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01ÖNEMLİ BELGELER

SÖZLEŞME

Her dönem başında, üniversite tarafından belirlenen tarihlerde İnsan Kaynakları 
Müdürlüğü’nde sözleşme imzalanır. 

OBS ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) otomasyonuna giriş için gerekli olan şifre, Öğrenci İşleri 
Müdürlüğü’nden alınır. 

DERS EVRAKLARININ TESLİMİ

Notlara itiraz döneminin bitiminde (not girişlerinin son gününden 5 iş günü sonra)  
Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden temin edilmesi gereken özel zarf içinde ders haftalık 
programı, devam listeleri, ödevler, varsa final ve vize sınav kağıtları ve proje teslimleri 
(CD olarak) Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilir.

ÖDEMELER

İmzalı devam listeleri, en geç her ayın 20’sine kadar (20’sinin tatil günlerine denk gelmesi 
durumunda daha önce) Mimarlık Fakültesi Sekreterliği’ne ulaştırılmalıdır. (Birden fazla 
öğretim elemanı ve araştırma görevlisi olan derslerde ilgili belgeler zamanında 
araştırma görevlisine teslim edilmelidir. Sorumluluk ders saat ücretli öğretim 
elemanındadır). 

LECTURES SAYFASI

Lectures Sayfası, öğrencilerle iletişimin sağlandığı, ders ile ilgili belgelerin yüklenebildiği 
bir arayüzdür. Lectures ile ilgili şifre; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü için  Cemre 
Çubukçuoğlu’ndan (cemre.cubukcuoglu@yasar.edu.tr) ve Mimarlık Bölümü için Duhan 
Ölmez’den (duhan.olmez@yasar.edu.tr) temin edilebilir.

NOT GİRİŞ İŞLEMLERİ

Ders koordinatörleri ya da tek öğretim elemanı olarak girilen derslerde, not girişleri, 
akademik takvimde belirtilen not giriş tarihlerinin son gününe kadar tamamlanmış 
olmalıdır. Not giriş işlemleri tamamlandığında tüm öğretim elemanları tarafından 
Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne ıslak imzalı bir kopya teslim edilmelidir.

YEMEK- ULAŞIM

Ders saat ücretli öğretim elemanlarının Yaşar kimlikleri ile yemekhanede öğle 
yemeklerini yemeleri ve üniversite personel servislerini ücretsiz olarak kullanmaları 
mümkündür. 

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ID

Ders saat ücretli öğretim elemanları, Yaşar Üniversitesi kimlik kartlarını (Yaşar ID) İnsan 
Kaynakları Müdürlüğü’nden temin  ederler.

Ders saat ücretli öğretim elemanları Bölüm Başkanlıklarınca davet edildikleri her dönem 
başından önce anons edilen tarihler içinde ders saat ücretli öğretim elemanı 
görevlendirme formunu, İngilizce dil belgesini, CV’sini ve ek olarak YÖK formatında 
hazırlanmış CV’sini Mimarlık Fakültesi Sekreterliğine teslim etmekle yükümlüdür.

tasarım: Müge Sever  /  Mimarlık Fakültesi

DERS SAAT ÜCRETLİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN 
ACİL YARDIM REHBERİ


