ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2015/2016 Yaz Dönemi Kılavuzu
Misafir öğrenciler, otomasyon sisteme aktarımları sonrasında ders seçimlerde bulunabileceklerdir. 27
Haziran 2016 tarihine kadar misafir öğrenci başvurusunda bulunan öğrencilerin otomasyon sistemine
aktarım işlemleri aynı gün akşamı gerçekleştirilecek olup, 28 Haziran tarihinden itibaren derslerini
seçebileceklerdir.
27 Haziran/08 Temmuz tarihleri arasında misafir öğrenci başvurusunda bulunan öğrencilerin ders seçim
işlemlerini 11 Temmuz 2016 tarihinde yapabilecektir.








YAZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ İÇİN, tıklayınız
YAZ DÖNEMİ UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR İÇİN, tıklayınız
YÖK ZORUNLU DERSLERİ (ORTAK DERSLER)(5İ DERSLERİ) DUYURU İÇİN, tıklayınız
YAZ DÖNEMİNDE AÇILACAK DERSLER İÇİN, tıklayınız
YAZ DÖNEMİNDE AÇILACAK İLAVE DERSLER İÇİN tıklayınız
YAZ DÖNEMİ DENK DERSLER (Omu Öğrencisinin bir başka birimden alabileceği dersler) İÇİN, tıklayınız

Yaz döneminde açılması birimlerce önerilen derslerdir. Ders kayıt takvim aralığı olan 27 Haziran/11
Temmuz tarihleri arasında açılabilir yeter sayıya ulaştığı takdirde önerilen derslerin açılması kesinleşecektir.
 BAŞVURU VE DERS (ÖN KAYIT)KAYIT
 Misafir Öğrenci Başvurusu ve İlk Şifre Oluşturma İşlemleri
 Başka bir Yükseköğretim Kurumu öğrencisi olup, Üniversitemiz yaz döneminden ders almak
isteyen öğrenciler veya kişiler 06 Haziran/08 Temmuz tarihleri arasında
http://basvuru.omu.edu.tr/yazdonemi adresinden ÖN BAŞVURU yapacaklardır. Yapılan ön
başvurular sonrasında, misafir öğrencilerimiz Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemine
aktarılacaktır. Aktarım sonrasında artık Üniversitemiz sisteminde kayıtlı aktif öğrenci statüsü
kazanılmış olunacaktır.
OMU sisteminde kayıtlı öğrenciler, sistem kullanıcı adları ve şifreleri ile, sisteme giriş
yapabileceklerdir.
 09 Temmuz 2016 tarihinden itibarin misafir öğrencilerimizin, öğrenci numarasını almaları ve
sistem giriş ŞİFRE OLUŞTURMA İŞLEMLERİ gerekmektedir. Bilgi için tıklayınız.
 OMU kayıtlı öğrenciler, kullanıcı adları ve şifreleri ile sisteme giriş yapabileceklerdir.
 Ders Kayıt(Ön Kayıt) İşlemleri
 Misafir veya OMU öğrencilerinin, 27 Haziran/11 Temmuz 2016 tarihleri arasında
https://ubs.omu.edu.tr/ adresinden sisteme giriş yaparak, ders seçiminde bulunmaları
gerekmektedir. Bilgi için tıklayınız.
 Yaz döneminde bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı; ön lisans ve lisans
programlarında 15, lisansüstü programlarında 2’nin altında olamaz. Açılabilir yeter sayıya
ulaşan veya ulaşamayan dersler 12 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilecektir.
 Yaz döneminde ders ekleme/silme işlemi uygulanmaz. Ancak bir dersin açılamaması nedeniyle
bu derse kayıt yaptıran öğrenciye, açık olan başka bir derse kayıt yaptırma imkânı verilir.
 Yaz döneminde açılabilir yeter sayıya ulaşarak açılan derse kayıtlanan öğrenci kaydını iptal
edemez ve ücret iade talebinde bulunamaz.
 Yaz döneminde bir öğrencimiz 13 ulusal krediyi aşmamak üzere en çok beş ders alabilir. Bu
kısıtlama OMU öğrencisi olmayanlar için geçerli değildir.

