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TEK DERS SINAVI ve NOT YÜKSELTME SINAVI UYGULAMA ESASLARI

Tek ders sınavı

Tek bir dersten F notu olduğu için mezuniyet şartlarını yerine getiremeyen ve bu ders 
için devam zorunluluğunu yerine getirmiş öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere 
tek ders sınav hakkı tanınır. 

 Tek bir dersten F notu olduğu için mezuniyet şartlarını yerine getiremeyen 
öğrencilere, ilgili bölüm kurulu kararı veya ortak dersler için Senato kararı ile 
yarıyıl sınavları sonunda bir defaya mahsus tek ders sınav hakkı tanınır. 

 Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler hangi dersin sınavına girmek 
istediklerini belirten dilekçeyle bağlı bulunduğu bölüme yarıyıl notlarının ilan 
edildiği tarihten sonraki 5 iş günü içinde başvururlar. Başvuruları bölüm 
kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler yarıyıl notları ilan edildikten sonraki 
en geç bir ay içerisinde yapılacak tek ders sınavına girebilirler.

 Her öğrenci tek ders sınav hakkından bir kez yararlanabilir.

 Bir öğrenci aynı sınav dönemi içinde hem not yükseltme hem de tek ders 
sınavına giremez.

 Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan, alıp çekilmiş olan veya 
devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. 

 Laboratuvar, uygulama, stüdyo, staj ve atölye derslerinden tek ders sınav 
hakkı verilmez.

 Tek ders sınavında ara sınav notu aranmaz,  başarılı olmak için, en az C notu 
alınması gerekir. 

 Tek ders sınavında alınan harf notu dersin yarıyıl başarı notudur.

 Tek ders sınavına girmeyen öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez.

Not yükseltme sınavı

Mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç, tüm gerekleri yerine 
getirmiş öğrencilere; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 
düzeyine çekebilecek olması koşuluyla, ilgili bölüm kurulu kararı veya ortak dersler 
için Senato kararı ile yarıyıl sonunda üç derse kadar not yükseltme sınav hakkı 
tanınır. 

 Tüm derslerinden geçer not almış olmakla birlikte, Genel Not Ortalaması 
(GANO) 2.00’nin altında kalan öğrenciler not  yükseltme sınavına girebilirler.



 Not yükseltme sınavına girmek isteyen öğrenciler hangi dersin sınavına 
girmek istediklerini belirten dilekçeyle bağlı bulunduğu bölüme yarıyıl 
notlarının ilan edildiği tarihten sonraki 5 iş günü içinde başvururlar. 
Başvuruları bölüm kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler yarıyıl notları ilan 
edildikten sonraki bir ay içerisinde yapılacak not  yükseltme sınavına 
girebilirler.

 Öğrenci dilekçesinde belirttiği herhangi bir dersin sınavına girmezse, eski notu 
geçerlidir.

 Not yükseltme sınavında alınan harf notu dersin yarıyıl başarı notudur.


