
SÜREÇ TARİH

Azami öğrenim süresi sonunda, mezuniyet için eğitim planında sorumlu olduğu derslerden hiç almadığı ders sayısı (staj

dahil) altı ve daha fazla olan öğrencilerin ek sınav haklarından yararlandırılmaksızın Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile

ilişiğinin kesilmesi

29 Eylül 2021 Çarşamba

Mezuniyet için eğitim planında sorumlu olduğu derslerden hiç almadığı ders sayısı en fazla beş olan ve bu derslerin

yanı sıra daha önce ders kaydı yaparak F0, FF, FD, DD notu ile başarısız dersleri olan öğrenciler F0, FF, FD,

DD notu ile başarısız tüm dersleri için 1. ve 2. Ek Sınav Başvurularının yapılması.

(Öğrenciler, sınava girmek istediği derslerin listesi ve aynı seçmeli havuzundan fazladan almış olduğu derslerin

silinmesi talebini içeren dilekçe ile kayıtlı oldukları  Bölüm Başkanlığına başvuruda bulunacaktır. )

30 Eylül-01 Ekim 2021

1. Ek Sınavların Takviminin İlan Edilmesi 2 Ekim 2021 Cumartesi

1. Ek Sınavların Yapılması 04-07 Ekim 2021

1. Ek Sınavların Not Girişleri 04-08 Ekim 2021

2. Ek Sınavların Takviminin İlan Edilmesi 9 Ekim 2021 Cumartesi

2. Ek Sınavların Yapılması 11-13 Ekim 2021 

2. Ek Sınavların Not Girişleri 11-14 Ekim 2021

Ek sınavlar sonunda hiç almadığı dersler de dahil F0, FF, FD, DD notu ile başarısız olduğu ders sayısını en fazla beş

derse indiremeyen öğrencilerin lişiğinin kesilmesi.
18 Ekim 2021 Pazartesi

Ek sınavlar sonunda, Ek süre verilecek öğrencilerin OBS üzerinden ders kayıtları.

(Ek süre verilen öğrenciler, açılacak derslere kayıt yaptırarak, akademik takvimde yer alan tarihlerde yarıyıl sonu,

bütünleme veya mezuniyet sınavlarına (mezuniyet sınavına girme şartını sağlamaları halinde) gireceklerdir. Bu

derslerden uygulama, laboratuvar, proje, stüdyo, atölye, eskiz, tasarım, arazi, seminer, bitirme çalışması, zorunlu staj

uygulaması vb. nitelikteki dersler ile daha önce hiç alınmamış derslere bir defaya mahsus olmak üzere devam

zorunludur. Devam edilen derslerin başarı değerlendirmesi, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınav sonucuna göre

yapılır.)

21 Ekim 2021 Perşembe

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
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AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİNİN TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ YAPILACAK EK SINAVLAR


