2021-2022 Yaz Okulu Hakkında Önemli Bilgiler
Ders Programları: Yaz Okulunda açılacak dersler ve ders programları https://oim.yasar.edu.tr/
adresinde ilan edilecektir.
Kredi Sınırı: Yaz Okulunda alınacak derslerin AKTS kredi limiti en fazla 15 AKTS, mezun
olması için en fazla 20 AKTS dersi kalan öğrenciler için en fazla 20 AKTS’dir.
Ders Kayıt Kuralı: Açılan derslerden, kredi limiti dahilinde en fazla bir üst sınıftan ders
alınabilir. (17.05.2022 tarihli Senato Kararı)
Hukuk Fakültesi öğrencileri bulunduğu sınıfa kadar açılan dersleri alabilir. Üst sınıflardan ders
alamazlar, ancak daha önce alıp başarısız oldukları ve/veya C-,D+,D notu aldıkları üst sınıf
derslerine; 21-22 Haziran 2022 tarihlerinde Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na veya
flaw@yasar.edu.tr e-posta adresine, akademik danışmanlarının isimlerini de belirterek
başvurmaları halinde kayıt talepleri değerlendirmeye alınacaktır. (31.05.2022 tarihli Senato
Kararı)
Yaşar Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği’ne göre mezun statüsünde olan öğrenciler,
yukarıdaki ders kayıt kuralına tabi olmaksızın 20 AKTS’ye kadar ders alabileceklerdir. Bu
öğrencilerin, üst sınıf derslerine; 21-22 Haziran 2022 tarihlerinde Hukuk Fakültesi
Dekanlığı’na veya flaw@yasar.edu.tr e-posta adresine, akademik danışmanlarının isimlerini de
belirterek başvurmaları halinde kayıt talepleri değerlendirmeye alınacaktır.
Tüm dersler yüz yüze yapılacaktır. Söz konusu nedenle, derse devam zorunlu olup, ders
kayıtlarında ders program çakışması halinde sadece bir derse kayıt yapılabilecektir.
Staj Dersleri: Yaz Okulunda staj dersi almaları halinde muhtemel mezun durumunda olan
öğrenciler, ilgili staj koordinatörlüğü onayı ile staj dersini alabilirler. Bu işlem başvuru ile
yapıldığından staj dersi kayıtları Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
İki Ders Sınavı: Yaz Okulu sonunda, Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde “İki Ders
Sınavı” yapılacaktır. Bu sınavlara “İki Ders Sınavı” koşullarını sağlayan öğrenciler girebilir.
Başka Üniversiteden Ders Alınması: Üniversitemizde 2021-2022 Yaz Okulunda açılmayan
ders(ler)in başka üniversiteden alınması talebi halinde öğrencilerin, ilgili üniversitede açılan
derslerin ders içerikleri ile birlikte bağlı bulundukları dekanlık/yüksekokul müdürlüklerine
başvurmaları gerekir. Başvuruların ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile kabul
edilmesi durumunda başka bir üniversiteden ders alınabilir. Onay almaksızın başka bir
üniversiteden alınan ders notları geçersizdir. Detaylar için:
https://flaw.yasar.edu.tr/yaz-ogretimi-baska-bir-universiteden-ders-alma-hk/
Ücret İadesi: Yaz Okulunda bir derse kayıtlı olan öğrenci sayısı 5’in altında kalan dersler için,
dersin kapatılması halinde kayıt sırasında ödenen yaz okulu ücreti iade edilecektir. Öğrencinin
talebi halinde iade işlemi yerine, 2022-2023 Güz Dönemi eğitim ücretinden mahsup
yapılabilecektir.

