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Değerli Öğrencilerimiz,  

 

Küresel COVID-19 salgını nedeniyle, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar 

Döneminde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) kararı ile tüm yükseköğretim 

kurumlarında yüz yüze eğitim sonlandırılmış,16 Mart 2020 tarihinde bir hafta süre ile 

eğitime ara verilmiş ve 23 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan eğitime geçiş kararı 

alınmıştır. Bu karar çerçevesinde Üniversitemiz de uzaktan ve çevrimiçi (online) 

eğitime geçmiştir.  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından, ön lisans, lisans ve 

lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilere, talep etmeleri halinde 2019-2020 

Bahar Döneminde herhangi bir mazeret bildirmeksizin kayıtlarını dondurma hakkı 

tanınması kararı alınmıştır. Bu çerçevede e-posta yoluyla başvurarak kayıt dondurma 

talebinde bulunan öğrencilerimizin bu talepleri gerçekleştirilmeye devam etmektedir 

(Üniversitemizde kayıt dondurma son başvuru tarihi 22 Mayıs 2020 olarak ilan 

edilmiştir). 

“2019-2020 Bahar Dönemi için Dersten Çekilme (Withdrawal)” başvuruları da 

en geç 22 Mayıs 2020 tarihine kadar yapılabilmektedir. Başvuru işlemlerinin nasıl 

yapılacağı ile ilgili bilgilere: https://oim.yasar.edu.tr/  adresinden ulaşabilirsiniz. 

Üniversitemiz Senatosu, 10 Nisan 2020 tarihli kararıyla, 2019-2020 Bahar 

Dönemi için ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda geçerli olmak üzere ve 

öğrencilerimizin talebine bağlı olarak esnek not sistemi uygulamasını kabul etmiş ve 

karar öğrencilerimize ayrıntılarıyla Üniversitemizin aşağıdaki resmi internet sayfasında 

duyurulmuştur: 

https://www.yasar.edu.tr/file/2018/12/Esnek-Not-Sistemi-V_9-TR-web-duyuru.pdf 

Esnek Not Sistemi başvuru tarihleri akademik takvimde 22-24 Haziran 2020 

olarak belirlenmiştir. Başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilere: 

https://oim.yasar.edu.tr  adresinden ulaşabilirsiniz. 
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YÖK Başkanlığı’nın 05.05.2020 tarihli duyurusu ile bildirilen “Devletin ilgili 

kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca Kovid-19 

salgınının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi 

koşuluyla, 15 Haziran 2020 tarihinden sonra üniversitelerimizde de normale 

dönüşün ilk aşaması bu şekilde tedrici olarak başlayacaktır.” ifadesi dikkate 

alınarak, güncellenen 2019-2020 Bahar Dönemi Akademik Takvimine göre dönem 

sonu sınavları (ödev, proje, sunum vb. dahil), 1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında 

çevrimiçi (online) platformlar üzerinden yapılacaktır.  

2019-2020 Bahar Dönemi Tek Ders Sınavları da, akademik takvimde belirtilen 

başvuru ve sınav tarihlerine göre çevrimiçi (online) platformlar üzerinden yapılacaktır. 

2019-2020  Yaz Okulu, YÖK Başkanlığının aksi bir kararı olmadığı sürece 

çevrimiçi (online) platformlar üzerinden yapılacaktır. Yaz Okulu takvimi önümüzdeki 

günlerde duyurulacaktır. 

2019-2020 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni sanal ortamda planlanmakta olup 

yapılış yöntemi ile ilgili düzenlemeler önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşılacaktır. 

Not itirazları ve maddi hata başvurularının aşağıda belirtilen 

enstitü/fakülte/yüksekokul kurumsal e-posta adreslerine iletilmesi gerekmektedir. 

Öğrencilerimizin haklarına ilişkin talepte bulunurken hak kaybına uğramamaları için 

şahıslara değil, öğrencisi oldukları enstitü/fakülte/yüksekokul kurumsal e-posta 

adreslerine başvurmaları, hiyerarşik düzene riayet etmeleri, mazeretlerini 

somutlaştırmak suretiyle taleplerini açık ve net olarak belirtmeleri gerekmektedir.  

Meslek Yüksekokulu MYO myo@yasar.edu.tr  

Adalet Meslek Yüksekokulu vsj@yasar.edu.tr  

Mühendislik Fakültesi feng@yasar.edu.tr   

Mimarlık Fakültesi farch@yasar.edu.tr  

Fen-Edebiyat Fakültesi fsl@yasar.edu.tr  

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi fhss@yasar.edu.tr  

Hukuk Fakültesi flaw@yasar.edu.tr  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi feas@yasar.edu.tr  

İşletme Fakültesi  fbus@yasar.edu.tr  

İletişim Fakültesi fcom@yasar.edu.tr  

Sanat ve Tasarım Fakültesi fad@yasar.edu.tr  

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ubyo@yasar.edu.tr  

Yabancı Diller Yüksekokulu hazirliksekreterlik@yasar.edu.tr  

Fen Bilimleri Enstitüsü fbe@yasar.edu.tr  

Sosyal Bilimler Enstitüsü sbe@yasar.edu.tr  
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Küresel çapta yaşanan ve mücadele edilen ve bizim de yaşamımızda ilk defa 

karşılaştığımız böyle bir salgında, iş birliği içinde rasyonel bir şekilde ve sabırla hareket 

etmemizin gerektiği açıktır. Öğrencilerimizin eğitimlerinin aksamaması ve hak kayıpları 

yaşamamaları için çözümler üretmeye var gücümüzle çalışırken, onlardan da aynı 

anlayış, sabır ve güvenle bize destek olmaları beklenmektedir. 

En kısa sürede kampüste buluşmak dileğiyle sağlıklı günler dileriz. 

 

 

 

 


