
 

 

 

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EK / SINIRSIZ SINAV   

BAŞVURU FORMU 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ  

 

Bu form öğrenci tarafından doldurulduktan, akademik danışmandan onay  alınıp transkript ve ders takip çizelgesi 
eklendikten sonra İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne teslim edilmelidir. 

Ek/Sınırsız sınav hakkından sadece azami öğretim süresi sonuna (14. Dönemine) gelmiş öğrenciler 
faydalanabileceklerdir. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’NE 
Tarih: ....../......./20.... 

İ.İ.B.F. .................................................................. bölümü,…............................................ numaralı 

öğrencisiyim. Aşağıda kodları ve isimleri belirtilen derslerden ek / sınırsız sınav hakkımı  

20...../20..... Bahar / Güz dönemi sonunda kullanmak istiyorum.  

Gereğini saygılarımla arz ederim.  

Ad-Soyad:        

e-posta: 

 Tel: 

İmza: 

 

Dersin kodu ve adı      Section   İlgili Öğ. Üyesi 

1. __________________________________________  _______   ____________________ 

2. __________________________________________  _______   ____________________ 

3. __________________________________________  _______   ____________________ 

4. __________________________________________  _______   ____________________ 

5. __________________________________________  _______   ____________________ 

Bu kısım öğrencinin akademik danışmanı tarafından doldurulmalı ve ders takip çizelgesi eklenerek 

 öğrenciye geri verilmelidir. 

Öğrencinin, yukarıdaki dersler için ek/sınırsız sınav hakkını kullanması, formun arkasında yazılı Yeditepe 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 37/6 uyarınca  

- uygundur. 

- uygun değildir.    Açıkama:................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Akademik Danışmanın Adı Soyadı ve İmzası: 

Ek 1: Transkript (Öğrenci tarafından eklenecektir) 

Ek 2: Öğrenci Takip Çizelgesi (Danışman tarafından eklenecektir) 

 



 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sınav ve Değerlendirme Esasları 

Sınavlar ve değerlendirme 
 

MADDE 37 – (1) (Değişik RG. 22.08.2016/29809 sy.)  

(6) (Ekleme RG. 14.09.2015/29475 sy.) Azami öğretim süreleri sonunda mezun olabilmek için son sınıf 

öğrencilerine; 

a) Başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders 

sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan 

öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, sınava 

girme hakkı tanınır. 

b) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde genel 

not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olmaması nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl 

öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan 

uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. 

c) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız 

sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. 

ç) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına sınav ücreti ödemeye 

devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 


