
            TEK DERS SINAVI   BAŞVURU DİLEKÇESİ  
	

FR.OGR.038 / Rev.00 

	

 
Öğrenci: Formu bütünleme sınavlarından hemen sonra doldurur. 
 Tek ders sınavı sonucunda en az 2.00/4.00 ortalamayı sağlayabilecek ise başvurur. 
 Tek ders sınavına daha önce aldığı ve devamsızlıktan kalmadığı dersten başvurur. 
                Transkriptini ekler. 
 Danışmanının ve Bölüm Başkanı’nın onayını alır. 
 Bütün Belgeleri İlgili Fakülte Sekreterliği’ne teslim eder. 
 Tek ders sınavı, bütünleme sınavlarını takip eden bir ay içerisinde yapılır. 
 İlgili yönetmelik maddesi: Madde 46 (1) Mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış ancak başarısız tek dersi 

kalan ve tek ders sınavı sonucunda en az 2.00 ortalamayı sağlayabilecek öğrencilere o dersin koşullarını 
yerine getirmek kaydıyla ilgili yönetim kurulunca bütünleme sınavlarını takip eden bir ay içinde tek ders 
sınavı açılır. (2) Tek ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın bütünleme sınavlarının 
sonrasındaki bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir öğrenci bir dönemde sadece bir defa tek ders 
sınavına girebilir. (3)Tek ders sınavında alınan not dersin nihai notu olarak transkripte işlenir. (4) Yaz 
sonunda mezuniyet için birinci fıkradaki tüm koşulları sağlayan öğrenciler açılacak tek ders sınavına girme 
hakkına sahiptirler. (5) Yarıyıl/yıl sonu sınavı uygulanmayan laboratuvar, uygulama, klinik uygulama, atölye, 
proje ve bitirme projeleri gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz. (6) Daha önce alınmamış bir ders veya 
devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına girilemez. (7) Tek ders sınavı ile mezuniyet için gerekli 
notu sağlayamayacak öğrenciler izleyen yarıyıl/yılda birden fazla derse kayıt yaptırırlar.(Önlisans ve Lisans 
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği) 

 

Tarih: …/…/20… 

.......................................................... Fakültesi Dekanlığı’na 

Fakülteniz ……………………………………………………… bölümü ……………………. numaralı 
öğrencisiyim. 20…/20… Güz/Bahar/Yaz dönemi sonunda mezun olabilmek için tek dersim kalmıştır. 
Aşağıda kodu ve adı belirtilen dersten tek ders sınavı hakkımı kullanmak istiyorum.  

Gereğini saygılarımla arz ederim.  

 

Ad Soyad: 

e-posta: 

Tel: 

İmza: 

 

Dersin kodu ve adı Dersin öğretim üyesi 
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Bu kısım öğrencinin danışmanı tarafından doldurulacaktır 

      Öğrencinin müfredatını tamamlamak için tek dersi kalmıştır. 

       Öğrenci tek ders almak istediği dersten devamsızlıktan kalmamıştır.  

       Öğrenci tek ders sınavı sonucunda en az 2.00 ortalamayı sağlayabilir. 

Danışmanın Adı Soyadı, İmzası: 

 

 

Bu kısım bölüm başkanı tarafından doldurulacaktır 

Öğrencinin tek ders sınavına girmesi uygundur.   

Bölüm Başkanının Adı Soyadı, İmzası: 

 

 

 

Ek: Transkript (öğrenci tarafından eklenecektir) 

		

		

		


