
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TEK DERS SINAVI YÖNERGESİ 
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Yozgat Bozok Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans 

derecesi veren programlarda uygulanan tek ders sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yozgat Bozok Üniversitesi 

Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu 
b) Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü, 
c) Senato: Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunu, 
ç) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini, 
d) Üniversite Yönetim Kurulu: Yozgat Bozok Üniversitesi Yönetim Kurulunu 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tek Ders Sınavı İle İlgili Esaslar ve Başvuru Koşulları 

Başvuru ve Genel ilkeler 
MADDE 4 – (1) Tek ders sınavına; mezuniyet için öngörülen derslerin biri dışında tümünden 

başarılı olup, devam koşulunu yerine getirdiği tek dersten başarısız olan öğrenciler ile başarısız notu 
olmadığı halde GANO’su 2,00’nin altında olan ve gireceği tek bir dersin sınavıyla GANO’sunu 2.00 ve 
üstüne çıkarabileceği ilgili birim yönetim kurulu kararıyla belirlenen son yarıyıl öğrencileri girebilir. 

(2) Tek ders sınavı güz dönemi sonu, bahar dönemi sonu ve yaz okulu sonunda olmak üzere 
bir öğretim yılında 3 kez yapılır ve tek ders sınav tarihleri akademik takvimde ilan edilir. 

(3) Tek ders sınavından yararlanmak için gerekli koşulları taşıyan öğrenci, akademik 
takvimde belirtilen tek ders sınavları başlangıç tarihinden 3 iş günü öncesine kadar akademik 
birimine dilekçe ile başvurması halinde ilgili birim yönetim kurulu kararı ile sınava girer. 

(4) Öğrenci, daha önce almadığı veya devam şartını sağlamadığı dersin tek ders sınavına 
giremez. 

(5) Öğretim programında uygulamalı ders olarak belirtilmiş dersler için tek ders sınavı 
yapılmaz. 

(6) Öğrencinin tek ders sınavına, kayıtlı olduğu yarıyılda yalnızca bir kez girme hakkı 
bulunmaktadır. 

(7) Tek ders sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi ilk açıldığı dönemde 
veya açılması durumunda yaz okulunda kayıt yaptırarak tekrar alır. 

(8) Tek ders sınavının mazeret hakkı yoktur. 
(9) Tek ders sınava giriş koşullarını yerine getirmediği halde sınava giren öğrencilerin 

sınavları, sınavda başarılı olsalar dahi tespit edilmesi durumunda geçersiz sayılır.  
(10) Staj teorik ve uygulamalı dersler dışında bir mesleki çalışma olup, staj zorunluluğu olan 

programlarda stajıyla/stajlarıyla birlikte mezuniyeti için tek bir dersi kalmış ve tek ders sınavına giriş 
koşullarının tamamını sağlayan öğrenciler tek ders sınavına girebilirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Tek Ders Sınavı İle İlgili Değerlendirme Koşulları 

Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi 
MADDE 5 – (1) Tek ders sınavı, diğer sınavlardan bağımsız bir sınavdır. Tek ders sınavından 

alınan puan, dersin ham başarı puanının tamamı olarak kabul edilir. 
(2) Tek ders sınavında başarılı olmak için en az CC notu (50 puan) alınması gerekir.  
(3) Tek ders sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren akademik takvimde belirtilen 



son not giriş tarihinden önce dersin öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan 
edilir. 

(4) Tek ders sınavı sonucunda alınan başarı notu mutlak olarak değerlendirilir ve aşağıda 
belirtilen harf notu aralıklarına göre harf notu verilir. 
         Başarı Notu     Harf Notu   Katsayı 

86-100              AA 4.00 
80-85,99 AB 3.70 
74-79,99 BA 3.30 
68-73,99 BB 3.00 
62-67,99 BC 2.70 
56-61,99 CB 2.30 
50-55,99 CC 2.00 
0-49,99               FF 0.00 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 6 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yozgat Bozok Üniversitesi Ön 

Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları 
uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 7 – (1) Bu Yönerge 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 8 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür. 
  

 
 

 

Yönergenin Yayımlandığı Senatonun 

Tarih ve Sayısı 
Tarihi Karar No 

05.08.2021 2021.023.101 

Yönergenin Değiştirildiği Senatonun 

Tarih ve Sayısı 
Tarihi Karar No 

24.02.2022 2022.005.025 

 



 


