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YAZ ÖĞRETİMİ DUYURUSU  

 

 

       TARİH  KONULAR 

28 Haziran – 02 Temmuz 2018 
Öğrenci başvuruları ve yaz öğretiminde açılacak derslerin 

belirlenmesi 

03 – 06 Temmuz 2018 Yaz öğretimi kayıtları 

09 Temmuz 2018 Derslerin başIaması 

24 Ağustos 2018 Derslerin son günü 

27 – 31 Ağustos 2018 Yaz Öğretimi Sonu Sınavları 

07 Eylül 2018 Yaz Öğretimi Sonu Sınav Notlarının İlanı 

            

 

YAZ ÖĞRETİMİ KAYIT İŞLEMLERİ 

 

1. 2017 – 2018 Eğitim / Öğretim Yılında Üniversitemizde Yedi (7) Hafta süreli Yaz Öğretimi 

yapılacaktır. 

 

2. Yaz Öğretimine başvurabilmek için öğrencilerin; 

-    Yıl içerisinde aldığı derslerden bir veya birkaçında CC, DC, DD, FF ve U harf    

  notlarından birini alması, 

- Ders yükü nedeniyle yıl içerisinde alamadığı, yıla ait dersler bulunması, 

- Genel ortalamasının son dönem itibariyle 3.00 ve üzeri olması koşuluyla, üst yıllara ait 

 almak istediği dersler bulunması gerekmektedir. 

 

3. Yönetmelik gereği Yaz Öğretiminde en fazla on (10) kredilik ders alınabilir. Mezun 

durumundaki öğrenciler, danışman onayı ile bu sayıyı arttırabilirler. 

 

4. Tüm işlemler UBYS’den yapılacaktır. ( https://uubys.ufuk.edu.tr/ )  

5. Ders ön seçme işlemi 28 Haziran 2018 Perşembe günü saat 00.00 itibariyle başlayıp, 02 

Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 23.59 itibariyle bitecektir. Bu süre içerisinde, öğrenciler 

sistemden seçmeye hakları olan dersler içerisinden istediklerini seçeceklerdir. Bu tarih 

aralığından sonra ön ders değişikliği mümkün olmayacaktır. 

 

6. 03 Temmuz 2018 tarihinde ön ders seçimleri danışmanlar tarafından kontrol edilecektir. 

Danışman onayı alan öğrenciler 04-05 Temmuz 2018 tarihleri arasında Türkiye Genelinde 

Halk Bankası Şubelerinden kimlik numarası belirtmek kaydı ile masrafsız ödeme 

yapabileceklerdir.  

https://uubys.ufuk.edu.tr/


 

 

  

 

 

Danışman onayı alamayan öğrenciler açılan dersler çerçevesinde değişiklik ve düzeltme 

yapabilecekler ve tekrar danışman onayı alarak 05 Temmuz 2018 tarihinde ödeme 

yapacaklardır. 

 

7. Öğrenciler 04 Temmuz 2018 Çarşamba günü itibariyle sistemden toplam ödeme bilgilerini 

öğreneceklerdir. 

 

8.  04 Temmuz 2018 Çarşamba ile 05 Temmuz 2018 Perşembe günü öğrenciler T.C. kimlik 

numaraları ile herhangi bir Halkbank Şubesinden ödemelerini yapacaklardır. 

 

Yedi (7) haftalık öğretim süresince bir dersin kredi saati ücreti KDV dahil 

Fakülteler için      500 TL  

 Yüksekokullar için       225 TL 

 

Ücretlerin Yatırılacağı Hesap Numarası: (EFT İçin) 

Halk Bankası Çukurambar Şubesi (Şube Kodu: 1310) 

           TL Hesap No: 16100002 (IBAN TR49 0001 2001 3100 0016 1000 02)  

 Açıklama olarak; Kimlik No ve Ad Soyadı belirtmek kaydı ile ücretlerini ödeyebileceklerdir. 

 

9. 667 Sayılı KHK ile üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin ödeme işlemleri için 

Üniversitemiz Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü ile görüşmesi gerekmektedir. 

Halk Bankası Çukurambar Şubesi (Şube Kodu: 1310) 

     TL Hesap No: 16100041 (IBAN TR63 0001 2001 3100 0016 1000 41)  

     Açıklama olarak; Kimlik No ve Ad Soyadı belirtmek kaydı ile ücretlerini ödeyebileceklerdir. 

 

10. 06 Temmuz 2018 Cuma günü saat 00.00 itibariyle öğrenciler sistemden seçtikleri derslerden 

açılması kesinleşmiş olanları ve herhangi bir nedenle açılamayan dersler yüzünden ne kadar 

geri ödeme alacakları bilgisini görebileceklerdir. 

 

11. Ders açılmamasından dolayı geri ödeme alacak öğrenciler, geri alacakları ödeme miktarını 

açılması kesinleşmiş derslerden bir veya birkaçını seçerek kullanabilirler. 

 
 

12. Öğrenciler açılması kesinleşmiş bir dersten çekilemezler veya başka bir derse geçiş 

yapamazlar. 

 

13.  07 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 00.00 itibariyle sistem otomatik olarak ders kayıtlarını 

yapacaktır ve öğrencilerin ders kayıtları kesinleşecektir. Bu tarihten sonra herhangi bir koşul 

altında hiçbir ders değişikliği yapılamayacaktır. 

 

14.  Yönetmelik gereği Staj yapan öğrenci yaz öğretiminden ders alamaz. 

 

15. ÖNEMLİ NOT: Açılacak dersler; başvuracak öğrenci sayısına göre belirlenecektir. 

Başvuru sonucu bankaya ödeme yapan öğrenci sayısı beş (5) kişiye ulaşamayan 

dersler açılmayacaktır. Sadece yaz okulu ödemesini zamanında ve eksiksiz yatıran 



 

 

  

öğrencilerin kayıtları geçerli olacaktır. Diğer öğrenciler hiçbir koşulda ders 

aktivitelerine kabul edilmeyecektir. Açılması kesinleşen derslere kayıt olmuş öğrenciler, 

ders seçiminde değişiklik yapamayacaklardır. Açılmış derslere kayıt için yatırılan ücret 

hiçbir koşulda iade edilmeyecektir.  

 

16.  Üniversitemiz Senatosunun kararı gereği;   

Önlisans ve Lisansta öğrenim yapan eğitim birimlerimizin yaz öğretimi için belirtilen en az 

öğrenci sayılarını sağlayamamaları durumunda yaz öğretimi açılmayan dersleri almak isteyen 

öğrencilerin ders içeriklerini ve not sistemlerini (Ufuk Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği, 

Yaz Öğretimi ile İlgili Esaslar Madde 8-(16) Yaz öğretiminde başka üniversitelerden ders alan 

öğrenciler ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı notlarını resmi yazı ile belgelendirmek zorundadır) 

Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun bulması ve bu hususta karar alması koşulu ile 

sadece Ankara ilindeki üniversitelerden ders alabilirler. 


