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Öğrenci:  
Aşağıdaki koşulları sağladığı takdirde Öğrenci İşleri Müdürlüğünden almış olduğu onaylı transkript ile 

birlikte formu doldurup ………………………………Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulları Sekreterliği’ne teslim 

eder. 

 

Student: 

With the approved transcript obtained from the Student Affair Directorate  if the following conditions are metfills the form 

together to the ……………………faculty secretary………………… vocational school secretary………………………… 
conservatory secretary 

 

İlgili yönetmelik maddesi: İstanbul Okan Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
Md. 45 (1) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2.00 GNO’sunu sağlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu 
kararı ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarını takip eden bir ay içinde daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece bir ders için not 
yükseltme sınavı açılır. 
(2) Not yükseltme sınavında alınan not dersin nihai notu olarak not çizelgesinde işlenir. 
(3) Not yükseltme sınavında başarılı not aldığı halde 2.00 GNO sağlayamayan öğrenciler, takip eden yarıyıl/yıl sonu sınavları sonrasındaki 
bir ay içerisinde istedikleri bir dersten not yükseltme sınavına tekrar girebilirler.  

Related regulation article: Istanbul Okan University Associate and Undergraduate Degree Education-Teaching  and Examination 

Regulations 

Md. 45 (1) Students who fail to obtain the required 2.00 GNO for graduation, although there are no failed courses, a increase grade exam 

is opened for only one course they have chosen within one month following the semester / year-end exams with the decision of board. 

(2) The grade obtained in the increase grade exam is processed in the grade chart as the final grade of the course. 

(3) Students who fail to obtain 2.00 GNO even if they have achieved a successful  in the increase grade  exam  They  can retake the  increase 

grade exam from a course of their choice within one month after the following semester / year-end exams. 

 

 

Tarih: …/…/20… 

 

 

…………………………………..Fakültesi Dekanlığı’na  
…………………………………. Meslek Yüksekokul Müdürlüğü’ne  
…………………………………..Konservatuvar Müdürlüğü’ne   
 

 

 

Fakülteniz/Konservatuvarınız/MeslekYüksekokulunuz…………………………………………Bölümü/Programı 
...……… numaralı öğrencisiyim. 20…/20… Güz/Bahar/Yaz dönemi sonunda derslerimi tamamlamış olup, mezun 
olabilmem için gereken 2.00 not ortalamasını sağlayamadım. Aşağıda kodu ve adı belirtilen dersten Not Yükseltme 
sınavı hakkımı kullanmak istiyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

 

 

E-posta: Ad Soyad: 

Tel: İmza: 
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Date: …/…/20… 

 

 

…………………………………..to Faculty Deanary ;  
…………………………………. to Vocational School Directorate ;  
…………………………………..to Concervatory Directorate ; 
 

 

I am the student of ……………………………………………………………………Faculty/Vocational School/ 
Concervatory………………………………………………..Department with ……………………. student number. 
At the end of the 20… / 20… Fall / Spring / Summer semester, I completed my courses and failed to provide the 
2.00 grade  average required for graduation. I would like to use my increase grade exam  right from the lesson 

mentioned below. 

 

 I kindly request appropriate action 

E-mail: Name surname: 

Tel: Signature: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin kodu ve adı(Code and name of the course) Dersin öğretim üyesi(Instructor of the Course) 
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           Bu kısım öğrencinin danışmanı tarafından doldurulacaktır. 

This section will be filled in by the student's advisor 

 

Öğrenci müfredatındaki derslerin tamamını başarıyla tamamlamıştır, not yükseltme sınavına girmeye hakkına 

sahiptir.  

She/He  has successfully completed all of the courses in the student curriculum, and has the right to take a increase grade  

exam. 

 

Danışmanın (Advisor) 

Adı Soyadı: (Name Surname) 

İmzası: (Signature) 

 

Bu kısım bölüm başkanı tarafından doldurulacaktır. 

This section will be filled by the Head of Department 

 

Öğrencinin not yükseltme sınavına girmesi uygundur. 

It is appropriate for the student to take the increase grade exam. 

 

Bölüm Başkanının (Head of Department) 

Adı Soyadı :Name Surname) 

İmzası: (Signature) 

Ek: Transkript (öğrenci tarafından eklenecektir) (Transcript  to be added by the student) 

 


