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Soru: TEK DERS SINAVI NEDİR, NASIL GİREBİLİRİM? 

Tek ders sınavı 10.05.2021 tarihli 31480 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yozgat Bozok Üniversitesi Ön 
Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğin 26. maddesine 
göre tek ders sınavına girmek isteyen öğrenci, iki şarttan birini taşımak zorundadır. Bu şartlar şu şekildedir: 

 Tek ders sınavına; mezuniyet için öngörülen derslerin biri dışında tümünden başarılı olup, devam 
koşulunu yerine getirdiği tek dersten başarısız olan öğrenciler, 

 Başarısız notu olmadığı halde GANO’su 2,00’nin altında olan ve gireceği tek bir dersin sınavıyla 
GANO’sunu 2.00 ve üstüne çıkarabileceği belirlenen son sınıf son yarıyıl (4. Sınıf 8. Dönem veya 
okul uzatan) öğrenciler girebilir. 

Bu koşulları yerine getirmediği halde sınava giren öğrencilerin tespit edilmesi durumunda, sınavda başarılı 
olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır. 

NE ZAMAN, NASIL BAŞVURABİLİRİM? 

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

Öğrenci, akademik takvimde belirtilen tek ders sınavları başlangıç tarihinden 3 iş günü öncesine kadar 
aşağıda resimde gösterilen dijital başvuru formunu kullanarak (öğrenci mail adresi ile) başvurması halinde 
Bölüm’ünün de onayıyla Tek Ders sınavına girer. Başvuru yapmak için buraya ve daha sonra Tek Ders Sınavı 
Başvuru Formu’na tıklayınız. Dijital başvuru formunu dolduran öğrencilerimizin başka herhangi bir işlem 
yapmasına gerek yoktur. Başvurular tamamlandıktan sonra ilgili dersler, sınav tarihleri ve sınıfları Fakültemiz 
web sayfasında ilan edilir. 

 

NOT: Öğrenci, daha önce almadığı veya devam şartını sağlamadığı dersin tek ders sınavına giremez. 
Öğretim programında uygulamalı ders olarak belirtilmiş dersler için tek ders sınavı yapılmaz. Öğrencinin tek 
ders sınavına, kayıtlı olduğu yarıyılda yalnızca bir kez girme hakkı bulunmaktadır. Tek ders sınavının mazeret 
hakkı yoktur. Tek ders sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi ilk açıldığı dönemde veya 
açılması durumunda yaz okulunda kayıt yaptırarak tekrar alır. 

TEK DERS SINAVININ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR? 

Tek ders sınavı, diğer sınavlardan bağımsız bir sınavdır. Tek ders sınavından alınan puan, dersin ham 
başarı puanının (Geçme Notu) tamamı olarak kabul edilir. Tek ders sınavında başarılı olmak için en az CC 
notu (50 puan) alınması gerekir. 

https://bozok.edu.tr/okul/iletisim-fakultesi/sayfa/formlar/833


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. 

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 

 
Tek Ders Sınavı Başvurusu için buraya tıklayınız. 

https://bozok.edu.tr/okul/iletisim-fakultesi/sayfa/formlar/833

