayıt sonucunda açılmayan derslerin yerine, başka  ders/derslere kayıt 

olabilirler 

 Önkayıtta ders seçmeyen öğrenciler kesin kayıt sürecinde açık bulunan derslere kayıt 

olabilirler 

 Kapanan derslerin yerine başka derslere kayıt olmak istemeyen öğrencilerin  kesin kayıt 

sonucunda kapanan dersleri ders alma ekranından  iptal etmeleri gerekir 

 

Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmadığından, önkayıtta 

seçildiği için kesin kayıtta açılan dersler ile kesinleştirilen dersler değiştirilemez, ücret iadesi 

yapılamaz. 

 

 DERS ALMA KURALLARI 

Öğrenciler 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı yaz öğretiminde toplam 22 AKTS kredi saati aşmayacak 

şekilde en çok 4 (dört) ders alabilir.  

 

Alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ancak bölüm veya programdan mezun olabilmesi 

için sadece iki dersi kalan öğrenciler bu iki derse de yazılabilirler. 

 



 

 

Öğrencilerin ilave dersi alabilmeleri için, “Mezuniyet Aşamasında Fazladan Alınacak Ders Başvuru 

Formu”nu doldurarak, 09 Temmuz 2021 tarihine kadar Mezuniyet Komisyonu’ndan onay almak için 

bağlı oldukları Bölüm Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. İlgili komisyonlar tarafından uygun 

görülen formlar Bölüm Sekreterlikleri tarafından 26 Temmuz 2021  tarihine kadar, işlemleri Merkezi 

Otomasyon Birimi tarafından yapılan birimler Merkezi Otomasyon Birimine, diğer birimler ise 

Öğrenci İşleri Ofislerine teslim edilecektir. Öğrenciler adına ilave ders kayıt işlemi Öğrenci İşleri 

personeli tarafından yapılacaktır.  

 

Öğrencilerin mezuniyet aşamasında ilave derslere ilişkin ücretlerini 26-28 Temmuz 2021 tarihleri 

arasında yatırmaları gerekmektedir. Ücret yatırmayan öğrencilerin ders kaydı yapılmaz. 

 

Tabi olduğu müfredatındaki tüm dersleri aldığı halde, müfredatlardaki AKTS kredi değişikliği 

nedeniyle, mezuniyet için gerekli olan minimum AKTS kredisinin altında kalan öğrenciler, otomasyon 

sisteminde ders alma ekranında 999 grup numarası ile tanımlanan AKTS tamamlama dersini 

alabileceklerdir. Ancak, bu ders eksik herhangi bir seçmeli dersin yerine sayılmayacaktır. Bu nedenle 

AKTS tamamlama dersini sadece AKTS eksiği olan  öğrencilerin alması gerekmektedir. 

GANO’su 1,80 nin altında olan ve Üniversitemize 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı ve sonrasında 

kayıt yaptıran öğrenciler yeni ders alamaz, sadece başarısız oldukları dersleri tekrar edebilirler. Ancak, 

daha önce başarısız oldukları bir seçmeli dersin yerine, aynı gruptan olmak koşulu ile yeni bir 

seçmeli ders alabilirler. Üniversitemize 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı ve öncesi kayıt yaptıran 

öğrenciler 1,80 kuralına tabi değildir. 

Ön koşul  ders/derslerini başaramayan veya daha önce almayan öğrenciler ön koşullu ders/dersleri 

alamazlar. Bu tür dersler otomasyon sistemi tarafından engellenmiş olduğundan, ders alma ekranında 

yer almayacaktır. 

Tüm öğrenciler öncelikle alt yarıyıllardan açılmış olan derslerini almakla yükümlü olup, en fazla iki 

üst yarıyıldan açılan dersleri alabilirler. 

Bitirme ödevi, proje, bitirme projesi, araştırma yöntemleri, güncel konular gibi derslerin 

alınabilmesi için, öğrencilerin bu dersleri yaz öğretiminden önce almış ancak başaramamış olmaları 

gerekir. Yaz öğretimi sonunda mezun olacak öğrenciler bu şarttan muaftır.  

Yaz öğretiminde açılan dersler 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılına yönelik açılmaktadır. 2014 ve 

sonrası girişli öğrenciler AKTS ile mezun olacaklarından,  üst yarıyıldan alacakları yeni dersler 

konusunda dikkatli davranmaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı ders 

planlarında AKTS kredi değerleri yükselen dersleri almaları durumunda, mezuniyet için gerekli olan 

toplam AKTS kredileri eksik olacağından, mezuniyet aşamasına geldiklerinde AKTS tamamlama 

dersi almak zorunda kalacaklardır. AKTS kredi değeri yükselen derslere ilişkin bilgiler Bölüm 

Başkanlıklarından alınabilir. 

