YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk Lisans Programı
2019 – 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi

DERS KAYITLARI
I.

Önemli Tarihler

1 – Eğitim Ücreti Ödemeleri
2019 – 2020 eğitim-öğretim yılı güz dönemi eğitim ücreti ödemeleri 2 Eylül (Pazartesi) –
13 Eylül (Cuma) tarihleri arasında yapılacaktır.
Eğitim

ücreti

ödemelerinin

ne

şekilde

konusunda https://yupos.yasar.edu.tr/odeme-bilgilendirme/ adresindeki

yapılabileceği
“Nasıl

Ödeme

Yaparım” sekmesinden bilgi edinilebilir.
Öğrencilerimiz https://yupos.yasar.edu.tr adresinde durumlarına uyan eğitim ödemesi
seçeneğini seçtikten sonra öğrenci numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak borç
sorgulama ekranından eğitim ücretlerini öğrenebileceklerdir.
Kapatılan üniversitelerden gelen öğrencilerimizin eğitim ücreti artış oranının (Ağustos
2019 Tüfe oranı) henüz belli olmaması sebebiyle bu durumdaki öğrencilerimizin 2019 – 2020
eğitim-öğretim yılı eğitim ücretleri söz konusu oranın belli olmasını takiben hesaplanacak ve
öğrenci işleri müdürlüğü tarafından duyurulacaktır.
Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler dört yıl boyunca, alacakları derslerin kredi
değerine bakılmaksızın, ilgili eğitim-öğretim yılı için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen
dönemlik eğitim ücretini öderler.
Eğitimlerini dört yıl içerisinde tamamlayamamış olan lisans öğrencileri (artık yıl
öğrencileri) kredi başına ücret üzerinden ödeme yaparlar. Bu ücretlendirme dönem ücretini
aşamaz. Artık yıl öğrencileri 11 Eylül (Çarşamba) tarihinde öğrenci bilgi sistemi (OBS)
(https://obs.yasar.edu.tr) üzerinden alacakları dersleri seçip, kontrol et veya kaydet tuşuna
bastıklarında karşılarına gelen eğitim ücretini ödeyeceklerdir.
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Bu işlemi yapmadan yukarıdaki adreslerden borç sorgulaması yapan öğrencilerimiz 1 kredi
karşılığı ders ücretini, KHK’lı öğrencilerimiz ise 1 kredi ücretinin taksitlendirilmiş halini
göreceklerdir. Bu tutarlar öğrencilerimizin alacakları derslerin bedellerini yansıtmamaktadırlar.
Son iki dönemde mezuniyet durumunda olup her iki dönemde toplam 20 kredi kadar veya
altında ders alacak olan öğrencilerimiz kredi başına ücret üzerinden ödeme yaparlar. Bu
durumdaki öğrencilerimizin öğrenci işleri müdürlüğüne “Lisans-Ön lisans Öğrencileri
Kredi/Saat

Ücretli

Ders

Kayıt

Talep

Formu”

(https://oim.yasar.edu.tr/wp-

content/uploads/2019/01/20AKTSformu.pdf) ile başvurmaları gerekmektedir. Artık yıl
durumunda olan öğrencilerimizin kredi başına ücret üzerinden ödeme yapmak için öğrenci
işleri müdürlüğüne dilekçe başvurmalarına gerek bulunmamaktadır. Mezuniyet için 21 kredi
kadar veya daha fazla kredi alınması gerektiği takdirde dönem ücretinin tamamı ödenir.
Dönem ücretine tâbi olmayan öğrencilerin (mezuniyet için 20 kredi kadar veya altında ders
alacak öğrenciler ve artık yıl öğrencileri) 11 Eylül – 25 Eylül tarihleri arasında ders kayıtlarında
yapacakları değişiklikler neticesinde ücret farkı ortaya çıktığı takdirde söz konusu fark
ödenmeden kayıt kesinleştirilmez.
Dönem ücretine tâbi olmayan öğrencilerin ders ekleme – çıkarma işlemleri neticesinde
iadesi gereken bir meblağ ortaya çıktığı takdirde kaydın tamamlanmasını takiben malî işler
daire başkanlığı tarafından ücret iadesinde bulunulur.
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2 – Öğrencilerin Ders Kayıt İşlemleri
Öğrencilerin ders kayıt işlemleri öğrenci bilgi sistemi (OBS) üzerinden Ek – 1’de yer alan
ders kayıt takviminde farklı sınıflar için öngörülen kayıt günleri ve saatlerinde 11 Eylül
(Çarşamba) – 15 Eylül (Pazar) tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
11 Eylül (Çarşamba) günü ders kaydı yapan III. ve IV. sınıf öğrencileri söz konusu günde bir
defa işlem yapabileceklerdir. Ancak öğrenciler ders kayıt işlemlerini OBS üzerinden
gerçekleştirdikten sonra 15 Eylül (Pazar) tarihine kadar danışman onayı olmaksızın bir defadan
fazla ders ekleyip çıkarabileceklerdir.
Öğrencilerimiz ders kaydına başlamadan evvel derslerin gün ve saatlerini inceleyerek
kayıtlanacakları dersleri tespit etmelidirler. Üniversite genelinde açılan derslerin gün, saat ve
sınıf bilgilerine müteakip bağlantıdan erişilebilir:
https://oim.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2019/09/20192020prg.pdf

