
 

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI  DERS AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN 
2021-2022 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU TAKVİMİ 

Ücret Ödeme Başlangıç Tarihi 18 Temmuz 2022, saat 13:00 

Ders Kaydı 
26 Temmuz 2022 (saat 10:00’den sonra)  
27 Temmuz 2022 (saat 17:00’ye kadar) 

Açılması Kesinleşen Derslerin İlanı 29 Temmuz 2022 

Derslerinin Başlaması ve Bitişi 01 Ağustos 2022-10 Eylül 2022 (Yüz Yüze)  

Açılmayan Derslerin Yerine Ders Alma 01-02 Ağustos 2022 

Ücreti İadesi için Başvuru 
(Açılmayan Dersler İçin) 

OASIS üzerinden; “Öğrenci Ödeme 
Bilgileri - Yaz Okulu Ücret İade 
Talebi” sayfasından yapılacaktır. 

01-05 Ağustos 2022 

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN 
2021-2022 ÖĞRETİM YILI YAZ DESTEK PROGRAMI TAKVİMİ 

Ücret Ödeme Başlangıç Tarihi 18 Temmuz 2022, saat 13:00 

Derslerin Başlaması ve Bitişi 8 Ağustos 2022- 2 Eylül 2022 (Yüz Yüze) 

Yaz Destek Programı Sınavı 5-6-7 Eylül 2022 

 

İngilizce Hazırlık Sınıfı 
(Tüm Lisans Öğrencileri için) 15.810 TL (KDV Dahil) 

İngilizce Hazırlık Sınıfı 
(Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencileri, eğitim dili Türkçe olup 
isteğe bağlı hazırlık eğitimi olan örgün ve ikinci öğretim MYO öğrencileri için) 

8.860 TL (KDV Dahil) 

1. 2. 3. ve 4. sınıf dersleri kredi saat ücreti 
(Tüm Lisans Öğrencileri için) 2.080 TL (KDV Dahil) 

1. ve 2. sınıf dersleri kredi saat ücreti 
(Eğitim Dili Türkçe olan örgün ve ikinci öğretim MYO programları ile Uygulamalı 
İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencileri) 

1.100 TL (KDV Dahil) 

Misafir öğrenciler için kredi saat ücreti 
(Tüm Lisans Öğrencileri için) 2.080 TL  (KDV Dahil) 

Misafir öğrenciler için kredi saat ücreti 
(Eğitim Dili Türkçe olan örgün ve ikinci öğretim MYO programları ile Uygulamalı 
İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencileri) 

1.100 TL (KDV Dahil) 



 

 

1., 2. ,3. ve 4. sınıf dersleri kredi saat ücreti 
 

(Tüm Lisans Öğrencileri için) 

1. ve 2. sınıf dersleri kredi saat ücreti 
(Eğitim Dili Türkçe olan örgün ve ikinci öğretim 

MYO programları ile Uygulamalı İngilizce ve 
Çevirmenlik Programı öğrencileri) 

Dersin 
Kredisi 

Kredi saat başı 
ders ücreti 

Toplam Dersin 
Kredisi 

Kredi saat başı 
ders ücreti 

Toplam 

2 2.080 TL 4.160 TL 2 1.100 TL 2.200 TL 

3 2.080 TL 6.240 TL 3 1.100 TL 3.300 TL 

4 2.080 TL  8.320TL 4 1.100 TL 4.400 TL 

5 2.080 TL 10.400 TL 5 1.100 TL 5.500 TL 

6 2.080 TL 12.480 TL 6 1.100 TL 6.600 TL 

7 2.080 TL 14.560 TL 7 1.100 TL 7.700 TL 

8 2.080 TL 16.640 TL 8 1.100 TL 8.800 TL 

9 2.080 TL 18.720 TL 9 1.100 TL 9.900 TL 

10 2.080 TL 20.800 TL 10 1.100 TL 11.000TL 

Yaz Okulunda en fazla 10 İEU kredilik, 3 ders alınabilir.  

Her öğrencinin seçeceği derslerin kredisine göre belirlenen ücret, başvuru ve kayıt takviminde belirtilen 
süreler içinde Yapı Kredi Bankası’nın herhangi bir şubesinden öğrenci numarası bildirmek suretiyle 
yatırılır.  

