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YEDITEPE UNIVERSITY
Graduate School of Natural and Applied Sciences
COURSE WITHDRAWAL FORM
DERSTEN ÇEKİLME FORMU
Name of the Department
(Anabilim Dalı Adı)

Student’s Name / Surname
(Öğrencinin Adı Soyadı)
Student’s ID / Phone No. / E-mail

:.......................................................................................................................
Signature:
:…………..……………………………………......(İmza) :…..……….................

(Programı)

: ……………………….. /……………………………./……………………..…..…
M.Sc.
Ph.D. on B.Sc.
Ph.D.
: (Yüksek Lisans)
(Lisans Sonrası Doktora)
(Doktora)

Academic Advisor’s Approval

: Approved

(Öğrencinin Numarası / Telefonu / E-postası)

Program

(Akademik Danışmanının Görüşü)

Not approved
(Uygun değildir)

(Uygundur)

Description:
(Açıklama)
:..........................
Signature
:..........................

(İmza)

No

Course Code

Course Name

(Ders Kodu)

(Ders Adı)

1
2
3
* Yeditepe University Graduate School Intructions (Clause 17 – (c,d)): At the end of each semester, courses with a
lower grade than CC in the master's degree and CB in doctorate or W grade must be taken in the first semester they are
opened. However, if these courses are elective or subsequently removed from the program, the students take other
courses that are considered appropriate by the department / master's branch suggested by the advisor. It is not possible to
withdraw from the course in the repetition of a course with a lower grade from CC and PhD from CB or W grade.
(* Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönergesi (Madde 17 - (c,d)): Her yarıyıl sonunda yüksek lisansta CC’den, doktorada CB’den düşük
not veya W notu alınan derslerin, açıldıkları ilk yarıyılda alınması zorunludur. Ancak, bu dersler, seçmeli ya da sonradan programdan çıkarılan dersler ise
öğrenciler bunların yerine danışman tarafından önerilen anabilim/anasanat dalınca uygun görülen başka dersleri alırlar. Yüksek lisansta CC’den, doktorada
CB’den düşük not veya W notu alınan dersin tekrarında dersten çekilmek söz konusu olamaz.)

Department document no:……………………………….
(ABD evrak no)

Decision

:

(Karar)

Approved

Not approved

(Uygundur)

(Uygun değildir)

Date

Head of Department

(Tarih)

(Anabilim Dalı Başkanı)

GRADUATE SCHOOL EXECUTIVE BOARD DECISION Date:

Decision no:

(Enstitü Yönetim Kurulu Kararı)

(Karar no)

Decision

:

(Karar)

(Tarih)

Approved

Not approved

(Uygundur)

(Uygun değildir)

Date
(Tarih)

.
Attachments:
(Ekler)

1. Transcript (Transkript)
2. Weekly Course Schedule (Haftalık Ders Program Çıktısı)

Head of Graduate School
(Enstitü Müdürü)

