
LEyMAN D E nni Rlt't T-uI'V-hTisi rESf
Yabancr Dillct. Y{tksekokulu

lk Yayrn Tarihi

zyon Tarihi

OGnrNciNiN SINAV NoTUNA irinazl

O[renci srnav sonuglarrnrn
agrklanmas r itibariyle yonetmel ikte
belirlenen tarih arahfrnda slnav
notunun maddi hata yontinden
incelenmesi igin dilekge ile
bagv unnasr gerekmektedir.

Ilgili Mi.idi.ir Yardrmcrsr kadrolu bir
ofiretim gdrevlisini ci$rencinin

srnav evraklarrnr incelemek i.izere
gcirevlend irir.

Gdrevlendirilen hoca o[rencini n

srnav evraklannr maddi hata
ydniinden inceler. Maddi hata yoksa
<i$renciye bilgi verilir.

il-cil-i DoSYAYA KALDIRILIR

Hazrrlayan
Halime CO$KUN ONAY

Kontrol
Mustafa KAHYA

iIcili DoSYAYA KALDIRILIR.

Onay
Doq.Dr. Kalan BIMIKKARCI

Gorevlendirilen hoca d$rencinin
srnav evraklarmr maddi hata
yontirrden inceler, Maddi hata
varsa not diizeltme ycinetim kurulu
kararr ile yaprlrr.

Ogrencinin notu diizeltilir ve
dgrenciye bilgi verilir.



SULEYMAN DEMinnl UNiVnnShBsI-
Yabancr Diller y0ksekokulu

i$r,nnni
i9 Akrgr

)okiiman No oGR-02
lk Yayrn Tarihi 03,01.2022
tevizyon Tarihi

levizyon No

iayfa No Ul

OGnnNciNiN MAZERET SINAvI BA$VURUsU

Ytiksekokul Yonetim Kurulu ilgili
miidiir yardrmcrsrndan bilgi
alr.Ycinetmeli ge uygun de[ilse
mazeret srnavr yaprlmaz ve d[renciye
duvurulur

ir-cir-i DosyAyA
KALDIRILIR

Hazrrlayan
Halime CO$KUN ONAY

Kontrol
Mustafa KAHYA

irciri DosyAyA KALDTRTLIR.

Onay
Dos.Dr. Kafan BWUKKARCI

Ogrenci srnava hastah$r ya da bagka
sebeple giremedisi takdirde birime
dilekge ekinde stnava girememe
sebebini gcisterir belge (hastahk vb)
ile birlikte ycinetrnelikte belertilen
stirede bagvuru yapar.

Yi.j ksekokul Mtidiirti belgeleri
incelemesi igin ilgili Mi.idiir
Yardrmcrsrna ve Yiiksekokul

Y<inetim Kuruluna havale eder.

Yiiksekokul Y<inetim Kurulu ilgili
miidiir yardrmcrsmdan bilgi
alrr.Ycinetmelipe uygun ise mazeret
srnavl yaprlmasr gerektipine karar
verir. Ogenciye Srnav tarihi yeri
ve zamanr duyurulur.

O['rencinin
mazeret slnavl belirtilen tarihte
yaprlrr..



SULEYMAN DEMiREL
Yabancr Diller Ytiksekokulu

OGnnNciNiN rr.Izrnr,IK EGiTiMiNnrx MUAF oLMAK
iqiN nagwRUSU

OSrenci Ycinetmelikte belirtilen
tarihlerde yrinetmelikte belirtil en
belgeleri dilekge ekinde
ytiksekokulumuza sunar..

Miidiir Yardrmcrsr belgelerin
do['rululunu kontrol eder.
Yiiksekokul Yonetim Kurulu ilgili
miidiir Yardrmcrsrndan bil gi
alrr.Yonetmelige uygun deli I se
cigrencinin hazrrhk e[itiminden muaf
sayrlmamasr yoni.inde karar verir.
O$renci hazrrhk egitiminde devam
eder.

Hazlrlayan
Halime CO$KUN ONAY

Kontrol
Mustafa KAIIYA

iIciri DoSYAYA KALDIRILIR.

Onay
Dos.Dr. Kafan BIIYtIKKARCI

Yiiksekokul Miidi.iril belgeleri
incelemesi igin ilgili Miidiir
Yardrmcrslna ve Yi.iksekokul
Ycinetim Kuruluna havale eder

MiidUr Yardrmcrsr belgelerin
do[rulu$unu kontrol eder.
Yiiksekokul Ydnetim Kurulu ilgili
miidtir Yardrmcrsmdan bilgi
alrr.Ycinetmelipe uygun ise
o[rencinin hazrrhk e[itiminden
muaf olmasr yciniinde karar verir.

O[rencinin hazrrhk
e[itiminden muafiyet karan kayrtlr
oldugu bdltime bildirilir.Hazrrhk
egitiminden iligi[i kesilir.

iLGiLi DoSYAYA
KALDIRILIR



SULEYMANDEMIRELM
Yabancr Diller yiiksekokulu

igr,nnni
I9 Akrqr

)oktiman No ocR -04
lk Yayrn Tarihi 03.01.2022
{evizyon Tarihi

tevizyon No

iayfa No t/r

ERUSMUS-IAE STE-ME VLANA SINAVLARI

I I gi I i koordinatorliJk tarafrndan
yaprlacak stnavln hazrrlanrnasl ve
gergeklegtirilmesi igin resmi yazr
ile ytiksekoku lumuza bagvuru
yaptllr.

llgili Mudtir Miidiir yarormcrsr
tarafindan srnav sorularrn rn
hazrrlanmasr igin resmi giinlti bir
gcirevlend inne yaztst y azdrir.

Hazrrlayan
Halime CO$KUN ONAY

S rnavrn yaptlmast aganrasrnda
gogaltrlmasr ve imza dokiimanlarr
hazrrlanrr ve zarflanrr. ilgili
koord inatcirl iikten gelen gorevl ilere
imza tutana$ryla srnav evraklarr
teslim edilir. Srnav bittikten sonra
ilgili gdrevliden yine tutanakla
tesl im alrnrr.Sonuglan optik
okuyucudan okutulur.

Kontrol
Mustafa KAHYA

Onay
Dos.Dr. Kalan BUyiiIaqRCI

Hazrrlanan srnav solr ug larr
inrzalarr tamam land rktan sonra
ilgili koordinatdrliige resmi yazr
ekinde giivenli gekilde gcirderilir.

iI-cil-i DoSYAYA KALDIRILIR.


