
SHMYO Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesine Göre Arasınav, Mazeret Sınavları, 

Değerlendirme ve Sonuçları Bildirme ile ilgili Uygulanacak Esaslar 

 

 Kuramsal saatlerin %30’undan fazlasına, uygulama saatlerinin %20’sinden 

fazlasına katılmayan bir öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz. 

 Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi; 

yarıyıl sonu sınav döneminden en az 1 (bir) hafta önce, ilgili dersin sorumlu öğretim 

elemanı tarafından ilan edilerek Yüksekokul Müdürlüğü’ne bilgi verilir.   

 Ara sınavlara haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlara; mazeretlerinin, Yönetim 

Kurulunca kabul edilmesi kaydıyla, mazeret sınavları açılabilir.  Öğrencinin; sınava 

girmesine engel olan geçerli mazeretini, bir dilekçe ile birlikte, Yüksekokul 

Müdürlüğü’ne , mazeretin başladığı tarihten itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde 

bildirmesi gerekir. Süresinde yapılan başvurular, Yönetim Kurulunca 

değerlendirilerek kabul veya reddedilir. Aynı ders için birden fazla mazeret sınavı 

hakkı kullanılamaz. Mazeret sınavı sözlü ve/veya yazılı sınav (test ve/veya klasik) 

şeklinde yapılır. 

 Raporlu öğrenci, raporlu olduğu tarihlerde yapılan sınavlara giremez. Sınavda 

bulunup, sınav sonrası rapor alan öğrenci; girmiş olduğu sınavlar için mazeretli 

sayılmaz. 

 Öğrencinin mazeretli olduğu günler devamsızlık süresinden sayılmaz. Mazeret 

sınavları, ara sınav bitiminden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde yapılır. Mazeret 

sınavına girmeyen öğrenciye bir daha mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret sınavları 

sadece ara sınavlar için yapılır.  

 Dersin sorumlu öğretim üyesi; ara sınav sonuçlarını akademik takvimde belirlenen 

tarihte Öğrenci Bilgi Sistemine (ÖBS) notları girmekle yükümlüdür.   

 Ara sınav sonuçları en geç sınavı izleyen 10 (on) iş günü içerisinde ilan edilir.  

 Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilan 

tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak  Yüksekokul Öğrenci İşleri 

Birimine yapabilir. Öğrenci İşleri Birimi, itirazı, ilgili Program Başkanına, ilgili 

öğretim üyesine veya bölüm koordinatörüne incelettirir. Sonuç, 7 (yedi) iş günü 

içinde Öğrenci İşleri Birimine bildirilir. Maddi hata tespit edilmesi halinde, durum 

Yönetim Kurulu onayı ile düzeltilir.   



 Bir dersin, bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Öğretim elemanı, önceden 

haberli ya da habersiz, kısa yazılı sınavlar yapabilir. Ödev, proje, laboratuvar ve 

benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. 

 Sınavlar yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olabilir.  

 Ders başarı notunun belirlenmesinde; ara sınav notunun ağırlığı %40 dır. 

 Birden fazla ara sınav veya ara sınav yerine geçen proje, ödev, sunum gibi 

değerlendirmeler yapıldığında bunlardan alınan notlar da dikkate alınır. 

  Yüksekokuldaki sınav değerlendirme yönteminde  “Bağıl Başarı Değerlendirme 

Sistemi”  uygulanır. 

 Bağıl Başarı Değerlendirme Sistemi’’, bir öğrencinin başarısını mutlak standartlara 

göre değil öğrencinin ait olduğu grubun genel başarısına göre ölçmeyi hedefleyen 

istatistik temelli bir yöntemdir. Bu sistemde bir notun; grubun genel ‘’Ham Başarı 

Not Ortalaması’’ndan pozitif yönde uzaklaşması başarının artması, tersi yönde 

uzaklaşması ise başarının azalması olarak yorumlanır.       

  Önlisans programlarında yer alan uygulamalı derslerin değerlendirilmesinde; 

öğrencinin uygulamadan başarılı olması, 60 puan ve üstü alması gereklidir.  

 

 


