
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİNDEN YARARLANMAK 

İSTEYEN DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE 

 (MİSAFİR ÖĞRENCİLER) 

 ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİNE KAYIT SÜRECİ 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı yaz öğretimi döneminde üniversitemizden ders almak isteyen misafir 

öğrenciler ders alma işlemlerini otomasyon sistemi üzerinden yapacakları için,  01 – 11 Temmuz 2021 

tarihleri arasında saat 23:59’a kadar sisteme kayıt olmaları gerekmektedir. Öğrenciler otomasyon 

sistemine Google Chrome üzerinden giriş yaparak kayıtlarını gerçekleştireceklerdir. Sisteme kayıt 

işlemi Türk öğrenciler için TC kimlik yabancı uyruklu öğrenciler için YU kimlik numarası ile 

yapılacaktır. Kimlik numaraları aynı zamanda okul numarası olarak da kullanılacaktır. 

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemizde değişim programı veya özel statü ile öğrenim 

gören öğrencilerin otomasyon sisteminde kayıtları aktif olduğundan, online kayıt yapmayacaklardır. 

Bu öğrenciler açılması durumunda başarısız oldukları dersleri yaz öğretiminde alabilirler. Ancak yeni 

derslere kayıt olmak isteyen öğrencilerin denklik işlemleri hakkında kendi Üniversitelerinden bilgi 

almaları gerekmektedir. 

Yaz öğretiminde Üniversitemizden daha önce ders aldıkları için sisteme kayıt yaptıran öğrenciler, 

sistem üzerinden tekrar kayıt olmak zorundadırlar. 

Yaz öğretiminde ders almak isteyen misafir öğrencilerin bilgileri YÖKSİS’ten çekildiğinden, kendi 

üniversitelerindeki öğrencilik statülerinin “AKTİF” olması gerekmektedir. Aktif olmayan öğrenciler 

otomasyon sistemine kayıt yaptıramayacaklardır. Bu nedenle misafir öğrencilerin durumlarını e-

devletten kontrol etmeleri ve üniversiteleri ile irtibat kurmaları mağdur olmamaları bakımından önem 

taşımaktadır. 

 

 
 

 Kayıtlar ve dersler online yapılacağından, ders denklik belgesi vb belge gönderilmeyecektir. 

 

 ÖN KAYIT SÜRECİ 

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

üzerinden öğrenciler tarafından  gerçekleştirilecektir. Sistem üzerinden 4 ders ve 22 AKTS’ye kadar 

ders alınabilecektir. 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. 

Önkayıt 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. 

Lisans öğrencileri  önlisans, önlisans öğrencileri lisans programlarından ders alamazlar. 

 

 ÜCRET YATIRMA SÜRECİ  

Önkayıtlar sonucunda açılan derslere kesin kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ders saati ücretini      

26-28 Temmuz 2021 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası’na yatıracaklardır. 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 gerekmektedir. Farklı birimden ders alan 

öğrenciler, o birimin ücretine tabidirler. 

 

 Birinci ve İkinci Öğretim programlarında öğrenim gören misafir öğrenciler, ders saati 

ücretinin iki katı kadar ücret ödeyeceklerdir. 

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

yabancı uyruklu misafir öğrenciler ders saati ücretinin iki katı, 

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

yaptıran  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. 

 

 

 

 

 



 

 

DERSLERİN YAPILMA ŞEKLİ 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı yaz öğretiminde açılan derslerin Google-Meet üzerinden 

online (senkron) yapılmasına karar verilmiştir. 

 

 

AÇILMAYAN DERSLERİN ÜCRET İADESİ 

Kesin kayıtlar sonunda 10 (On) kişinin altında kalan dersler 29 Temmuz 2021 tarihinde 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 derslere ait 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 tekrar dekont alıp alamayacaklarını 

bankaya sormaları gerekmektedir.  
    

 

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 


