
 

                                                                   

     T.C. 

                                                  YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 

                              2018-2019 Akademik Yılı Yaz Okulu Kayıtları Hakkında Duyuru 

1- Yaz Okulu ders kayıt tarihleri Önlisans/Lisans programları için 17-18 Haziran 2019 tarihileri 

arasındadır.Yaz Okulu dersleri ise 19 Haziran 2019 tarihinde başlayacaktır..Hazırlık sınıfı için  

yaz okulu ders kayıt tarihleri 4-5 Temmuz 2019 tarihleri arasındadır.Hazırlık sınıfı için yaz okulu 

dersleri ise 8 Temmuz 2019 tarihinde başlaycaktır. 

2- Açılan dersler listesi https://oim.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2019/05/2018-2019-YAZ-

DONEMI-DERS-PROGRAMLARI.pdf adresinde ilan edilmiştir.Açılan dersler dışında  ders açılma 

talebi alınmayacaktır. 

3- Hazırlık sınıf öğrencilerinin sistem üzerinden herhangi bir kayıtlanma işlemi yapmalarına 

gerek yoktur.Yaz Okulunda eğitim ücretini yatırmaları yeterli olacaktır. 

4- 2018-2019 Yaz  Okulunda; OBS sisteminizden kayıt yenileme ekranında  almak   istediğiniz 
dersi  seçip  ödemeniz gereken tutarı öğrendikten  sonra  ücret  ödemesi  yapılmalıdır. 

5- Yaz Okulunda ders seçim ve kesin kayıt işlemleri öğrenciler tarafından yapılacaktır.Yaz 

okulunda kayıt yapılan dersler ile ilgili değişiklik , ders bırakma ders ekle –çıkar işlemi ve ücret 

iadesi yapılmayacaktır. 

6- Yaz Okulunda ekle-çıkar ve danışman onay süreci olmadığından derslerinizi; 
https://obs.yasar.edu.tr/oibs/bologna/ adresinde bulunan bölüm müfredatlarınızı kontrol 
ederek seçmeniz büyük önem taşımaktadır. 

7- Yaz Okulunda açılan derslere 5 öğrencinin altında kayıt olması durumunda ders kapatılacaktır. 

Derse kayıtlanan öğrencilere isteği doğrultusunda yaz okulunda açılmış başka bir dersi seçme 

imkanı veya  ücret iadesi yapılacaktır. 

8- Her öğrenci,üniversite içinden veya dışından  en fazla staj dersi hariç toplam  15 AKTS kredilik 
ders alabilir.Mezuniyet aşamasında olan öğrencilerde  ise staj dersi hariç üniversite içinden 

veya dışından en fazla toplam 20 AKTS kredilik ders alabilir. 
 

             2018-2019 Eğitim yılında Yaz Okulu Kredi/Saat ücretleri; 
 
Yaz Okulu Ücretleri (KDV Dahil): 
Lisans   AKTS Kredisi : 600 TL , YAŞAR Kredisi :850 TL 
Ön lisans  AKTS Kredisi : 320 TL , YAŞAR Kredisi  :600 TL 
Adalet MYO  AKTS Kredisi : 350 TL  
Hazırlık Okulu  5.500 TL  
 
Yaz Okulu Ücretleri (Uluslararası Öğrenciler için) (KDV Dahil): 
Lisans   AKTS Kredisi : 180 USD   
Ön lisans  AKTS Kredisi :   95 USD 
Hazırlık Okulu  2.000 USD  
 
667 sayılı KHK  öğrencileri için Yaz Okulu kredi başı ücretleri ,  YÖK ün tarif ettiği şekilde ; KDV dahil Yıllık 
eğitim ücretinin 60 (altmış)  a bölünmesi ile hesaplanmaktadır. 
 
667 sayılı KHK ile Üniversitemize yerleşen ve Yaz Okulunda ders seçmek isteyen öğrencilerin ödenmemiş 
eski borçları olmamalıdır. 
 
667 Sayılı KHK ile Üniversitemizde Özel Öğrenci olarak eğitimine devam eden öğrenciler , Yaz Okulunda 
üniversitemizden ders seçmek istemeleri durumunda , yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan yaz okulu 

ücretlerini eğitim başlamadan önce Üniversitemize ödemeleri gerekmektedir.         
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