 Yaz döneminde derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine
getirilmiş olması, o derse yaz döneminde devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
Devam zorunluluğu, OMU Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile OMU Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği hükümlerine göre uygulanır.
 Mazereti nedeniyle yaz dönemi sınavlarına katılamayan öğrenciler, mazeret sınavına
girebilecektir. Mazeret sınavına girebilmek için; öğrenciler Yaz dönem sınavlarına katılamama
gerekçelerini resmi belge ile belgeleyerek, sınav tarihinden itibaren iki gün içerisinde eğitim
gördüğü birime başvurmak zorundadır.

 Ücret Ödeme, kesin kayıt işlemleri
 Yaz dönemi derslerini seçtikten (ön kayıt işleminden) sonra, kayıt ekranında yatıracak
olduğunuz ücret görülecektir. Belirlenen ücretin, 11 Temmuz 2016 tarihi 17.00’ye kadar
AKBANK T.A.Ş. ‘lerine yatırılması gerekmektedir.
 Banka ödemesini gerçekleştiren öğrenciler, kesin kayıt işlemlerini Öğrenci Bilgi Yönetim
Sisteminden yapabileceklerdir. Belirlenen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan öğrenciler
ücretlerini ödemiş olsalar bile o dersi alamazlar. Açılması kesinleşmiş ve kayıt yaptırılmış olan
derslere ait yaz okulu ücretleri geri ödenmez.
Misafir öğrenci kayıt kılavuzu için tıklayınız.
Ders kayıt kılavuzu için tıklayınız.
 AÇILMAYAN DERSLER ve ÜCRET İADE İŞLEMLERİ
 Kontenjan nedeni ile bir dersin açılmaması durumunda, öğrenci 13-15 Temmuz 2016 tarihleri
arasında açılan bir başka dersi tercih edebilir veya ücret iade talebinde bulunabilir.
 Kontenjan nedeni ile açılamayan dersin yerine bir başka dersin seçilmesi durumunda, herhangi
bir ücret farkı oluşursa tutarı bankaya ödemek durumundadır.
 Açılmayan derslerin ücretleri, kendisine ait olma zorunluluğu olan IBAN ve Banka Hesap
bilgilerine iade edilecektir. İade işlemleri derslerin kesinleşmesinden sonraki 30 gün içerisinde
yapılmaya başlanılacaktır.
 Ücret iade başvuru formu için; ; http://oidb.omu.edu.tr/formlar tıklayınız.
 YAZ DÖNEMİ ÜCRETLERİ
 Yaz dönemi ücret tablosu için tıklayınız.
 Yaz döneminde açılan dersler formundaki “E” sütununda (K başlığı altında) gösterilen ders
saati, ders ücretinin hesaplanmasında esas alınmaktadır.
 Birinci ve İkinci öğretim programında kayıtlı öğrenciler, ekli tabloda yer alan ücretleri öderler.
 Üniversitemiz dışından ders alacak misafir öğrenciler, ekte yer alan tablodaki saat ücretlerinin
iki katını öderler.
 Üniversitemiz İLİTAM öğrencileri yukarıda yer alan tablodaki İlahiyat Fakültesi saat ücretinin iki
katını öderler.
Örnek ödeme tablosu; Tabloda yer alan ders saati ücreti ve birim adları yer almaktadır.
Mühendislik Fakültesinden 3 saatlik bir dersi seçecek olan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde
eğitim gören bir öğrenci o ders için__________ katkı payı ödeyecektir. Aynı dersi Ondokuz
Mayıs Üniversitesi dışından almak isteyen öğrencinin ödeyeceği ücret__________ TL olacaktır.
Yaz dönemi ücret tablosu için tıklayınız.

