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Öğrenci: 
Aşağıdaki koşulları sağladığı takdirde Öğrenci İşleri Müdürlüğünden almış olduğu onaylı transkript ile birlikte formu doldurup 

………………………………Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulları Sekreterliği’ne teslim eder. 

 

Student: 

With the approved transcript obtained from the Student Affair Directorate  if the following conditions are metfills the form together 

to the ……………………faculty secretary………………… vocational school secretary………………………… conservatory 
secretary delivers. 

 
İlgili yönetmelik maddesi: İstanbul Okan Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
Md. 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 fakülte/konservatuvar/meslek yüksekokulları ilgili yönetim kurulunca 
yarıyıl sonu sınavlarını (yıllık ders veren fakülteler için bütünleme sınavını) takip eden bir ay içinde tek ders sınavı açılır.   
(2) Tek ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın (yıllık ders veren fakülteler için bütünleme sınavı) sonunda 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.  
 

Related regulation article: Istanbul Okan University Associate and Undergraduate Degree Education-Teaching and Examination 

Regulations 

Md. 46 (1)Faculty / conservatory / vocational  schools follow the final exams (make-up exam for faculties providing annual courses) by providing 
the necessary conditions for graduation, but failing only one course and remaining at least 2.00 as a result of the single course exam. Single  
course exam is opened within a month. according to the board of faculty / conservatory / vocational schools. 
(2)Students who fail the single course exam are given one course exam again within one month at the end of the following semester (make-up 
exam for faculties offering annual courses). A student can take only one course exam once in a semester. 
(3)The grade taken in the single course exam is processed in the transcript as the final grade of the course. 

(4)Students who meet all the conditions in the first paragraph for graduation at the end of the summer have the right to take a single course 
exam to be opened. 
(5)Courses without semester / year-end exam appliedThere is no single exam for courses such as laboratories, applications, clinical applications, 
workshops, projects and graduation projects. 
(6)Single  course exam is not applied for a course that has not been taken before and Single course exam is not applied for course fail because 
of absence . 
(7) Students who cannot provide the required grade for graduation with a single course exam register for more than one course in the following 
semester / year. 

 

Tarih: …/…/20… 

 

 

…………………………………..Fakültesi Dekanlığı’na  
…………………………………. Meslek Yüksekokul Müdürlüğü’ne  
…………………………………..Konservatuvar Müdürlüğü’ne   
 

Fakülteniz/Konservatuvarınız/MeslekYüksekokulunuz………………………………………Bölümü/Programı……
…………..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.  

E-posta: Ad Soyad: 

Tel: İmza: 
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Date: …/…/20… 

 

 

…………………………………..to Faculty Deanary ;  
…………………………………. to Vocational School Directorate ;  

…………………………………..to Concervatory Directorate ; 
 

 
I am the student of ……………………………………………………………………Faculty/Vocational School/ 

Concervatory………………………………………………..Department with ……………………. student number. 
I have only one lesson left to graduate at the end of the 20… / 20… Fall / Spring / Summer semester. I want to use my 
single course exam right from the course code and name below.  

 

 I kindly request appropriate action 

E-mail: Name surname: 

Tel: Signature: 

 

 

Dersin kodu ve adı(Code and name of the course) Dersin öğretim üyesi(Instructor of the Course) 
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            Bu kısım öğrencinin danışmanı tarafından doldurulacaktır  

This section will be filled in by the student's advisor 

 

Öğrencinin müfredatını tamamlamak için tek dersi kalmıştır. (The student has only one lesson left to complete the 

curriculum.) 

Öğrenci tek ders almak istediği dersten devamsızlıktan kalmamıştır. (The student wasn’t  fail because of absence  

from the course she/he wanted to take a single course.) 

       Öğrenci tek ders sınavı sonucunda en az 2.00 ortalamayı sağlayabilir. (The student can provide an average of at least    

2.00 as a result of a single course exam.) 

 

Danışmanın (Advisor) 

Adı Soyadı: (Name Surname) 

İmzası: (Signature) 

 

 

 

Bu kısım bölüm başkanı tarafından doldurulacaktır 

This section will be filled by the Head of Department 

 

Öğrencinin tek ders sınavına girmesi uygun görülmüştür. (It is appropriate for the student to take a single course exam) 

Öğrencinin tek ders sınavına girmesi uygun görülmüştür  (It is not appropriate for the student to take a single course exam) 

 

Bölüm Başkanının (Head of Department) 

Adı Soyadı :Name Surname) 

İmzası: (Signature) 

 

 

 

Ek: Transkript (öğrenci tarafından eklenecektir) (Transcript (to be added by the student) 

  

  

  

  

  