OASIS-Öğrenci Bilgi Sistemi üzerindeki ders kayıt ekranı, Yaz Okulu ücretinin ödenmesine bağlı olarak 
açılır. Bu nedenle, online ders kayıtlarında sorun yaşanmaması için, toplamda alınması plânlanan 
derslerin kredisine göre belirlenen ücretin ilgili bankaya yatırılması gerekmektedir. 

Ödemeler ile ilgili konular için Mali İşler Müdürlüğü’ne aşağıdaki numaralardan ulaşılabilir.  

Görevi Adı Soyadı Dahili Telefon 

Müdür Yardımcısı Muammer ŞAKAR 8374 4888374 

Bütçe ve Raporlama Şefi Mehmet UYSAL 8194 4888194 

Muhasebe Şefi Serkan SEZGİN 8316 4888316 

Finans Şefi Şevin AKTOP 8208 4888208 

Uzman Duygu NARTER 8322 4888322 



Uzman Yardımcısı Demet AVCI 8324 4888324 

Uzman Yardımcısı Neslihan BUKOVA 8203 4888203 

Memur Burak DEMİRCİ 8417 4888417 

Memur Uğur TOKLU 8480 4888480 

Memur Özge BOZKURT 8470 4888470 

Burslu Öğrenciler : 

 2016 ve öncesinde kayıtlanan;  ÖSYS burslu (tam burs),  ÖSYS indirimli (%75, 

%50, %25)  veya uluslararası öğrenci burslusu olan öğrenciler, yaz okulu ücretlerini bursluluk 
oranında indirimli olarak öderler.  

 Üniversitemize 2017 ve sonrasında kayıtlanan;  ÖSYS burslu (tam burs),  ÖSYS 

indirimli (%75, %50, %25)  veya uluslararası öğrenci burslusu olan öğrencilerin burs ve 
indirimleri, yaz okulunu kapsamamaktadır. Bu durumda olan öğrenciler yaz okulu ücretlerini 
tam olarak öderler. 

 Akademik başarı bursu, öğrencinin bursu aldığı akademik yıl için geçerli olup süreklilik arz etmez 
ve yaz okulu ücretlerini kapsamaz. Akademik başarı bursu alan öğrenciler yaz okulu ücretini 
tam olarak öderler. 

 Tahsisli burslar, yaz okulu ücretini kapsamaz. Bu durumda olan öğrenciler yaz okulu 
ücretlerini tam olarak öderler. 

 Kardeş indirimi, İZTO Üyeleri İndirimi, İEÜ ve İZTO Mensupları İndirimi, Tercih İndirimi 
gibi  indirimler  öğrencilerin öğrenimine devam ettiği normal öğrenim süresi için geçerli olup 

yaz okulunu kapsamaz. Bu nedenle, yaz okulu ücretlerine indirimler yansıtılmaz.  

 

 

Yaz Okulunda herhangi bir dersin açılabilmesi için en az 8 öğrencinin kayıtlanması 
gerekmektedir.  
 
İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulu önerisi üzerine Senato tarafından kabul 
edilen; performans, proje, ödev, tez ve portfolyo gibi sürece yayılmış başarı değerlendirmesi 
olan derslerin Yaz Okullarında açılması mümkün olamamaktadır. 

Fakülteler/Yüksekokullar tarafından belirlenen 2021-2022 öğretim yılı yaz okulunda 
açılabilecek derslerin listesi ve bu derslerin Yaz Okulu Programı Öğrenci Bilgi Sistemi OASIS’te  
ilan edilecektir. 

 Öğrenciler, ilan edilen bu derslerin dışındaki dersler için de talepte bulunabileceklerdir.  

Yeterli sayıda başvurunun olması halinde; ilan edilen dersler ve bu derslerin dışında listede 
yer almayan, ayrıca talep edilen dersler; Yaz Okulu’nda açılabilir.  

2021-2022 öğretim yılı yaz okulunda eğitim yüz yüze olarak yapılacaktır. 



 

 

 Yaz Okulunda en fazla 10 İEU kredilik, 3 ders alınabilir. 

 Yaz öğretiminde açılmayan derslerin yerine ders alma talebi yapılabilir. Ancak, yaz 

okulunda ders bırakma, dersten çekilme uygulanmaz.  

 Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrenciler; açılması halinde yaz öğretiminde 

varsa öncelik sırasıyla;  

- Başarısız (FF, FD, W, U) ve devamsız (NA) oldukları dersleri,  

- Alt sınıflara veya bulunduğu sınıfa ait henüz almadıkları dersleri almak 

zorundadırlar.  

