
2021-2022 YAZ OKULU SURECİ 
(Misafir Öğrenciler için) 

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulu ile ilgili tüm işlemler "Yaz Öğretimi Senato 
Esasları"na göre yürütülecektir. Buna göre kayıt süreci, yaz okulu ücretleri ve tüm 
dokümanlar aşağıda tanımlanmıştır. 

Yaz okulu ders 
programlarına Ders programlarına birimlerin internet sayfalarından ulaşabilirsiniz. 

Yazılma Tarihi 27 Haziran - 05 Temmuz 2022

1. Kısım Yaz Okulu ders ücreti Ders seçimi yapan öğrencilerimiz ödeme işlemini 27 Hazirandan 
itibaren TC Kimlik ile ücret tablosundaki bilgiler doğrultusunda 05 
Temmuz 2022 Salı günü saat 23:59’a kadar yatırmaları 
gerekmektedir. Bu tarihe kadar ödeme işlemini tamamlamayan 
öğrencilerin ders seçimleri iptal edilir. 

Kapatılan dersler yerine 
yeniden ders seçim tarihi 

07-17 Temmuz 2022

2. Kısım Yaz Okulu ders
ücreti

Kapatılan derslerden sonra ders seçimi yapan Öğrencilerimiz ödeme 
işlemini 07 Temmuzdan itibaren TC Kimlik ile ücret tablosundaki bilgiler 
doğrultusunda 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 23:59’a kadar 
yatırmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar ödeme işlemini 
tamamlamayan öğrencilerin ders seçimleri iptal edilir. 

Derse yazılma 

Misafir Öğrenciler, SUBÜ Öğrencilerinin ödeyeceğinin iki katı saat başı 
ücret ödeyeceklerdir. 
 Giriş: Misafir öğrencilerimiz öncelikle

https://ebasvuru.bys.subu.edu.tr/ adresinden kimlik bilgileri ile
sisteme girip kayıt olmaları gerekmektedir.

 Kayıt: Sizden istenilen bilgileri sisteme girmeniz gerekmektedir.
 Fotoğraf yükleme, IBAN (IBAN Adresinin öğrenciye ait olması

gerekmektedir), Cep telefonu ve e-mail adresi girişi zorunludur.
 Ders seçimi: Yaz okulunda üniversitemizden almak

istediğiniz dersleri seçmeniz gerekmektedir.
 Ders seçimlerinde şu hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir:
 15 birim saatten veya dört (4) dersten fazla ders seçimi yapılamaz.
 Kutucukları onaylayarak yapmış olduğunuz girişleri kaydediniz ve

kayıt raporunuzun çıktısını alınız.
 Yazılmış olduğunuz dersten çıkamazsınız.
 Ders yazılma yöntemi herhangi bir öncelik olmaksızın ilk gelen

yazılır yaklaşımıdır.

Yaz okulu ders ücreti 

•

•

Ücret ödeme işlemini verilen süre içinde yapmazsanız ders kaydınız
otomatik olarak iptal edilir. Yeniden seçim yapma imkânınız veya parayı
bu tarihten sonra yatırma imkânınız bulunmamaktadır.
Harcınızı yatırmanız durumunda;
07 Temmuz 2022 tarihinden sonra öğrenciliğiniz kesinleşecektir.
Derslerinize devam edebilirsiniz.
Herhangi bir evrak teslim etmenize gerek bulunmamaktadır.
Öğrenci Belgenizi Fakültelerinizden alabilirsiniz.

https://ogrisl.subu.edu.tr/sites/ogrisl.subu.edu.tr/files/2022-06/2021-2021%20YAZ%20OKULU%20%C3%9CCRET%20TABLOSU-%C4%B0LAN-16.06.2022.pdf
https://ogrisl.subu.edu.tr/sites/ogrisl.subu.edu.tr/files/2022-06/2021-2021%20YAZ%20OKULU%20%C3%9CCRET%20TABLOSU-%C4%B0LAN-16.06.2022.pdf
https://ebasvuru.bys.subu.edu.tr/