3 – Derslerin Başlaması
2019 – 2020 eğitim-öğretim yılı güz dönemi dersleri 16 Eylül (Pazartesi) tarihinde
başlayacaktır.

4 – Ders Kayıtlarının Onaylanması
Akademik danışmanlar 16 Eylül (Pazartesi) – 18 Eylül (Çarşamba) tarihleri arasında mesai
saati sonuna kadar öğrencilerin ders kayıtlarını onaylayacaklardır.
18 Eylül (Çarşamba) tarihinden sonra ders kayıt işlemleri 23 Eylül (Pazartesi) – 25 Eylül
(Çarşamba) tarihleri arasında yalnızca akademik danışmanlar tarafından bir defaya mahsus
olmak üzere yapılabilecektir.
Ders kayıtları için akademik danışmanlık yapacak öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile
bunları akademik danışmanlık görevlerinde asiste edecek araştırma görevlileri Ek – 2’de
gösterilmiştir.

3

5 – Ders Ekleme - Çıkarma
Ders ekleme – çıkarma işlemleri akademik danışmanlar tarafından 16 Eylül (Pazartesi) –
18 Eylül (Çarşamba) tarihleri arasında ve 23 Eylül (Pazartesi) – 25 Eylül (Çarşamba) tarihleri
arasında birer defaya mahsus olmak üzere yapılabilecektir.

6 – Kapatılan Alan Seçmeli Dersler
Açık tutulmak için kayıtlı öğrenci sayısı yeterli olmayan alan seçmeli dersler 20 Eylül
(Cuma) tarihinde öğrenci işleri müdürlüğü tarafından hukuk fakültesine ve bu derslere
kayıt yaptırmış öğrencilere bildirilecektir.
Kayıtlandıkları alan seçmeli dersler kapatılacak olan öğrenciler akademik danışmanlarıyla
bizzat görüşmek suretiyle 23 Eylül (Pazartesi) – 25 Eylül (Çarşamba) tarihleri arasında ders
değişikliği yapacaklardır.
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II.

Temel Mevzuat

Tüm öğrenciler ders kayıt işlemleri öncesinde Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği’ni okumalıdırlar. Yönetmeliğe müteakip bağlantıdan erişilebilir:
https://www.yasar.edu.tr/yu-files/yonetmelik-yonerge/tr/59751247618113477416.pdf

III.

Müfredat

Hukuk % 30 İngilizce lisans programı müfredatına müteakip bağlantıdan erişilebilir:
https://obs.yasar.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=08313110031101389123557536648377
07355703627632194389203111231120
OBS ders kayıt ekranında listelenen dersler bu müfredata göre belirlenmiştir. Öğrencilerimiz
almaları gereken derslerin listesini ayrıca kayıt ekranında “müfredat” sekmesinde bulabilirler.

IV.

Ders Kayıt Kontenjanlarına Dair Talepler

Öğrencilerimiz herhangi bir dersin kayıt kontenjanının arttırılması konusundaki taleplerini
akademik danışmanlarına yöneltmelidirler. Bu konudaki talep ve sorular ders
sorumlularına hiçbir surette yöneltilmemelidir.
Herhangi bir program zorunlu dersin şubesinin veya bir alan seçmeli dersin kayıt kontenjanının
artırılması otomatikman öğrencilerimizin isteğine bağlı bulunmamaktadır. Mezuniyet için
nesnel bir gereklilik bulunmadıkça bir dersin kayıt kontenjanının artırılması yoluna
gidilmeyecektir. Bu itibarla belirli bir dersin sorumlusu, konusu, saatleri veya kolaylığı gibi
öznel mülahazalara dayanan kontenjan artırım taleplerinde bulunulmamalıdır.
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V.

Ders Kayıt Kuralları

1 – Sorumluluk
Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin madde 19
§ 1, son cümle hükmü uyarınca “öğrencinin kayıt işlemlerindeki hata ve eksiklerden
öğrenci sorumludur.”