Öğrencinin hem alt sınıfa hem de bulunduğu sınıfa ait eksik derslerinin bulunması 

halinde, bu derslerin sınıf sıralaması dikkate alınmaksızın öğrenci en fazla 3 adet ve 10 

İEU kredilik ders alabilir. Bu derslerin yaz öğretiminde açılmaması veya bu kapsamda 

dersi bulunmaması halinde, öğrenci en fazla 3 adet ve 10 İEU kredilik not yükseltmek 

üzere başarılı olduğu dersi/dersleri veya bir üst sınıfa ait dersi/dersleri alabilir. 

 Genel not ortalaması birinci sınıfın sonunda 1,50-1,99 olan, ikinci sınıfın sonunda 1,70-

1,99 olan, üçüncü sınıfın sonunda 1,80-1,99 arasında olan öğrenciler, açılması halinde 

yaz öğretiminde varsa öncelik sırasıyla;  

- Başarısız (FF, FD, W, U) ve devamsız (NA) oldukları dersleri,  

- Alt sınıflara veya bulunduğu sınıfa ait henüz almadıkları dersleri almak 

zorundadırlar.  

Öğrencinin hem alt sınıfa hem de bulunduğu sınıfa ait eksik derslerinin bulunması 

halinde, bu derslerin sınıf sıralaması dikkate alınmaksızın öğrenci en fazla 3 adet ve 10 

İEU kredilik ders alabilir. Bu derslerin yaz öğretiminde açılmaması veya bu kapsamda 

dersi bulunmaması halinde, öğrenci en fazla 3 adet ve 10 İEU kredilik not yükseltmek 

üzere başarılı olduğu dersi/dersleri veya bir üst sınıfa ait dersi/dersleri alabilir. 

 Genel not ortalaması birinci sınıfın sonunda 1,50’nin altında, ikinci sınıfın sonunda 

1,70’in altında, üçüncü sınıfın sonunda 1,80’nin altında olan öğrenciler, açılması 

halinde yaz öğretiminde varsa öncelik sırasıyla;  

- Başarısız (FF, FD, W, U) ve devamsız (NA) oldukları dersleri,  

- Alt sınıflara veya bulunduğu sınıfa ait henüz almadıkları dersleri almak 

zorundadırlar. 

Öğrencinin hem alt sınıfa hem de bulunduğu sınıfa ait eksik derslerinin bulunması 

halinde, bu derslerin sınıf sıralaması dikkate alınmaksızın öğrenci en fazla 3 adet ve 10 

İEU kredilik ders alabilir. Bu durumda olan öğrenciler üst sınıfa ait yeni ders alamazlar. 

Ancak, geçmiş dönemlerde üst sınıftan alıp başarısız olduğu seçmeli ders yerine yeni 

seçmeli ders, Genel Eğitim Dersi yerine yeni Genel Eğitim Dersi alabilirler. 

 



 Geçmiş dönemlerde üst sınıftan alıp başarısız olduğu Seçmeli ders veya Genel Eğitim 

Dersi yerine, yeni seçmeli veya GED dersi alan öğrenciler OASIS ders kayıt ekranında 

çıkacak olan uyarı mesajını okuyup onayladıktan sonra ders kaydı yapabileceklerdir. 

Aşağıda yer alan ilgili formu doldurup, Öğrenci İşleri Müdürlüğü bölüm sorumlusuna 

mail atmaları gerekmektedir.   

 

SEÇMELİ DERS DEĞİŞTİRME FORMU 

 

GENEL EĞİTİM DERSİ DERS DEĞİŞTİRME FORMU 

 

 Yaz öğretiminde, önceki dönemlerde başarısız olunan veya not yükseltmek üzere 
alınan derslerdeki en son not geçerlidir. Öğrencilerimiz,  Yaz Okulu'nda alabilecekleri 
dersleri seçerken bu hususu dikkate almalıdır. 
 

 Yaz öğretimi sonunda alınan notlar, genel not ortalamasına dâhil edilir. Yaz öğretimine 
devam eden öğrencilerin izleyen dönemde alacakları derslerin ve ders yüklerinin 
tespitinde, yaz öğretimi sonundaki genel not ortalamaları dikkate alınır ve buna göre 
tabi oldukları ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. 

 
 

İngilizce hazırlık sınıfı ve lisansüstü derslerinin yaz okulunda başka Üniversitelerden 
alınmasına izin verilmez. 
 
