
Başla

Kredisiz dil dersi 
dışında, son notu 

"W“ veya "L"  olan 
dersim var.

Zorunlu Yaz Stajımı 
Tamamladım, XX400 

dersine kaydoldum ve "P" 
notu alarak geçtim.

Programımdaki bütün 
dersleri en az bir kere 

aldım ve (başarılı/başarısız) 
hepsinin notu not 

çizelgemde görünüyor.

Yalnızca bir 
dersim 
«FF».

«FF» notu 
olan dersim 

yok.

Yaz ve dondurulmuş 
dönemler dışında, en 

az 14 dönem kayıt 
yaptırdım ve bitirdim.
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Bir dersten not 
yükseltirsem 

ortalamam 2.00+ 
olacak.
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Bu akış çizelgesi Yeditepe Üniversitesinin 25-Eylül-2013 tarih ve 28776 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Ön-lisans ve 
Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 37’inci maddesinin 6, 7 ve 8 numaralı fıkralarına dayanarak hazırlanmıştır. 
Hazırlayan: Namık Çıplak, 11 Şubat 2019.

Sınırsız, Ek veya Tek Ders Sınav Hakkım Var mı?
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ortalamam 
2.00’ın 
altında.
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Normal eğitim 
süresini 

tamamladım.
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İlk sınav hakkı 
kullandığındaki 

başarısız ders Sayısı > 5

HAYIR

Başarısız ders 
sayısı ≤ 5
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Üç dönem 
kullanıldı
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Başarısız ders 
sayısı = 0
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Başarısız bütün derslerden 
iki sınav hakkı var.

Sınav haklarını ilk defa 
kullanabilme anından 

sonra üst üste veya 
aralıklı olarak üç yıl 

geçti ve sınav hakları 
kullanılmadı.
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Dört dönem içinde 
başarısız derslerden 

sınırsız sınav hakkı var.

CGPA < 2.00
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Başarısız ders 
sayısı = 1
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Üç dönem içinde 
başarısız derslerden 

sınırsız sınav hakkı var.

Bütün haklar 
kullanıldı.2

HAYIR

Başarısız ders 
sayısı = 0
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Başarısız ders 
sayısı = 0
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Dört dönem 
kullanıldı.
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W veya L notu alınan dersler alınmamış gibi sayılırlar. Bu yüzden programın 
bütün dersleri alınmamıştır. Başvuru sırasında transkriptte bu tür notları olan 
derslerin tekrar alınıp başarılı veya başarısız nota dönüşmesi gerekmektedir. 

Yeni notlar sisteme işlenmediği sürece başvuru yapılamaz.

Zorunlu staj dersi programın zorunlu bir ögesidir. Bu dersten alınacak olan bir «P» 
notu sisteme işlenmediği sürece başvuru yapılamaz.

Programın bütün zorunlu ögeleri en az bir kere alınmadığı sürece sınav hakkı 
doğmaz. Programın bütün dersleri için sistemde herhangi bir not görülmediği 

sürece başvuru yapılamaz.

İlgili ve güncel yönetmeliğin sınav hakkı koşulları sağlanmamaktadır.

ARTIK SINAV HAKKI KULLANAMAZ5

Tek dersten sınav hakkı var. Bu hak finaller, bütünlemeler ve tek ders sınav 
zamanlarında kullanılabilir.3

Bütün derslerden sınırsız sınav hakkı var. Bu haklar dönem sonu final sınavlarında 
kullanılır. UYGULAMASI OLAN DERSLERDE UYGULAMALARA DEVAM 

ZORUNLUDUR.
4

MEZUN6

DERS KAYDI 
ZORUNLU

Tek ders sınav hakkı için normal eğitim süresinin tamamlanması gerekmektedir.1e


