
 

 

TEK/ÇİFT DERS SINAVLARI BAŞVURU FORMU 
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Öğrenciler: 

 Formu yarıyıl sonu sınavları sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içerisinde doldurur. 

 Tek/çift ders sınavları sonucuna göre 2,50 ortalamayı sağlarsa sınavlara başvurabilirler. 

 Tek/çift ders sınavlarına daha önce aldığı ve devamsızlıktan kalmadığı dersten başvurur. 

 Transkriptini ekler. 

 Danışmanının onayını alır. 

 Bütün Belgeleri İlgili Yüksekokul Sekreterliği’ne teslim eder. 

 Tek/çift ders sınavları, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. 

 Staj-I ve Staj-II’ de ders olarak sayılacaktır.(2012 ve öncesi girişliler hariç) 

Tek/Çift ders sınav hakkı (Değişik: RG-29.01.2017-29963) MADDE 28 - (1) Kaydoldukları dersleri 

başarmaları halinde mezun olabilecek öğrencilere son yarıyıl öğrencileri denir. Bu öğrencilerden, yarıyıl sonu 

sınavları sonunda başarısız oldukları tek/çift dersi kalarak bu derslerin devam ve diğer koşullarını 

sağlayanlara tek/çift ders sınav hakkı verilir. (2) Hiç alınmamış dersler için tek/çift ders sınav hakkı verilmez. 

(3) Tek/çift ders sınav hakkı kullanmak durumunda olan öğrencilerin, yarıyıl sonu sınavları sonuçlarının 

ilanından itibaren bir hafta içerisinde dilekçe ile bölüm başkanlığına başvurmaları gerekir. Bölüm başkanı, 

ilgili alandan öğretim elemanlarını görevlendirir ve sınavların akademik takvimde belirtilen süre içinde 

yapılmasını sağlar. (4) Tek/çift ders sınavından alınan puanın 100 üzerinden 50 puan ve daha yukarısı 

olması halinde öğrenci başarılı sayılır. Ara sınav notu ve diğer etkinliklerin katkısı olmadan tek/çift ders 

sınavının puanı, harf notuna çevrilir. 

 

…./…./20… 

AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 

MÜDÜRLÜĞÜNE 

 
Yüksekokulunuzun Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümü ………… öğretim 

.......................………….  numaralı öğrencisiyim. 20…/20… Güz/Bahar/Yaz dönemi sonunda 

mezun olabilmek için tek/çift dersim kalmıştır. Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Sınav 

Yönetmeliğinin 28. maddesine göre (24 Ağustos 2011 ve 10 Temmuz 2008 Yönetmelikleri) 

aşağıda belirtilen ders(ler)e ilişkin tek/çift ders sınavları hakkımı kullanmak istiyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

 

 

E-Posta :                       @ 

 

Tel  :  
 

Ders 

Kodu 

Dersin Adı Ders Sorumlusu 

   

   

Bu bilgileri öğrenci bilgi sistemindeki sınav sonuçları menüsünden öğrenebilirsiniz. 

 

 

Öğrencinin danışmanı tarafından doldurulacaktır. 

 Öğrencinin müfredatını tamamlamak için tek/çift dersi kalmıştır. Danışmanın 

 Öğrenci tek/çift ders almak istediği ders(lerd)ten devamsızlıktan kalmamıştır. 
Adı Soyadı 

 Öğrenci tek/çift ders sınavları sonucunda en az 2.50 ortalamayı sağlayabilir. İmzası 

 

Ek: 
Banka Dekontu (İlgili dönemde harç yatırılmamış ise)  

Transkript(öğrenci tarafından eklenecektir) 

Öğrencin 
Adı Soyadı 

İmzası 