 

AYNI İÇERİĞE SAHİP DERSLERİN DENKLİK İŞLEMLERİ 

Öğrencilerin, ön kayıtlar sonucunda kendi biriminde açılmayan, ancak aynı içeriğe sahip olması 

nedeniyle Üniversitemiz farklı birimlerinde açılan dersleri alabilmeleri için,  denklik belgelerini dersi 

veren öğretim üyesi ile Bölüm Başkanlığına kesin kayıt öncesi onaylatmaları gerekmektedir.  

2021-2021 Eğitim-Öğretim Yılı ders planlarında AKTS kredi değerleri değişen dersleri, üst yarıyıldan 

almak isteyen öğrencilere denklik verilmez. Lisans öğrencileri  önlisans, önlisans öğrencileri lisans 

programlarından ders alamazlar. 

 



 

 

DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALMA VE DERS DENKLİĞİ SÜRECİ 

Öğrenciler diğer devlet veya vakıf üniversitelerinden almak istedikleri dersleri Üniversitemiz web 

sayfasında yayınlanan kurallar dahilinde, birimlerinin onay vermesi durumunda alabileceklerdir. 

Birden fazla devlet ya da vakıf üniversitesine başvurmak için onay alan öğrenciler aynı ders(ler) için 

sadece bir Üniversiteye kesin kayıt yaptırmak zorundadırlar. Aynı ders(ler) için birden fazla 

Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrencilerin notları otomasyon sistemine işlenmeyecektir. 

 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında yaz öğretimi online yapılacağından, öğrenciler gitmek 

istedikleri Üniversitelerin otomasyon sisteminin izin vermesi durumunda,  BUÜ Önlisans ve 

Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği'nin 10.maddesi 1.fıkrası (a) bendi  gereğince, yaz 

öğretiminde toplam 22 AKTS kredi saati aşmayacak şekilde en çok 4 (dört) ders,  (c) bendi 

gereğince de  en fazla iki üst yarıyıldan açılan dersleri alabilirler. 

 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı ve sonrası Üniversitemize kayıt yaptıran GANO'su 1,80'nin 

altında olan öğrenciler, başarısız  derslerini tekrar etmek zorunda olduklarından, yaz 

öğretiminde yeni ders alamazlar, 

 Ön koşul derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ön koşullu dersleri yaz öğretimi 

döneminde alamazlar, 

 Öğrenciler kesin kayıt yaptırdıkları onaylı ders denklik belgelerinin bir nüshasını kesin kayıt 

yaptırdıkları tarihi izleyen 10 iş günü içinde bağlı bulundukları Bölüm Sekreterliğine elden 

veya e-posta ile teslim etmek zorundadırlar, 

 Kesin kayıt yaptıran ancak ders denklik belgesini Bölüm Sekreterliği'ne teslim etmeyen 

öğrencilerin notları kabul edilmeyeceğinden, otomasyon sistemine de işlenmeyecek ve 

geçersiz sayılacaktır, 

 Öğrenciler Üniversitemiz dahil en fazla iki üniversiteden ders alabilirler, 

 Resmi onaylı transkript belgelerini ilgili Üniversiteden elden alan öğrenciler bağlı 

bulundukları Bölüm Başkanlığına teslim edeceklerdir. 

 

AÇILMAYAN DERSLERİN ÜCRET İADESİ 

Kesin kayıtlar sonunda 10 (On) kişinin altında kalan dersler 29 Temmuz 2021 otomasyon sistemi 

üzerinden kapatılacaktır. Öğrenciler kapanan derslerini 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sistem 

üzerinden ders kaydı ekranının altında yer alan “KAPANAN DERSLER” kısmından takip 

edeceklerdir. Kapanan dersi/dersleri olan öğrenciler yatırmış oldukları ücretlerin iadesi için öğrenim 

gördükleri birimin Öğrenci İşleri Ofislerine  16 Ağustos 2021 tarihine kadar dekontları ile birlikte 

müracaat edeceklerdir.  

Öğrenciler kapanan derslerin yerine başka  derslere kayıt olmak istemezse, yatırdıkları ücretin iadesini 

alabilmeleri için, bu derslerden çekilmeleri gerekmektedir. Bunun dışında yaz öğretiminde ders 

ekleme-çıkarma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmadığından, ücret iadesi de yapılmamaktadır. 

Dekontsuz iade yapılamadığından, öğrencilerin dekontlarını muhafaza etmeleri gerekmektedir. 

Öğrencilerin iadelerini alabilmeleri için, herhangi bir bankada mutlaka  kendilerine ait  açık bir 

hesabın bulunması zorunludur. Dekontunu kaybeden öğrenciler yatırmış oldukları bankadan tekrar 

dekont alıp alamayacaklarını bankaya sormaları gerekmektedir.  

 

                                                                                                                            

 

      Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 


