Sınavlar ne zaman yapılır? Sınav tarih ve saatleri nerden öğrenilir?
Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı akademik takvimde
belirtilir. Derslerin sınav tarih ve saatleri ilgili akademik birim tarafından belirlenir ve ilan edilir.
Bir dersten kaç ara sınav yapılır?
Bir dersten her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Yarıyıl içinde yapılan ara sınav, proje, seminer, kısa
sınav, ödev, laboratuar ve benzeri çalışmaların hepsi yarıyıl içi çalışması olarak değerlendirilir.
Ara Sınavın başarı notuna katkısı nedir?
Yarıyıl içinde yapılan ara sınav, ödev, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi çalışması
olarak değerlendirilip, harf notuna katkısı % 40’tır. Ancak 1. ara sınavın katkısı % 20’dir. Diğer
çalışmaların katkı oranı öğretim elemanınca belirlenir.
Yarıyıl Sonu Sınavının başarı notuna katkısı nedir?
Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı % 60’tır.
Yarıyıl Sonu Sınavından en az kaç puan almak gereklidir?
Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almak zorunludur. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen
veya bu sınavdan en az 50 puan alamayan öğrencilerin ara sınavdan aldığı not değerlendirmeye
katılmaz ve bu durumdaki öğrencilere FF harf notu verilir.
Mazeret hakkı kullanılacak sınavlar hangileridir?
Mazeret sınavı hakkı, sadece ara sınavlar için kullanılır.
Mazeretim nedeniyle ara sınava giremedim, ne yapmam gerekir?
Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınava giremeyen öğrenci; mazeret sınavına girmek istediği
ders veya dersleri belirten dilekçe ve mazeret belgesi , belgenin düzenlendiği beş iş günü içinde ilgili
akademik teslim etmek zorunludur.
Mazeret başvuru sonucunu nerden öğrenebilirim?
Mazeret başvuru sonuçları ilgili akademik birimden öğrenilebilir. Mazeretleri ilgili birimin yönetim
kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Kabul edilmeyenlere ise
mazeret sınav hakkı verilmez.
Mazeret sınavı ne zaman yapılır?
Mazeret sınavları akademik takvimde belirtildiği gibi yarıyılın son haftasında yapılır.
Bütünleme sınavına kimler girebilir?
Bütünleme sınavına; yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya
mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler.
Bütünleme sınavında başarı şartı nedir?
Bütünleme sınavlarında başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden 50 puan almış olmak
gerekir.
Hangi derslerden bütünleme sınavına girilebilir?
Bütünleme sınavına; yarıyıl sonu sınavlarından sonra harfli başarı notu DD, FD, FF olan derslerden
girilebilir. Ortalamaya bağlı olarak başarılı olunan DC harf notlu derslerden not yükseltmek amacıyla
bütünleme sınavına girilebilir.
Tek ders sınavları ne zaman yapılmaktadır?
Tek ders sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.

Tek ders sınavına girme koşulu nedir?
Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girme şartlarını daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun
olmak için tek dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır.
Tek ders sınavına nasıl başvurabilirim?
Kayıtlı bulunduğu programdaki tüm dersleri alan ve devam şartını sağlayan, ancak yarıyıl
sonu/bütünleme sınavları sonunda tek dersten başarısız olan öğrenciler sınava girebilmek için bağlı
bulunduğu akademik birime müracaat eder.
Tek ders sınavından başarı şartı nedir?
Tek ders sınavında başarı notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz. Bu sınavda başarılı
sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 50, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri için ise en az 60 puan
almış olmak gerekir.
Tek dersten başarısız olanlar tekrar tek ders sınavına girebilir mi?
Başarısızlık halinde, sonraki yarıyılda/yılda derse kayıt yapılır veya öğrenci, akademik takvimde
belirtilen sonraki yarıyılda/yılda tek ders sınavına girer.
Sınav sonuçlarına itiraz nasıl olur?
Öğrencilerin sınav sonuçlarına itirazları; ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde ilgili birime yazılı
olarak yapılır. Öğretim elemanı, itirazı bir hafta içerisinde değerlendirir ve maddi hata belirlenmesi
durumunda sonucu ilgili birime yazılı olarak bildirir. Sonuç öğrenciye ilgili birim tarafından bildirilir.
İtirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

