
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Üniversitemiz Yaz Okulundan Ders Alacak Öğrencilerin 

Dikkatine 

Yaz Okulundan ders alacak öğrencilerimizin 05 Temmuz 2021 Pazartesi gününden itibaren 09 

Temmuz 2021 Cuma saat 17:00 'a kadar başvurularını ve OBİSİS üzerinden ders kayıtlarını 

tamamlamaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra sistem kapanacak, başvuru ve ders kaydı 

kesinlikle yapılamayacaktır.  

Yaz Okulunda Açılacak Dersler için TIKLAYINIZ... 

1. Üniversitemiz Öğrencilerinin Yaz Okulu için Yapmaları Gereken İşlemler; 

Üniversitemiz Öğrencilerinin www.obisis.kayseri.edu.tr adresine girerek “Ders 

Kayıt” sekmesinde açılan ekrandan almak istedikleri derslerin seçim işlemini yapmaları 

gerekmektedir.   

Ders seçme işlemini tamamladıktan sonra sistemde oluşan yaz okulu ücretini T.C kimlik 

numaraları ile “Türkiye genelindeki Halk Bankası Şubelerinden Kayseri Üniversitesi Yaz Okulu 

Hesabına T.C Kimlik numaraları ile “şahsen yatırmaları gerekmektedir. Yaz Okulu ücreti yatırıldıktan 

sonra yaz okulu ders kayıtları tamamlanmış olacaktır. 

2. Misafir Öğrencilerin Yaz Okulu İçin Yapmaları Gereken İşlemler; 

-Diğer Üniversite öğrencilerinin Üniversitemiz yaz okulundan ders alabilmeleri için aşağıdaki 

aşamaları takip etmeleri gerekmektedir; 

 Diğer Üniversite öğrencilerinin Üniversitemiz yaz okulundan ders alabilmeleri için öncelikle 

online sistem üzerinden http://obp.kayseri.edu.tr sisteme öğrenci kaydını yaptırmaları 

gerekmektedir.   

 Daha sonra öğrenciler www.obisis.kayseri.edu.tr (ÖBİSİS) web sitesine girerek kendilerine 

verilen kullanıcı adı ile sisteme giriş yaptıktan sonra “Ders Kayıt” sekmesinden açılan 

ekrandan almak istedikleri derslerin seçme işlemini yapmaları gerekmektedir. 

  Seçilen dersler neticesinde oluşan yaz okulu ücretini “Türkiye genelindeki Halk Bankası 

Şubelerinden Kayseri Üniversitesi Yaz Okulu Hesabına T.C Kimlik numaraları ile” 

yatırmaları gerekmektedir. Yaz Okulu ücreti yatırıldıktan sonra yaz okulu ders kayıtları 

tamamlanmış olacaktır.   

Önemli Hatırlatma: Yaz Okulu ücretlerini yatıracak öğrencilerimizin şubeye giderek T.C 

kimlik numaraları ile hesaba para yatırması gerekmektedir. Kesinlikle EFT veya HAVALE 

yapılmayacaktır. 

2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde ders kaydı olmayan öğrenciler Yaz Okulundan 

ders alamazlar. 



NOT: Derslerin açıldığı fakülte veya bölümde derslere devam ya da gruplara ayrılma işlemini 

öğrencilerimiz bölümler nezdinde takip edeceklerdir. 

YAZ OKULU HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER 

1. Başvurular 05/07/2021 – 09/07/2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. 

2. Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Öğrenciler öncelikle tekrarlamak 

zorunda oldukları dersleri almak kaydıyla, bir yaz döneminde toplam 20 AKTS ders 

alabilirler. Bu toplama; Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından verilen 5-

i dersleri hariç tüm dersler dâhildir. Yaz okulundan yararlanan öğrencilerin dersleri 

belirlenirken genel not ortalaması şartı aranmaz. 

3. Öğrenciler, Kayseri Üniversitesinde açılmamış olmak ve bir dönemde en fazla 16 AKTS 

sınırını aşmamak koşuluyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği diğer üniversitelerin 

yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri de alabilirler. 

4. Kesin kayıttan sonra ders ekleme-silme-değiştirme işlemi yapılamaz. 

5. Bir öğrenci mezun olana kadar diğer üniversitelerden maksimum 

o Ön Lisans ise    24 AKTS      

o Lisans ise       40 AKTS  

o Lisans Üstü ise 16 AKTS ders alabilirler. 

6. Öğrenci asıl dönemlerde dersin devamını verse dahi yaz okulunda derslere   katılmak 

zorundadır, devamdan muaf sayılmaz. Ayrıca yaz okulunda dersin devamını veren öğrenci 

dersten kalması halinde asıl dönemde yine dersten muaf sayılmaz derslere katılmak 

zorundadır. 

