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Aşağıda belirtilen "Derst9n ÇekiIme Kurallarl'nı okudum. Yönetmelik kurallarına uygun olaıak a§ağıda belirttiğim dersten çekilmek
istiyorum.
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AÇlKLAMA:
DERSTEN ÇEKILME
Der§ten çekilm€ §on tarihı Akademik Takvimde yer aImaktadır
Dersten çekilme işlemlerinin yapılabilmesi için son taıih Üniversite Senatosu'nca onaylanan akademik takvimde yer almaktadlr. Bu tarihin
a§ılması kesinlikIe mümkün değildir. Bu ntdenıe dersten çekilme onayınln (daıışman ve öğretim üyesi imzası) son güne bıraklImaması
önemle tavsiye edilir. Dersten çekilme işlemi için belirlenen son tarih, derslerin başlamasIndan itibaren Dokuz hafta oIduğundan, formunu
imzalatmak için son gün danüşmanınl veya dçrsin öğretim üyesini bulamayan öğrencilerimizin mazeretleri kabul edilmeyecektir. Bu
durumda öğrencilçr ilgili dersten çekiltmeyecektir.
Dersten çekilme formunun temin ve teslim edileceğiyer;
Dersten çekilme formunu Fakülte sekreterligi, Ögrenci işleri Daire B§kanlüklarından veya aşağıdaki adresten temin edebilirsiniz.
rvrvrr,.avd in.edu.trlöprenci isleri/form ve bel geler
Dersten çekilme formunu danışmanınıza ve dersi veren öğretim üyesine imzalattıktan sonra, "Danışman Kopyasını" kIsmlnı danışmanlza.
"Kayıt " kı§mını Bölümünüze teslim etmeniz gerekmektedir.
Bölümlor bu formlan toplayarak Dekanlığa verir. Dekanlık çekildi nofu "w" işlenmek üzere Ögrenci işIeri Daire Başkanllğına gönderir,
DERSTEN ÇEKiLME NE DEMEKTiR?
Önlisans ve Lisans Eğitim Öğ.etim Sınav Yönetmeliğimizin Notlar başlıkll 25. Maddesi W: Çekilmiş Notu'na göre, ve Lisansüstü Eğitim
Öğretim sınav Yönetmeliğimizin 20.maddçsint göre öğrenciler normal ders ekleme-bırakma süresi bittikten sonr4 dönem bElndan
itibaren iIk dokuz hafta içinde daıışmanlarının önerisi ve öğretim üyesinin izni ile gerekli koşulları sağladıkları takdirde dtrsten

çekilebilirler.
DERSTEN ÇEKiLMEK iÇiN GEREKLi KoŞULLAR NELERDiR?
Birinci §lnIf programlnda yer alan der§lerI Bir öğİenci, önlisans ve lisans programının ilk iki dönemindeki derslerden ç9kil9mez.
Tekrarlanmak zorunda olunan der§ler: Bir öğr€nci tekrarlamak zorunda olduğu (daha önçe FF, FD, NA veya w notu aldığı) dersıerden

çekilemez. Bu kural zorunlu ya da seçimlik bütün dersler için geçerlidir. Yani, öğrenci daha önce başarıslz oldugu §eçimlik ders yerine
başka bir ders alıyor ise, bu dersten d€ çekilemez.
Ders yükü: Bir öğrenciye normal ders yükünün 2/3'ünden aşağlda olacak ölçüde dersten çekiIme izni verilemez. Ders yükünden,
öğrencinin dönemi itibarı ile ders planında görünen derslerin toplam kredisi anlaşllmalıdır.
Makimu m kaç der§? , Bir öğrençi bir dönemde en çok bir ders olmak üzerç öğrenimi boyunç4 önlisans öğrençileri 2, lisans öğrencileri 6
ve yükseklisans öğrencileri 2 derst9n, çekilebilir.
Mezuniyet durumunda olan18r: Bir dçrsten ççkilen öğfencilerimiz bu dersi mutlaka tekrarlamak zorundadırlar. Bu dersler programdan

çtkarılan ya da s9çimıik dersler olabilir. Bu durumda öğrenciler bu derslerin yerine Bölüm Başkanlığl'nca uygun görülen dersleri alırlaI.
"w" notu allnan dersin mutlaka teknrlanması gerelliğinden mezuniyçt döneminde olan öğrencilerimizin dikkatli olmalarl gerekmektedir,
Mezuniyet durumunda ders yükünün üstünde, fazladan bile alınmış olsa bir dçrsttn çtkilmesi durumunda öğrenci dön9m uzatmak zorunda
kalacaktır.
Azami öğrenim süre§ini tamamlayanlar: Azami öğrenim süresi tamamlandığünda dtrsıen çekilirken dikkat etmeleri önemle tavsiye
edilir.