2 – Dönemlik Ders Kredisi Yükü
a) Genel Hadler:
Bir dönem çerçevesinde toplamda asgarî 20 AKTS değerinde, azamî 40 AKTS değerinde
derse kayıtlanılabilir. Lisans eğitimini sekiz dönemde tamamlayamamış olan veya
mezuniyet durumunda olan öğrenciler asgarî ders kredisi yüküne tâbi değildirler.
b) Öğrenci Statülerine Bağlı Hadler:
2019 – 2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren bir dönemde kayıtlanılabilecek
derslerin azamî toplam kredi değeri Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği’nin 23. ve 24. maddelerinde öngörülen öğrenci statüleri temelinde
belirlenecektir.
Başarılı Öğrenciler

Genel not ortalaması 2.00 veya üzerinde olan öğrenciler “başarılı öğrenci” statüsünde olup
bir dönemde azamî 40 AKTS değerinde derse kayıtlanabilirler. Bu statüdeki öğrenciler:
I – Öncelikle başarısız oldukları alt sınıftan derslere kayıtlanmakla yükümlüdürler.
II – Daha sonra bulundukları sınıfın derslerine kayıtlanabilirler.
III – Yukarıdaki iki koşulu (I - II) sağlamaları halinde bir üst sınıfın derslerine kayıtlanabilirler.

Sınamalı Öğrenciler

Genel not ortalaması 1.99 veya altında olan öğrenciler “sınamalı öğrenci” statüsünde olup
azamî 32 AKTS değerinde derse kayıtlanabilirler. Bu statüdeki öğrenciler:
I – Öncelikle başarısız oldukları alt sınıftan derslere kayıtlanmakla yükümlüdürler.
II – Daha sonra bulundukları sınıfın derslerine kayıtlanabilirler.
III – Üst sınıftan herhangi bir yeni ders alamazlar.
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c) Hukuk Lisans Programına İlk Kez Kayıtlanacak Öğrenciler:
Hukuk lisans programı çerçevesinde ilk defa 2019 – 2020 eğitim-öğretim yılının güz
döneminde ders alacak olan öğrenciler yalnızca müfredatta güz dönemi için tanımlı olan
derslere kayıtlanabilirler.
d) Hukuk Lisans Programına İkinci Kez Kayıtlanacak Öğrenciler:
Hukuk lisans programı çerçevesinde ilk defa 2018 – 2019 eğitim-öğretim yılının bahar
döneminde ders almış olup, 2019 – 2020 eğitim-öğretim yılının güz döneminde ikinci defa
ders alacak öğrenciler yalnızca müfredatta güz dönemi için tanımlı olan derslere
kayıtlanabilirler.
e) Hukuk Lisans Programına Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş Yoluyla İlk Kez Kayıtlanacak
Öğrenciler:
Hukuk lisans programına 2019 – 2020 eğitim-öğretim yılında yatay geçiş ve dikey geçiş
yoluyla ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler gerek güz döneminde, gerekse bahar döneminde
azamî 30 AKTS değerinde derse kayıtlanabilirler.
Ancak bu durumdaki öğrenciler talep ettikleri ve talepleri akademik danışmanları tarafından
uygun görüldüğü takdirde, ders ekleme – çıkarma sürecinde akademik danışmanlarınca
ilâveten üst sınıftan derslere kayıt edilerek toplamda azamî 40 AKTS değerinde derse
kayıtlanabilirler.
3 – Ders Tekrarı: Başarısız Olunmuş Dersler ve Başarılı Olunmuş Dersler
Zorunlu bir dersten (F), (U), (W) veya (NA) notlarından birini almış öğrenciler söz konusu
derse açıldığı ilk müteakip dönemde öncelikle kayıtlanmak zorundadırlar.
Seçmeli bir dersten (F), (U), (W) veya (NA) notlarından birini almış öğrenciler bu dersi tekrar
alabilecekleri gibi, bu dersin yerine başka bir seçmeli ders de alabilirler.
Başarılı öğrenci statüsünde bulunan öğrenciler daha önce (C -), (D +) veya (D) notu almış
oldukları bir dersi, dersin kayıt kontenjanının uygun olması ve ekleme – çıkarma döneminde
kayıtlanmak şartıyla tekrarlayabilirler.
Sınamalı öğrenci statüsünde bulunan öğrenciler daha önce (C -), (D +) veya (D) notu almış
oldukları derslerden istediklerini tekrarlayabilirler.
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4 – Kayıtlanılmak İstenen Derslerin Ders Programında Çakışması
Ders programında saatleri çakışan ilk defa alınacak derslere birlikte kayıt olunamaz.
Ancak daha önce (F) veya (U) notu alınmış derslerin saatlerinin ilk defa alınacak başka
derslerin saatleriyle çakışması halinde, (F) veya (U) notu alınan derslere kayıt olunabilir. Bu
durumdaki öğrenciler için derse devam koşulu aranmaz. Ancak bu öğrenciler ilgili dersin tüm
sınavlarına katılmak ve ödevlerini yapmak zorundadırlar. Devamsızlık nedeniyle (NA) notu
alınmış derslerde öğrenciye bu imkân tanınmaz.