 OMU ÖĞRENCİSİNİN, OMU BÜNYESİNDEKİ BİR BAŞKA BİRİMDEN DERS ALMASI
OMU Öğrencisinin kaydolmak istediği ders kayıtlı olduğu birimde açılmadığı takdirde, öğrenci bu dersi
Üniversite içinde bir başka birimden alabilir. Başka birimden alınabilecek dersler için tıklayınız.(3 Haziran
2016 tarihinde ilan edilecektir.)
 OMU ÖĞRENCİSİNİN BİR BAŞKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN DERS ALMASI
 Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin OMU Yaz döneminde açılmaması durumunda, farklı
bir üniversitenin Yaz Okulundan ilgili dersleri alabilir. Öğrenci, farklı bir üniversiteden alınacak
dersin içerik, dil, kredi ve ders saatini, Yaz Okulu akademik takvimini içeren resmi belgeyi
önceden kendi birimine vermelidir. İlgili bölüm, program veya anabilim/anasanat dalının
görüşü alınarak birim yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde farklı üniversiteden
ders alınabilir.
 BELİRLENEN PROSEDÜRE UYMADAN BAŞKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ALINAN
DERSLERDEKİ BAŞARI DURUMU TRANSKRİPTE İŞLENMEZ.
 Öğrencinin almak istediği derslerin bir kısmı Omu yaz döneminde açılmış olsa bile, öncelikle
Omu yaz döneminde açılan dersleri almak şartıyla, bir başka Yükseköğretim kurumundan ders
alabileceklerdir.
 Başvuru formu için; http://oidb.omu.edu.tr/formlar linkini tıklayınız.
 MİSAFİR ÖĞRENCİ TRANSKRİPT GÖNDERME
 Misafir Öğrenci Transkripti; yaz dönemi akademik takviminde belirtilen “Notların kesinleştiği
tarih” ten itibaren 1 hafta içinde, öğrencinin başvuru esnasında belirttiği Yükseköğretim
Kurumuna, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından posta yolu ile gönderilir. Ancak dileyen
öğrenci Transkriptini elden de alabilecektir.
 YAZ DÖNEMİ TEK DERS SINAVI
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 13. Maddesinin 5.
Fıkrasında " Yaz dönemi tek ders sınavına, yaz dönemine kayıtlı öğrenciler, yaz döneminde
kayıtlı oldukları ve devam şartını yerine getirdikleri dersler için başvurabilirler" hükmü yer
almaktadır.
 Bu itibarla öğrencilerimizin yaz dönemi tek ders sınavına başvurabilmeleri için; Omu yaz
döneminden veya başka bir Yükseköğretim Kurumu yaz okulu/döneminden aldıkları ve devam
şartını yerine getirmiş oldukları derslerden birinden başarısız oldukları takdirde, o yaz
okulu/döneminden almış olduğu dersten tek ders sınavına başvurma hakları bulunmaktadır.
 Öğrencinin, mezuniyet için başarması gereken tek ders, Omu veya başka bir Yükseköğretim
Kurumu yaz döneminde almadığı ders ise; öğrenci o dersten yaz dönemi tek ders sınavına
müracaat edemez.
 Tek ders sınavı başvuru formu için; http://oidb.omu.edu.tr/formlar tıklayınız.
 MİSAFİR ÖĞRENCİLER İÇİN DERS İÇERİKLERİ
 Üniversitemizden alacakları ders/derslerin içeriklerini aşağıdaki linklerden alabilirler. Aşağıdaki
linkte olmayan içerikler ilgili birimlerden alınabilir.
 Açılan linkten ilgili Fakülte/Yüksekokul ‘un bölüm/programına tıklandığında, ilgili dersin "ders
kodu" tıklanarak çıktı alabilirler.
 Üniversitemizde ders alacak misafir öğrencilerden onaylı içerik veya herhangi bir belge talep
edilmemektedir. Kendi üniversitesinde dersin kabul olmama durumunda sorumluluk öğrenciye
aittir. Bu nedenle misafir öğrencilerin derslere kayıt olmadan önce, Üniversitesinden onay
almaları yararlarına olacaktır.
 Ders içerik (Lisans için)
 Ders içerik (Önlisans için)
 Ders içerik (Doktora içi )

; http://ebs.omu.edu.tr/ebs/?dil=tr&mod=1
; http://ebs.omu.edu.tr/ebs/?dil=tr&mod=0
; http://ebs.omu.edu.tr/ebs/?dil=tr&mod=3

 Ders içerik (Yüksek Lisans için)

; http://ebs.omu.edu.tr/ebs/?dil=tr&mod=2

 BARINMA VE ULAŞIM OLANAKLARI
 İlimizde faaliyet gösteren Yükse Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna ait alanlar ile özel statüde
faaliyet gösteren yurtlar, yaz döneminde öğrencilere konaklama hizmeti vermeyi
sürdüreceklerdir. Ayrıca Üniversitemize ait konaklama alanları da mevcuttur.
 Ulaşım, havayolu, karayolu, hafif raylı sistem ile yapılmaktadır.
 BİLGİ VE İLETİŞİM İÇİN
 Her türlü bilgi ve iletişim için 0 362 312 19 40 numaradan yetkililere ulaşabilirsiniz.

