
 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  

Mezuniyet Tek Ders Sınav Hakkı Talep Dilekçesi 

KİMLİK BİLGİLERİ 

Adı ve Soyadı  

Öğrenci No / T.C No / Uyruğu    

Fakültesi  

Programı  

Sınıfı / Okuduğu Dönem / AGNO    

Danışmanı  

Hazırlık Sınıfı Bilgisi  

Telefonu  

Adresi  

e-Posta adresi  

TALEP BİLGİSİ 

Devam ve/veya uygulama şartlarını yerine getirdiğim aşağıda bilgileri yer alan ders dışındaki bütün derslerimi 
aldım ve başardım.  
İlgili ders için mezuniyet tek ders sınavına girmek istiyorum. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. …/…./ 202….                                                                      (İmza) 

TEK DERS SINAV HAKKI TALEP EDİLEN DERS 
Kodu  Adı  

Öğretim Üyesi  

İLGİLİ MEVZUAT  
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 
MADDE 20 
d) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için yarıyıl/yılsonunda devam ve/veya uygulama şartlarını yerine getirmiş, 
ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı 
yarıyıl/yıl veya bütünleme sınav dönemi sonunda yapılan sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak isteyen 
öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili dekanlık/müdürlük kararı ile bu tek dersin sınavına, tek derse 
kaldığı anlaşılan yarıyıl/yıl, bütünleme veya yaz okulu sınav dönemi sonunda girerler. Tek ders sınavı bir kez 
kullanılır. Tek ders sınavında FF notu alarak başarısız olan öğrenciler, bu derse tekrar devam etmeksizin güz 
ve bahar yarıyılı sonlarında bu derse ait tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav tarihlerini takip etmede 
sorumluluk öğrenciye aittir. Tek ders sınavı yapılan dersin harf notunun nasıl belirleneceği Senato tarafından 
hazırlanacak olan değerlendirme esaslarında belirtilir. 
(8) Tek ders sınavı (Ek ibare:RG-20/10/2021-31634) ile ek sınav dışındaki tüm sınavlarda öğrencilerin başarı 
notlarının hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınır. 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ 
MADDE 9 – (1) Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse 
Yaz Okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Yaz Okulunda alınan dersler için elde edilen devam hakkı, güz ve/veya 
bahar eğitim-öğretim dönemleri için geçerli değildir.  

EKLENECEK BELGELER 

 


