
Sınavlar 

1-Sınavlar ne zaman yapılır? Sınav tarih ve saatleri nerden öğrenilir?  

 Ara sınav, yarıyıl sonu, bütünleme, tek ve ek sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı akademik 

takvimde belirtilir.  

 Derslerin sınav tarih ve saatleri ilgili Fakülte/YO/MYO tarafından belirlenir ve ilan edilir.  

2-Bir dersten kaç ara sınav yapılır?  

Bir dersten her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ayrıca yarıyıl içinde yapılan ara sınav, proje, 

seminer, kısa sınav, ödev, laboratuar ve benzeri çalışmaların hepsi yarıyıl içi çalışması olarak 

değerlendirilir.  

3-Mazeret hakkı kullanılacak sınavlar hangileridir?  

Mazeret sınavı hakkı, sadece ara sınavlar için kullanılır.  

4-Mazeretim nedeniyle ara sınava giremedim, ne yapmam gerekir?  

Ara sınava haklı ve geçerli bir nedenden dolayı giremeyen öğrenci mazeret sınavına girmek istediği ders 

veya dersleri belirten dilekçesini ve mazeret belgesini ilgili akademik birime teslim etmek zorunludur.  

5-Mazeret başvuru sonucunu nerden öğrenebilirim?  

Mazeret başvuru sonuçlarını Fakülte/YO/MYO’ dan öğrenilebilir.   

 Mazeretleri ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere mazeret sınav 

hakkı verilir; kabul edilmeyenlere ise mazeret sınav hakkı verilmez.  

6-Bütünleme sınavına kimler girebilir?  

“Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 20. Maddesinin 3. fıkrasında 

belirtildiği üzere bütünleme sınavına;  

 Dönem sonu sınavı sonucuna göre başarılı olunamayan dersler için, öğrenciler bütünleme 

sınavına girerler.  

 Final sınavına giremeyen öğrenciler girerler.  

 Dönem sonu sınav notunu yükseltmek isteyen öğrenciler girerler.  

 Devamsızlıktan kalan öğrenci bütünleme sınavına giremez. 

 Bütünlemeden alınan not geçerlidir.  

7-Tek ders sınavları ne zaman yapılmaktadır? 

Tek ders sınavı, mezun olmak için tek ders durumuna düşülen yarıyılı/yılı takip eden ilk ay içerisinde 

akademik takvimde belirtilen zamanda yapılır  

8-Tek ders sınavına girme koşulu nedir?  

Tek ders sınavı, Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 20. maddesindeki 

şartları daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olmak için bir dersten başarısız olan öğrenciler 

için yapılan sınavdır.  

 Dersi alıp sınavından başarısız olunan ders için öğrenciler tek ders sınavına girebilir. 

 Öğrenci hiç almadığı dersten tek ders sınavına giremez. 

 Devamsızlıktan kaldığı dersten öğrenci tek ders sınavına giremez. 

 

 



9-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 Fakülte/YO/MYO’ya başvuruda bulunur.  

10-Tek ders sınavından başarı şartı nedir?  

Bu sınavda başarılı olmak için en az (CC) notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde 

ara sınav notu dikkate alınmaz.  

11-Tek dersten başarısız olanlar tekrar tek ders sınavına girebilir mi?  

Başarısızlık halinde, sonraki yarıyılda derse kayıt yaptırır ya da öğrenci akademik takvimde belirtilen 

sonraki yarıyılda tek ders sınavına girer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


