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 Transkript/Transcipt
Öğrencinin İmzası/Student’s Signature:
MADDE (37)-(7) Normal eğitim süresini ve ders programında yer alan bütün dersleri tamamlayarak mezuniyet için tek
dersten başarısız (FF notu) durumda olan öğrencilere, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla akademik takvimde yer alan
tarihte tek ders sınav hakkı verilir. Bu haktan yararlanamayan veya yararlanıp başarılı olamayan öğrenciler, takip eden
yarıyıl sonunda açılan yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı ile akademik takvimde belirtilen tek ders sınavına
girebilirler. (8) Normal öğretim süresini ve ders programında yer alan bütün derslerini tamamlayarak bütün derslerden
geçer not aldığı halde mezuniyet için gerekli genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenci, ilgili Fakülte Yönetim
Kurulu kararıyla, sınavına gireceği bir ders ile not ortalamasını en az 2,00’a yükseltmek koşuluyla akademik takvimde yer
alan tarihte tek ders sınav hakkından yararlanır.
ARTICLE (37)-(7) Students who have completed a normal education period and all the courses in the curriculum and who
have failed a single course (FF grade) will be given a single course examination right for graduation with the decision of
the relevant Faculty Administrative Board. Students who cannot use or cannot make use of this right can take the single
course examination stated in the academic calendar with the final exam and make-up exam which are at the end of the
following semester. (8) Students who have a grade point average below 2.00 which is required for graduation, despite
passing all the courses in the curriculum, will be given a single course examination right on condition that the grade point
average will increase at least to 2.00, on the date specified in the academic calendar with the decision of the relevant
Faculty Administrative Board.
Tek Ders Sınavı Nedeni/Reason of Single Course Examination
 Tüm Derslerini tamamlayarak mezuniyet için tek dersten başarısız/ Students who have completed a normal
education period and all the courses in the curriculum and who have failed a single course (FF).
 Not Ortalaması 2.00’nin altında/ Students who have a grade point average below 2.00.
Danışmanın Görüşü-İmzası/Decision of Advisor-Signature:
 Öğrenci mezuniyet için gerekli tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş ve yukarıda belirtilen dersten Güz/Bahar
Döneminde FF notu ile başarısız olmuştur. Tek ders sınavına girmesi uygundur./Student have completed all the
courses in the curriculum except the course stated above on Fall/Spring Semester with the grade FF. Single course
examination is appropriate.
 Öğrenci mezuniyet için gerekli tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş ancak not ortalaması 2.00’ın altındadır.
Yukarıda belirtilen dersten tek ders sınavına girerek ortalamasını 2.00’ın üzerine çıkarabilir. Tek ders sınavına
girmesi uygundur./Despite passing all the courses in the curriculum Student has grade point average below 2.00
which is required for graduation, Single course examination is appropriate.
 Öğrenci mezuniyet için gerekli tüm yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Tek ders sınavına girmesi uygun
değildir./Student could not fulfill all the requirements for graduation. Single course examination is not
appropriate.

