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Yaz Okulu İle İlgili Sık Sorulan Sorular 

 
Üniversitemiz Senatosunun 15 Mayıs 2020 tarihli kararına göre, 2019-2020 Yaz 

Okulu Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde online (çevrimiçi) yapılacaktır.  

   Yaz Okulu ile ilgili bilgiler soru-cevap şeklinde açıklanmıştır.  

1. Yaz Okulunda açılacak dersler ne zaman ilan edilecektir? 

 

12 Haziran 2020 tarihinde erişim sitesinde duyurulacaktır.  

 

2. Yaz Okulu ücret ödemeleri hangi tarihte başlayacaktır? 

 

6-7 Temmuz 2020 tarihlerinde ücret ödemesini yapabilirsiniz. OBS sisteminde 

açılan derslerden seçim yaparak ödemeniz gereken ücreti, ödeme yapmadan 

önce seçmek istediğiniz dersi seçerek öğrenebilirsiniz. 

 

3. Dersler online yapılacağından haftalık ders programı olacak mıdır? Dersler       

senkron ve/veya asenkron mu yapılacaktır? 

Dersler senkron ve/veya asenkron yapılacak olup, haftalık ders programlarına 

göre senkron yapılan derslerin, ders materyallerine asenkron olarak da 

ulaşılabilecektir. 

4. Alınacak ders kredi limiti nedir? 

15 Mayıs 2020 tarihli Senato Kararı ile 2019-2020 Yaz Okulu ile sınırlı kalmak 

kaydıyla, Üniversite içinden ve dışından (YÖK’ün Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi ile Türk Dili gibi zorunlu saydığı dersleri ile açık ve uzaktan eğitim sistemi 

ile verilen zorunlu UFND dersleri dahil) toplam yirmi (20) AKTS kredisine kadar 

ders alabilir. Mezuniyet durumunda olan öğrenciler için bu sınır yirmi beş (25) 

AKTS kredisidir.  

5. Belirlenen kredi limitlerinde ders programının çakışması halinde, derslere 

kayıt yaptırabilir miyim? 

Evet kayıt yaptırabilirsiniz. Haftalık ders programlarına göre senkron yapılan 

derslerin, ders materyallerine asenkron olarak da ulaşılabilecektir. 



6. Alınacak ders kredi limitlerine staj dersi dahil midir? 

Yaz Okulu sonunda mezun durumunda olan ve staj başvurusu ile staj 

koordinatör onayı bulunan öğrenciler, 4. Maddede belirtilen ders kredi limitine 

(25 AKTS) ek olarak staj dersine de kayıtlanabilir. 

7. Daha önce alınmayan bir ders yaz okulunda alınabilir mi? 

Evet alınabilir.  

8. 2019-2020 Güz ve/veya Bahar Dönemlerinde kayıt dondurdum, Yaz 

Okulunda ders alabilir miyim? 

Evet alabilirsiniz. 

9. Mezuniyet durumunda olan öğrenci olmak için koşulu nedir?  

“Yaşar Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği” Madde-7(2) hükmüne göre 

“…yaz öğretimi başlamadan önce, programın mezuniyet kredisinden (staj dersi 

hariç) en fazla yirmi AKTS ders kredi eksiği olan öğrenci mezuniyet durumunda 

sayılır. “ denmekte idi, ancak 15 Mayıs 2020 tarihli Senato Kararı ile, 2019-2020 

Yaz Okulu ile sınırlı kalmak kaydıyla, mezun durumunda olan öğrenci, 

mezuniyet koşulundan (staj hariç) en fazla yirmi beş (25) AKTS kredi eksiği 

bulunan öğrenci olarak tanımlanmıştır. 

10. Yaz Okulu sonunda mezun durumunda öğrenci olmam halinde herhangi 

başvuru yapmadan OBS sisteminde ders kaydı belirtilen kredi limitinde 

(25 AKTS) ders alabilir miyim? 

 

Yaz Okulunda alacağınız dersler ile mezun durumda olacak iseniz, 

oim@yasar.edu.tr adresine başvurmanız gerekmektedir. Mezuniyet durumunuz 

incelenip size e-posta ile bilgilendirme yapıldıktan sonra OBS üzerinden ders 

kaydınızı tamamlayabilirsiniz. 

 

11. Mezun durumunda öğrenci olmam halinde, yaz okulunda alacağım 

derslere ek olarak staj dersine kayıt yaptırabilir miyim? 

 

Yaz Okulunda alacağınız ders/dersler ile ve/veya staj dersi ile mezun olabilecek 

iseniz, Yaz Okulu süresince ve/veya devamında staj onayınız staj 

koordinatörünüz tarafından onaylanmış ve staj işlemleriniz başlamış ise, staj 

uygulamasına başlamadan Staj dersinize kayıt için oim@yasar.edu.tr adresine 

başvuru yapmanız gerekmektedir. ÖİM tarafından ilgili staj koordinatörünüzden 

onay alınması ve staj dersi için ücret yatırmanız halinde staj ders kaydınız ÖİM 

tarafından tamamlanır. 

  

12. Mezun durumda değilim ancak Staj dersine kayıt yaptırabilir miyim? 

 

Hayır. Yaz Okulu sonunda mezun durumda değilseniz, yaz stajınızı 

tamamladıktan sonra, 2020-2021 Güz Döneminde Staj dersine kayıt olmanız 

gerekmektedir. 
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