
LİSANS İŞ AKIŞ ADIMLARI 

Seçmeli ders değişikliği Öğrenci daha önce alıp kaldığı seçmeli dersi değiştirmek 

isterse; danışman ekle-sil haftasında saydırma yapmak 

zorundadır. Danışmanı ile beraber yapılacaktır. 

Ekle-Sil zamanı 

yapılacak 

Mezuniyet için gerekli 

AKTS 

Dört yıllık lisans programında mezun olabilmek için 240 

AKTS’nin tamamlanması gerekir. 

Madde: 12/2 

1.80 barajı Öğrenci ilk 4 yarıyılda 1.80 genel not ortalamasını 

tutturamazsa üst yarıyıldan ders alamaz. 

Madde: 15/3 

Üst yarıyıldan ders alma Genel not ortalaması 3.00 ve üzeri olan öğrenci üst 

yarıyıldan ders alabilir. 

Madde: 15/4c 

Mezun durumunda 45 

AKTS’lik ders alma 

Bitirme aşamasında olan öğrenci bitireceği dönemde 

danışman onayı ile 45 AKTS’lik ders alabilir. Öğrenci, 

danışman onaylı dilekçeyi bölüme verir. BKK ile 

dekanlığa gönderilir. 

Ders kayıt döneminde 

Madde: 15/4ç 

Farklı bölümlerden seçmeli 

ders alma. 

Öğrenciler bölüm onayı ile farklı bölümlerden seçmeli 

ders alabilir. Öğrenci, danışman onaylı dilekçeyi bölüme 

verir. BKK ile dekanlığa gönderilir. 

Madde: 15/8 

Ekle-sil haftası  Ekle-sil haftası Akademik takvimde belirtilmiştir. Ekle-sil 

haftası haricinde derslerle ilgili ekle-sil işlemi yapılamaz. 

Madde: 15/10 

Sınav sonuçlarına itiraz  Sınav sonuçlarına itiraz dilekçesi en son sınavın 

bitiminden itibaren 3 iş günü içinde ilgili bölüme verilir. 

Madde: 23/3 

Muafiyet dilekçesi Muafiyet dilekçeleri akademik takvimde belirtilen tarihler 

arasında ilgili bölüme verilir. BKK ile dekanlığa 

gönderilir. 

Madde: 26/4 

Ek yerleştirme muafiyet  Ek yerleştirme ile gelenler muafiyet için dilekçelerini 

kayıt esnasında ilgili bölüme verir. Bölümler 5 iş günü 

içerisinde sonuçlandırır ve BKK ile dekanlığa gönderilir. 

Madde: 26/4 

Kayıt dondurma Öğrenci kayıt dondurmak için geçerli mazereti ile birlikte 

ilgili yarıyılın başlamasından itibaren 1 ay içerisinde 

dekanlık öğrenci işlerine dilekçe ile müracaat eder. 

Madde: 33 

Mazeret sınavı Mazeret sınavı için öğrenci dilekçesini ve sağlık raporunu 

en son sınavın bitiminden itibaren 3 iş günü içinde ilgili 

bölüme teslim eder. 

Madde: 18/3b 

Başka bir üniversiteden ders 

alma (özel öğrenci) 

Başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrenci, 

dilekçesi ve mazeret belgesiyle beraber bölümüne 

müracaat eder. 

Madde: 17/1 

Yaz okulu Öğrenci, dilekçe ile bölümüne başvurur. Bölüm onayı 

olması zorunludur. Yaz okulundan Senato kararı ile 

belirtilen üniversitelerden en fazla 3 (üç) ders alabilir.  

Senato kararı 

Yaz okulu  Öğrenci, alıp kaldığı veya hiç almadığı dersi AKTS ve 

içeriği uygunsa üst yarıyıllarda dâhil olmak üzere yaz 

okulundan alabilir. 

 

Yaz okulu Öğrencinin yaz okulundan ilk defa alıp FF ile kaldığı ders 

için devam şartı üzerinden düşmez. Notu “devamlı alttan” 

olarak işlenir. 

Fakülte YKK 

Tek ders Tek ders sınavına girecek öğrenci, danışman onaylı 

dilekçeyi bölüme verir. BKK ile dekanlığa gönderilir. 

Madde: 15/2 

Not yükseltme Öğrenci geçtiği bir dersten not yükseltmek için bütünleme 

sınavına girmek istiyorsa; final sınavı notları ilanının son 

gününü takip eden 3 iş günü içerisinde dilekçe ile öğrenci 

işlerine müracaat eder. 

Madde: 18/3ç 

Ağırlıklı not yükseltme Son sınıf öğrencisi, mezuniyet notunu yükseltebilmek 

amacı ile daha önce başarmış olduğu en fazla dört dersine, 

akademik takvimde belirtilen ekle-sil günleri bitimine 

kadar danışman onayı ile ilgili bölümüne dilekçeyle 

başvurmak şartıyla, yedinci ve sekizinci yarıyıllarda, 

kredi limitleri dâhilinde tekrar kayıt olabilir. 

Madde: 36 

 

 


