
14 Ağustos 2016 tarihinde Yayınlanan Yeni Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne 
tüm öğrenciler tabidir, aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sorularınız var ise, 
danışmanlarınıza ve bölüm başkanınıza ulaşınız. 

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 

Önemli Başlıklar:

2014-2015 Güz Döneminden itibaren eğitim süreleri, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, 
kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt 
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında azami 
yedi yıldır. 

Lisans eğitiminde 2016-2017 Güz Döneminden itibaren dört dönem üst üste kayıt yenilemeyen 
öğrencinin ilişiği kesilir. 

Her öğrenci, kendine ait varsa tüm mali yükümlülüklerini yerine getirip kaydını yeniledikten sonra, 
ÖBS sisteminden, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme süresi içinde derslerini seçip 
belirlemekle yükümlüdür. 

   Ders seçimlerinde sistemde danışman onayı kaldırılmıştır ancak programınızın kontrolü   
   için danışmanınız ile görüşmeyi unutmayın!

Bütün derslere devam esas olup ders programı çakışan derslere aynı anda kayıtlanılamaz. 

2016-2017 Akademik Yılında, bölüme ilk defa başlayacak tüm öğrenciler için azami kredi limiti 
30 AKTS’dir. Yatay ve Dikey Geçişlerde ise ilk iki dönem ders yükü en fazla 30 AKTS’dir. 
Danışmanı uygun bulursa üst sınıftan ders verebilir. Bu sınır en fazla 40 AKTS’dir. 

Programındaki zorunlu bir dersten (F), (U), (W), ve (NA) notlarından birini alan öğrencinin ders 
kayıt ekranına tekrar edeceği dersler gelir. Programındaki seçmeli bir dersten (F), (U), (W), ve 
(NA) notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya bu dersin yerine bir başka eşdeğer 
seçmeli ders alır. 

Değişim veya Erasmus Programlarına kabul edilen öğrencilerin alacağı dersler yönetim 
kurullarınca önceden ve öğrenim sözleşmesi dikkate alınarak karara bağlanır…Bu programlara 
giden öğrenciler dönem ücretlerini ders kayıtları sırasında ödemekle yükümlüdür. 

 
YENİ NOT SİSTEMİ:

Devamsızlıktan NA notu ile dersten kalan öğrenci bursunu kaybeder!!!

Harf Notu Katsayısı            Yüzdelik Karşılıkları

A 4.00 95-100
A- 3.70 90-94 
B+ 3.30 85-89 
B 3.00 80-84 
B- 2.70 75-79 



C+ 2.30 70-74 
C 2.00 65-69 
C- 1.70 60-64 
D+ 1.30 55-59 
D 1.00 50-54 
F 0.00 49-0

Diğer harfler ve anlamları aşağıdaki şekildedir. 

Harf Notu Anlamı 
S Yeterli 
U Yetersiz 
I Eksik
NA Devamsız
W Çekilme
T Transfer
P Başarılı Devam

a) S notu not ortalamasına dâhil edilmeyen derslerde başarılı olan öğrencilere verilir. 

b) U notu not ortalamasına dâhil edilmeyen derslerde başarısız olan öğrencilere verilir. U” notu 
ortalamaya dâhil edilmese de bu notun verildiği ders tekrar edilmek zorundadır. 

c) I notu dönem sonu sınavı olmayan ve/veya uygulamalı derslerde harf notu verilebilmesi için 
gerekli çalışmaları zamanında tamamlayamamış öğrenciler için verilebilir. Notların son teslim 
tarihinden itibaren 10 iş günü içinde harf notuna dönüştürülmemiş (I) notu otomatik olarak F ya da 
U notuna dönüşür. 

ç) Dönem sonu sınavı olan derslerde “I” notu verilmez. Dönem sonu sınavı olmayan ve uygulama 
derslerin listesi her dönem başında açılacak dersler ve ders programları ile birlikte Öğrenci İşleri 
Müdürlüğüne bildirilir. 

d) NA notu derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. NA notu F ya da U 
notu gibi işlem görür. 

e) W notu öğrencinin yazılı başvurusu ile dersten çekilen öğrenciye verilir. W notu akademik 
ortalama hesaplarında dikkate alınmaz, ancak not döküm belgesinde gösterilir. Öğrenci öğretim 
süresince lisans programlarında en fazla dört, ön lisans programlarında ise en fazla iki dersten 
çekilebilir. Dersten çekilme başvurusu, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır. Daha 
önceki bir dönemde C-, D+ ve D notunu yükseltmek amacıyla alınan bir dersten çekilen öğrencinin 
akademik ortalaması hesaplanırken önceki aldığı not geçerli sayılır. 

f) T notu akademik ortalama hesaplarında dikkate alınmaz. 

g) P notu yıllık değerlendirilen derslerde öğrencinin başarıyla devam ettiğini gösterir ve not 
ortalamasına dâhil edilmez. 

ğ) Not ortalamasına dâhil edilen derslerde en az D, dâhil edilmeyen derslerde ise S notu geçer 
nottur. 

h) “F” notu ile başarısız olunan bir dersten daha sonra “W” notu alınmış ise, başarısız ders 
tekrarlanmak zorundadır. “W” notu ile mezun olunmaz. 


