
 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
2018-2019 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU ÜCRETLERİ VE DERS ALMA 

KURALLARI 
 

A ) YAZ OKULU ÖĞRETİM ÜCRETLERİ  
 
1-Yaz Okulu’na katılacak öğrencilerden alınacak ders saati ve toplam yaz okulu ücretleri 
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü bazında ekli çizelgede belirtilmiştir. 
 
2-Bir dersin ücreti, dersi veren Fakülte’nin birim ücretinden hesaplanır. Öğrencinin program dili %100 yabancı 
dilde ise hesaplanan ücretin iki katını öder. 
 
3-Yabancı uyruklu öğrenciler, ikili anlaşmalar ve işbirliği protokolü hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ekli çizelgede 
belirtilen öğretim ücretlerinin üç katını öderler. 
 
4-Özel öğrenciler ekli çizelgede belirtilen Fakülte/Yüksekokul öğretim ücretlerinin iki katını öderler. 
 
5-Yaz okulunda ders almak için ders bedellerini yatıran ve kayıt yaptıran öğrenciler Yaz Okulu Ders Alma 
Kurallarını kabul etmiş sayılırlar. 
 
6-Yalnızca kapatılan dersler için ücret iadesi yapılır. Bunun dışında ders silme ve ücret iadesi yapılmayacaktır.  
 
ÖZEL ÖĞRENCİLER  
 
Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenciler, öncelikle ÖİDB web sayfasındaki “Ders Alma Formu” nu 
doldurup, ders almak istedikleri Bölüm Başkanlıklarına onaylattırdıktan sonra Öğrenci İşleri Dairesi 
Başkanlığı’na başvurarak ders kayıt işlemlerini aşağıdaki tarihlerde yaptırabilirler. Yaz okulu transkriptleri ilgili 
üniversitenize gönderilecektir.  
 

B)YAZ OKULU DERS ALMA KURALLARI 

 
1.Fakülteler/Yüksekokullar Yaz Okulu’nda açacakları dersleri ve haftalık ders programlarını akademik takvimde 
belirtilen tarihe kadar BİLSİS sistemine girerler. 
 
2.Öğrenciler “Başvuru tarihleri” nde (01 - 03 Temmuz 2019) şifreleri ile ders kayıt programına giriş yapar, 
listeden haftalık ders saatlerini kontrol ederek en fazla 3 ders için talepte bulunurlar. Talep yapılırken devam 
koşulu yerine getirilen derslerde devam zorunluluğunun %50, yerine getirilmemiş derslerde %70 olduğuna ve 
derslerin önkoşulu olup olmadığına dikkat edilmesi gerekir. Yaz okulu süresinin 6 haftaya düşürüldüğü dikkate 
alınmalıdır. 
 
3.Öğrenci “Başvuru tarihleri” sonrasında açılması muhtemel dersleri ve buna göre bankaya ödemesi gereken 
ücretleri öğrenir ve ilan edilen tarihlerde ücretini bankaya yatırır (04-05 Temmuz 2019). Seçtiği halde ödemesi 
yapılmayan dersler öğrencinin üzerinden silinir. 
 
4.“Öğrenim bedellerinin ödenmesi günleri” bitiminde ödeme bilgileri ilgili bankadan Başkanlığımıza aktarılır ve 
derslere ödeme yapan öğrenci sayılarına göre derslerin açılma/kapanma durumları kesinleşir. 
 
5.Ödeme yetersizliği nedeniyle kapatılan derslere kayıt yaptıran öğrencilerin üzerinden dersler silinir, ücretleri 

iade edilir. 
 
(DİKKAT! Öğrencilerimiz ödemelerini ilgili bankanın şube bilgisayarlarında veya ATM cihazlarında bulunan 

“Üniversite Ödemeleri Menüsü” aracılığıyla yapmalıdırlar. Farklı yöntemlerle yapılan ödemelerin listeleri 

(diğer şubeden hesaba havale, aynı şubede doğrudan hesaba para yatırma, banka kartı ile hesaba havale, EFT, 

internet üzerinden hesaba havale, vb.) ÖİDB’na bildirilmemektedir. 


