Soru 1: Yaz okulu hangi tarihlerde gerçekleştirilmektedir?
Cevap 1: Yaz okulu tarihlerine Üniversitemiz Akademik Takviminden ulaşabilirsiniz.
Üniversitemiz güncel akademik takvimine https://ege.edu.tr/tr:57/akademik_takvim.html
linkinden ulaşabilirsiniz.

Soru 2: Yaz okulunda dersim açıldı mı?
Cevap 2: Yaz okulunda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilerek açılan dersler
oidb.ege.edu.tr adresinden duyurulmaktadır. Yaz okulu eğitimi başlamadan önce
duyurumuzdan ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz.

Soru 3: Başka Üniversite öğrencisiyim. Üniversitenizden yaz okulunda ders alabilir
miyim?
Cevap 3: Üniversitemizden misafir öğrenci kapsamında diğer Üniversite öğrencileri de ders
alabilmektedir. Bunun için misafir öğrenci başvuru ekranımızdan başvurunuzu yapmanız
yeterlidir. Ayrıca herhangi bir belge istenmemektedir.

Soru 4: Yaz okulunda Üniversitenizden aldığım dersler kendi Üniversitemde geçerli
olabilir mi?
Cevap 4: Almış olduğunuz ya da almayı planladığınız yaz okulu derslerinin kendi
Üniversitenizde geçerli olup olmayacağına yine kendi Üniversiteniz karar vermektedir. Bu
nedenle yaz okulunda derse kayıtlanmadan önce üniversitenizle irtibata geçmeniz önemlidir.
Bununla ilgili Üniversitemizin ayrıca bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Soru 5: Yaz okulu ders kayıt işlemlerini ne şekilde gerçekleştirebilirim?
Cevap 5: Kimlik.ege.edu.tr adresinden kayıt yenileme ekranından yaz okulu ders kaydınızı
gerçekleştirebilirsiniz.
Yaz okulu işlemlerine ilişkin Üniversitemiz öğrencileri detaylı bilgi için
https://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/files/yaz2018/yaz_ege_ogrenci.pdf adresinde yer alan
kılavuzu inceleyebilirler.
Farklı Üniversite öğrencileri de
https://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/files/yaz2018/yaz_misafir_ogrenci.pdf adresinde yer
alan misafir öğrenci kılavuzunu inceleyebilirler.

Soru 6: Yaz okulunda ilk aşamada seçtiğim ders açılmadı ne yapabilirim?
Cevap 6: Yaz okulu ikinci aşamada yerine ders seçebilir ya da paranızı iade alabilirsiniz.

Soru 7: Yaz okulu ilk aşamada seçtiğim ders açıldı ama derse kayıtlanmaktan
vazgeçtim. Ne yapabilirim?
Cevap 7: Yaz okulunda kesinleşen derslerden iptal işlemi gerçekleştirilememektedir. Yaz
okulu duyurumuzda açık bir şekilde bununla ilgili bilgi verilmektedir. Ders kaydı iptali ve
ücret iadesi kesinleşen dersler için mümkün olamamaktadır.

Soru 8: Yaz okulunda seçtiğim dersler açılmadı, yatırmış olduğum ücreti ne şekilde iade
alacağım?
Cevap 8: OBYS (Ege Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden harç iade başvuru
sekmesinden harç iade dilekçesi doldurup, formu indirerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
formu ıslak imzalı olarak teslim etmeniz gerekmektedir. Formu posta yoluyla da
gönderebilirsiniz.