*

*

8

*

Ek – 1*
2019 – 2020 Güz Dönemi Ders Kayıt Takvimi
DERS KAYIT HAFTASI
(11 Eylül – 15 Eylül 2019)
Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Salı

Çarşamba

(12.09.2019)

(13.09.2019)

(14.09.2019)

(15.09.2019)

(16.09.2019)

(17.09.2019)

(18.09.2019)

(19.09.2019)

(20.09.2019)

(21.09.2019)

(22.09.2019)

(23.09.2019)

(24.09.2019)

(25.09.2019)

İdarî İşlemler
(OBS Kapalı)

08:00
09:00
09:00
10:00

IV. sınıf
öğrencilerinin
ders kayıtları

10:00
11:00

(11 Eylül 2019’da
bir kez işlem
yapılabilir.)

11:00
12:00

Tüm Sınıfların
Ders Kayıtları

12:00
13:00

14:00
15:00
15:00
17:00
17:00
24:00

*

İKİNCİ DERS HAFTASI
(23 Eylül – 25 Eylül 2019)

(11.09.2019)

07:00
08:00

13:00
14:00

BİRİNCİ DERS HAFTASI
(16 Eylül – 20 Eylül 2019)

Tüm Sınıfların
Ders Kayıtları
İdarî İşlemler
(OBS Kapalı)

Tüm Sınıfların
Ders Kayıtları
(Eğitim ücreti ödemeleri
on-line olarak yapılır,
web ders kayıt işlemleri
pazar günü saat 24:00’e
kadar devam
edecektir.)

Kayıt işlemleri için öğrenci ekranları
Salı günü saat 12:59’a kadar açık
olacaktır.
DANIŞMAN ONAYI
(Danışmanlar Salı günü saat
13:00’den itibaren Çarşamba günü
mesai bitimine kadar
ders ekleme-çıkarma işlemlerini
gerçekleştirirler.)

III. ve IV. sınıf
öğrencilerinin
ders kayıtları
(11 Eylül 2019’da
bir kez işlem
yapılabilir.)

Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
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Kapatılacak Derslerle
İlgili İdarî İşlemler
(OBS Kapalı)

OBS Kapalı

DANIŞMAN ONAYI
(Danışmanlar ders ekleme-çıkarma
işlemlerini gerçekleştirirler.)
08:00 - 17:00

Ek – 2
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk Lisans Programı
2019 – 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi

Akademik Danışmanlar
1.

Prof. Dr. Fevzi Demir

(Arş. Gör. Simay Doğmuş, Arş. Gör. Zeynep Aslı Özkan ve Arş. Gör. Simge Demir Bayram)

2.

Prof. Dr. Işıl Özkan

(Arş. Gör. Ekin Sökmen Güler)

3.

Prof. Dr. Ali Timur Demirbaş

(Arş. Gör. Burak Sarıyar)

4.

Prof. Dr. Ayşe Havutçu

(Arş. Gör. Yasemin Kalkancı ve Arş. Gör. Buket Günay)

5.

Prof. Dr. Meral Sungurtekin Özkan

(Arş. Gör. Aslı Aykutalp)

6.

Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem

(Arş. Gör. Gizem Dursun)

7.

Prof. Dr. Sevilay Uzunallı

(Arş. Gör. Merve Kandıralı)

8.

Prof. Dr. Halide Gökçe Türkoğlu

(Arş. Gör. Muzaffer Karaaslan)

9.

Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova

(Arş. Gör. Aslı Aykutalp)

10.

Dr. Öğr. Üyesi Emre Cumalıoğlu

11.

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Kerem Bilgin

12.

Dr. Öğr. Üyesi Sami Aksoy

13.

Dr. Öğr. Üyesi Bahar Konuk Sommer

14.

Dr. Öğr. Üyesi Candide Şentürk

15.

Dr. Öğrt. Gör. Zeynep Tunca Özcan

16.

Öğrt. Gör. Tuğba Akdemir Kamalı
*

*
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