7. Yaz okulu ders/derslerinin açılması için gerekli asgari sayının sağlanamaması gibi sebeplerle 

Üniversitemiz tarafından yaz okulunda açılması iptal edilen dersin/derslerin ücretleri iade 

edilecektir. Ancak söz konusu ders/derslerin iptal edilmesi durumunda yerine tekrar ders 

seçimi hakkı verilmeyecektir. 

8. Yaz okulu'na katılmak için ders seçimi yapan öğrencilerden, herhangi bir sebepten dolayı 

ders/derslerini iptal ettirmek isteyen öğrencilerin yatırmış oldukları ücretlerin iadesi 

yapılmayacaktır.   

9. Derslerin çakışması ile ilgili olarak, dersi veren ilgili birimlerle iletişime geçilmesi 

gerekmektedir. Söz konusu ders çakışmaları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sorumluluğunda 

değildir. 

Yaz Okulu ile ilgili Diğer Açıklamalar için TIKLAYINIZ. 

 

 

 

 



YAZ OKULU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 
 
1. Birinci öğretim programına kayıtlı öğrencilerle beraber yaz okuluna devam eden ikinci 

öğretim programına kayıtlı öğrencilerden de birinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri 
tutarda Yaz Okulu ücreti alınacaktır. 

2. Yurt Dışı Türkleri ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın Türkiye Bursları kapsamında 
Üniversitemiz yükseköğretim programlarında “Türkiye Burslusu” statüsünde öğrenim 
gören öğrencilerden yaz okulu ücreti alınmayacaktır. 

3.  “Türkiye Burslusu” olmayan yabancı uyruklu öğrencilerden katkı payını Türk 
öğrenciler kadar yatıranlardan yaz okulu öğretim ücreti Türk öğrenciler kadar 
alınacaktır. 

4. Yabancı uyruklu öğrencilerden yaz okulu öğretim ücreti üç katı olarak alınacaktır. 
5. Diğer üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerden yaz okulundan yararlanacak olanlar 

da yaz okulundan yararlandıkları fakülte ve yüksekokula ait yaz okulu ders saati 
ücretini ödeyeceklerdir. 

6. “Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve 
Usulleri” ne göre işlem yapılacaktır. 

7. Diğer Üniversitelerden gelip Üniversitemizden yaz okulundan ders alan öğrenciler için 
senatomuzun kabul ettiği 1 nolu 50 civarı geçme notu olan bağıl not sistemi kullanılır.  

8.  Yaz Okulundan ders alan öğrenciler aynı anda staj yapamayacaklardır. (Uzaktan 
Eğitim’den ders alan öğrenciler aynı anda stajda yapabileceklerdir) 

9. Öğrenciler öncelikle tekrar etmek zorunda olduğu dersleri yaz okulunda almak 
zorundadır. Kayseri Üniversitesinde açılan dersleri Kayseri Üniversitesinde, açılmayan 
dersleri KAYÜ Senatosu tarafından uygun görülen diğer üniversitelerden aynı anda 
alabilirler. KAYÜ dışında Üniversitelerden öğrencinin aldığı derslerin, öncelikle tekrar 
etmek zorunda olduğu dersler olmaması, yönetmelikte belirtilen toplam AKTS ve ders 
sayısı sınırını aşması durumunda söz konusu dersler intibak işlemi sırasında iptal 
edilecektir.  

10. Yaz okulunda ders alacak öğrenciler, öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri 
almak kaydıyla, bir yaz döneminde toplam 20 AKTS ders alabilirler. Bu toplama; 
KAYUZEM Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından verilen 5-ı 
dersleri hariç tüm dersler dâhildir. Yaz okulundan yararlanan öğrencilerin dersleri 
belirlenirken genel not ortalaması şartı aranmaz.  

11. Üniversitemiz dışında başka bir Üniversiteden yaz okulunda ders alacak 
öğrencilerimizin yaz okuluna gitmeden önce, yaz okulu talep formu  form doldurmaları 
ve bölüm başkanına onaya göndermeleri gerekmektedir. Yaz okulu sonunda intibaklar 
bahse konu forma göre yapılacağından online form doldurmayıp bölüm başkanına 
onaya göndermeden yaz okulundan ders alan öğrencilerimizin intibak işlemi 
yapılmayacaktır. 

12. Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı “Kayseri Üniversitesi 
Yaz Okulu Eğitim Öğretim Yönergesi’nin” 8. Maddesinin 5. Fıkrasına istinaden her yıl 
Senato tarafından belirlenir. Yaz okulunda açılması planlanan derslerden, öğrenci yeter 
sayısı sağlanamayıp kapatılan dersi seçen öğrencilerin o ders için yatırmış oldukları 
ücretleri iade edilir, ancak kapatılan dersin yerine başka ders alamazlar. 

13. Her Bölümde mezun olmak için sadece bitirme ödevi kalan öğrencilere yaz okulundan 
bitirme ödevi, ilgili dersin bölüm başkanının onayı ile verilebilecektir.  

 


