2019-2020 AKADEMİK YILI YAZ OKULU KAYIT ESASLARI
Yaz okulu açılan birimlerden ders alacak Üniversitemiz öğrencilerinin ders seçim işlemleri ve
kayıt onayları aşağıda belirtilen şekilde yapılacak olup öğrenciler 06 Temmuz 2020 tarihinden
itibaren derslere uzaktan öğretim sistemiyle (online) olarak katılım sağlayacak ve sınavlar
internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır.
Yaz Okulu kayıt tarihleri;

Ön Lisans/Lisans öğrencileri için 01-09 Temmuz 2020’dir.
Yaz Okulunda Alınabilecek AKTS Kredi Sınırı;

Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 20 AKTS,

Yaz Okulu sonunda “Mezun” durumundaki Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 25 AKTS,
Hem Üniversitemiz hem de diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrencilerin
AKTS kredi toplamlarının yukarıda belirtilen sınırlar içinde kalmasına dikkat etmeleri
gerekmektedir.
Diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrencilerin bu kurumların kayıt tarih ve
esaslarına göre hareket etmeleri gerekmektedir.
Ders Transferi:
Diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okullarından ders alan öğrencilerin notları, “Eskişehir
Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 16’ıncı
maddesi göz önünde bulundurularak birimler tarafından transfer edilecektir.
Yaz Okulu kayıt işlem basamakları aşağıdaki gibidir:

Öğrenci, “https://ogrbilsis.eskisehir.edu.tr” adresindeki “Öğrenci İşlemleri” menüsünden
“Kayıt İşlemleri”ni seçerek ders seçme işlemine başlayacaktır.

Öğrenci bulunduğu yerden bilgisayar ortamında almak istediği ders/dersleri (o dersin
açıldığı birime girerek) seçecektir. İkinci anadal ve yandal programına kayıtlı öğrenci, o ders
için ayrılan ikinci anadal/yandal kontenjanından ders seçecektir.

Öğrenci, derslerini seçtikten sonra ders seçim onayı vermeden önce bilgisayardaki uyarıyı
da dikkate alarak seçtiği derslerin doğruluğunu (dersin kodu, adı, kredisi vb.) kontrol ettikten
sonra ders seçim onayını verecektir.
“ÖZELLİKLE DİKKAT EDİNİZ !” Kayıt onayı verilen ders/dersler için sistemde daha sonra
değişiklik yapılmasına izin verilmeyecektir.

Öğrenci, Yaz Okulunda seçmiş olduğu ders/derslerin saatine göre hesaplanan öğrenim
ücretini görebilecek ve Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine T.C. kimlik numarasını,
adını ve soyadını belirterek veya yine aynı bankanın İnternet bankacılığı, Sanal POS ve
bankomatları aracılığıyla ödeyebilecektir. Ödemeler internet bankacılığı Kurum
ödemelerinden veya ATM’lerden yapılmalıdır. EFT/Havale yapılmamalıdır. Öğrenci
bilgisayarda gördüğü tutarın tamamını ödemek zorundadır. Aksi takdirde kayıt onayı
verilmeyecektir. Ücretini ödemeyen öğrencilerin seçmiş oldukları dersler üzerlerinden
silinecektir.

Zaruri durumlarda birim çalışanı, öğrencinin “Yaz Okulu Ders Seçim Onayı”nı kaldırabilir.
Bunun için öğrencinin, ders seçimini tamamlamış, ödemesi gereken ücret bankaya
bildirilmiş ancak bu ücreti ödememiş olması gerekir. Bu işlem için “Örgün Öğrenci
Otomasyonundan Kayıt-Kayıt Yenileme menüsünden Yaz Okulu Ders Seçim Onayını




Kaldır” programı kullanılacaktır.
Ödemesini yapan öğrencinin yaz okulu kayıt onayı (seçilen ders/dersler için hesaplanan tutar
ile banka ödemeleri karşılaştırılarak eşit olması hâlinde) sistemden otomatik olarak
verilecektir.
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenler, maluller ve 1005
sayılı İstiklal Madalyası verilmiş olanların çocuklarından ve Devlet Burslusu öğrencilerden
“Yaz Okulu Öğrenim Ücreti” tutarı tahsil edilmeyecektir.

Öğrencilerin ders seçim işlemine ilişkin “DİKKAT etmesi gereken konular ve yapılması
gereken işlemler”

Öğrenci, seçmeli bir dersin yerine farklı kodda başka bir ders alıyorsa “yerine” işlemini
mutlaka yapacaktır.

Ayrıca zorunlu bir dersin yerine, farklı koddaki başka bir ders alınmak isteniyorsa sistemde
“yerine” işlemi yapılamayacaktır. Öğrencinin, farklı kodda seçmiş olduğu ders/dersleri
gösteren belge ve bir dilekçeyle birlikte ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe onaylattırmak üzere
yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Dekanlık/Müdürlük uygun görmediği takdirde onay
verilemeyeceğinden, bu öğrencinin onay almadan banka ödemesini yapmaması gerekir. Aksi
takdirde kayıtlar bittikten sonra “yerine” işlemi yapılması mümkün olmayacaktır.

“Eskişehir Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği”nin 8’inci maddesi 5’inci fıkrası
gereğince; Yaz Okulunda dersler başladıktan sonra, ders ekle/sil/çekilme işlemleri
yapılamayacaktır. Ancak kayıtlar bittikten sonra ilgili Dekanlığın/Müdürlüğün kabul
edebileceği haklı ve geçerli bir nedenle hatalı kayıt düzeltilebilir. Bunun için öğrencinin bir
dilekçesini kayıtları takip eden ilk işgününde ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe e-mail göndermesi
gerekir.
Yaz okulunda diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen Eskişehir Teknik
Üniversitesi öğrencilerinin uyması gereken kurallar





Üniversiteye kayıtlı örgün öğrencinin güz/bahar dönemleri ve yaz okulunda başka bir
yükseköğretim kurumundan almak istediği zorunlu dersin kredisinin, Eskişehir Teknik
Üniversitesinde verilen ilgili dersin kredisine eşit veya bu krediden fazla olması gerekir.
Alınacak ders için %80 içerik eşdeğer aranır. İlgili dersin kredisi ve ders içeriğinin
eşdeğerliği, ilgili Alan Komisyonu tarafından karara bağlanır. Alan Komisyonunun görüşü
doğrultusunda dersin alınıp alınmamasına, birim yönetim kurulu karar verir ve Üniversite
Yönetim Kurulunun onayına sunar. Bu koşulları sağlayarak diğer yükseköğretim
kurumundan alınmış ders transfer edilebilir.
Seçmeli ve mesleki seçmeli dersler için alan komisyonun görüşü aranmaksızın birim
yönetim kurulu işlem yapar.
Eskişehir Teknik Üniversitesinde yaz okulunda açılan herhangi bir ders, başka bir
yükseköğretim kurumundan alınamaz. Ancak dersin, zorunlu veya mesleki seçmeli bir ders
ile çakışması durumunda; eşdeğeri olan bir ders, başka bir yükseköğretim kurumundan
alınabilir ve transfer edilebilir.


Fakülte/Meslek Yüksek Okulu e-mail adresleri;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mühendislik Fakültesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Fen Fakültesi
Porsuk Meslek Yüksekokulu
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu

: muhfak@eskisehir.edu.tr
: hubf@eskisehir.edu.tr

: sbf@eskisehir.edu.tr
: mimtas@eskisehir.edu.tr
: fenfak@eskisehir.edu.tr
: pmyo@eskisehir.edu.tr
: umyo@eskisehir.edu.tr