İzmir Ekonomi Üniversitesi ön lisans ve lisans programları öğrencilerinin başka bir 
Üniversiteden yaz okulunda ders alabilmesi için, almak istediği dersler sonunda mezuniyet 
aşamasına geliyor olması gerekir.  
 
Ön lisans ve lisans programlarında mezuniyet aşamasında olmayan, ara sınıflarda öğrenim 
gören öğrencilerin yalnız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denkliği kabul edilen ve 
akademik danışmanı ile Bölüm Başkanlığı'nın onayladığı yurt dışı (KKTC hariç) 
Üniversitelerden ders alınmasına izin verilebilir. Bu öğrencilerin de yurt dışı üniversiteye 
gitmeden önce onay süreçlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde diğer Üniversiteden 
alınan dersin notu transkripte işlenemeyecektir. 
 
Yaz öğretiminde açılmayan bir dersin; dersin AKTS kredisi ve içeriği incelenerek ilgili bölümün 
onayı ile aşağıdaki hususlara uyulmak şartıyla başka bir üniversiteden alınmasına izin 
verilebilir, 

a) İzmir Ekonomi Üniversitesinde yaz öğretiminde açılan dersler başka bir 
üniversiteden alınamaz. Dersin açılmaması halinde en geç İzmir Ekonomi 
Üniversitesi yaz öğretimi derslerinin başladığı ilk hafta dilekçe ile Bölüm 
Başkanlığı’na başvuru yapılması gerekir. Aksi halde diğer Üniversiteden alınan 
dersin notu transkripte işlenemeyecektir. 

b) Dersin öğretim dilinin kayıtlı olduğu programın veya dersin öğretim dili ile aynı 
olması gerekir. 

c) Uzaktan öğretim ya da açık öğretim programlarından ders alınamaz. 

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/oim.ieu.edu.tr/9246_1652790510.pdf
https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/oim.ieu.edu.tr/9246_1652790510.pdf
https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/oim.ieu.edu.tr/4216_1652790690.pdf
https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/oim.ieu.edu.tr/4216_1652790690.pdf


d) Bitirme projesi, dönem projesi, staj ve benzeri dersler ile belli bir izlenceye tabi 
olmadan bir öğretim elemanı danışmanlığında bire bir sürdürülen dersler alınamaz. 

e) Başka bir yükseköğretim kurumundan yaz öğretiminde ders alan öğrencilerin 
notlarının uyarlanarak transkriptine aktarılması ilgili yönetim kurulu kararı ile 
yapılır.  

f) Yaz öğretiminde diğer üniversitelerden alınmasına izin verilen derslerde alınan 
notun, İzmir Ekonomi Üniversitesi yönetmeliklerindeki, yönergelerindeki, usul ve 
esaslarındaki asgari başarı notuna karşılık gelmesi halinde öğrenci o dersten başarılı 
sayılabilir. 
 

 
DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ÜNİVERSİTEMİZ YAZ OKULUNDA DERS ALMAK İSTEYENLER 
 
Üniversitemiz Yaz Okulundan diğer üniversitelerde okumakta olan öğrenciler de faydalanabilmektedir. 
Diğer üniversitelerden Üniversitemiz Yaz Okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin aşağıda 
belirtilen belgeleri betul.comukoglu@ieu.edu.tr adresine göndermeleri, orjinallerini de kargo yoluyla 
veya elden İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 
 
1.    Özel Öğrenci Başvuru Formu (Tıklayınız) 
2.    Nüfus Fotokopisi 
3.    Eğitim dili İngilizce olan dersleri almak isteyen öğrencilerin yabancı dil düzeylerini gösteren  

belge.* 
4.    Öğrenci Belgesi 
5.    1 adet vesikalık fotoğraf 
6.    Yaz okulu ücretinin yatırılmış olduğunu gösterir banka dekontu  
 

 * ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 

Değişim programları ve özel öğrenciler 

MADDE 7- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-7/3/2022-31771) 

(1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir ön lisans ya da lisans programına kayıtlı 

olmayan, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup sınırlı sayıda 

derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir. 

(2) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili yabancı 

dil olan programlardan ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin Senato tarafından 

belirlenen yeterlilik koşullarını sağladığını belgelemesi gerekir. 

 
 
 
 
  
   

 

 
 

mailto:betul.comukoglu@ieu.edu.tr
https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/oim.ieu.edu.tr/5124_1656057802.pdf

