
SINAV SİSTEMİ 

Ara sınav 

MADDE 19 – (1) Bir dersin, her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar o yarıyılın sekiz ile on 

ikinci haftaları arasında yapılır. 

(2) İzinli sayıldığı için veya ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti 

nedeniyle, ara sınavlara katılamayan öğrencilere, süresi içinde başvurmaları halinde, mazeret sınavı açılır. Haklı 

ve geçerli bir mazereti olmadan ara sınava katılmamış olan öğrenci, bu sınavdan sıfır almış sayılır. 

Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavı 

MADDE 20 – (1) Bir dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydını 

yaptırmak ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak şarttır. 

(2) Bütünleme sınavına; yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara girmeyen, girip de 

başarısız duruma düşen öğrenciler girerler. Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin başarı notu 

hesaplanmasında yarıyıl sonu sınavlarında alınan puanlar dikkate alınır.  

Mazeret sınavları 

MADDE 21 – (1)  Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler için mazeret 

sınavı açılır. İlgili birim yönetim kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler giremedikleri ara sınav hakkını, 

aynı yarıyıl içinde yarıyıl sonu sınavından önceki hafta, akademik birimlerce tespit ve ilan edilen gün, yer ve saatte 

kullanırlar. 

(2) Ara sınavlar dışında mazeret sınavı yapılmaz. Ancak sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi 

alanlarda Üniversiteyi temsilen görevlendirilen öğrenciler ile ilgili mevzuat uyarınca Spor Genel Müdürlüğü 

tarafından görevlendirilen öğrencilerin giremedikleri tüm sınavları için mazeret sınavı açılır. 

(3)  Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye, yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeretli oldukları süre 

içerisinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. 

İki ders sınavı 

MADDE 22 – (1) Mezuniyet aşamasına gelmiş, iki ve ikinin altında başarısız dersi olan öğrencilere; sınava 

girebilme koşulunu yerine getirdikleri bu ders için bir defaya mahsus olmak üzere ve sınav sonuçlarının internetten 

girilmesi için verilen son günü takip eden dört iş günü içerisinde yazılı başvuruları halinde, ilgili birim yönetim 

kurulu kararıyla, üç iş günü içerisinde iki ders sınavına alınır. Bu sınavlarda, 100 üzerinden en az 60 not alan 

öğrenci başarılı olmuş sayılır. (2) Öğrenciler stajını yapmamış olsalar dahi iki ders mezuniyet sınav hakkından 

yararlanırlar. 

Ek sınav 

MADDE 23 – (1)  Azami süre sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan öğrencilerden almadığı 

ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği dersler hariç, başarısız olduğu bütün dersler için iki ek sınav 

hakkı verilir. Bu derslerin sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu sınavlarda, 100 üzerinden 

en az 60 not alan öğrenci başarılı olmuş sayılır. 

Muafiyet sınavı 

MADDE 24 – (1) Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrenciler, zorunlu yabancı dil dersinden 

akademik takvimde belirlenen tarihte, kayıtlı olduğu birim tarafından yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulur. 

Bu sınavlarda, 100 üzerinden en az 60 not alan öğrenci başarılı olmuş sayılır.  
 


