Bütünleme sınavlarına katılacak ön lisans ve lisans öğrencilerimizin aşağıdaki hususlara dikkat
etmeleri önem arz etmektedir;
Final sınavına girme hakkı elde edip de başarısız olan veya sınava girme koşullarını sağladığı halde
sınava girmeyen öğrenciler yani ilgili dersten FF ve FD notu alan öğrenciler için bütünleme sınavı
yapılmaktadır.
İlgili dersten devamsızlık nedeniyle DZ notu alarak başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına
giremezler.
İlgili dersten DD veya DC notları ile başarılı olan öğrencilerin bütünleme sınavına girme mecburiyeti
yoktur. İstemeleri durumunda bütünleme sınavına girebilirler fakat en son alınan not geçerli
sayılacaktır.
Bütünleme sınavından alınan puan, final sınav puanı yerine geçerek başarı değerlendirmesinde
kullanılacaktır ve bütünleme sınavından sonraki harf notu geçerli olacaktır.
Bütünleme sınavı açılmış öğrencinin sınava katılmaması halinde final sınav puanı geçerli kalır.
TIP Fakültesi bölüm derslerinden final sınavına girme hakkı elde edip de başarısız olan veya sınava
girme koşullarını sağladığı halde sınava girmeyen öğrenciler yani ilgili dersten FF, FD ve DD notu alan
öğrenciler için bütünleme sınavı yapılmaktadır. İlgili dersten DC notu ile başarılı olan öğrencilerin
bütünleme sınavına girme mecburiyeti yoktur. İstemeleri durumunda bütünleme sınavına girebilirler
fakat en son alınan not geçerli sayılacaktır.

The Associate Degree and Undergraduate Degree Students Attending the Make-up Exams Should
Consider the Following Matters Below;
For those students who have the right to take the final exam and are unsuccessful, or who do not take
the exam although they meet the conditions to take the exam; a make-up exam is carried out for the
students who have FF and FD grades.
Students who fail by taking the DZ grade due to absenteeism in the related course cannot take the
make-up exam.
Students who are successful with DD or DC grades from the related course are not obliged to take the
make-up exam. They may take a make-up exam if they wish, but the most recent grade will be
considered valid.
The score received from the make-up exam will be used in the success assessment by replacing the
final exam score and the letter grade after the make-up exam will be valid.
The final exam score remains valid if the student who has completed the make-up exam does not take
the exam.
A make-up exam is held for students who have obtained the right to take the final exam from the
faculty of medicine's department courses and failed or who did not take the exam even though they
met the conditions for taking the exam, i.e. students who have received FF, FD and DD grades from
the relevant course. Students who are successful with a DC grade from the relevant course do not have
to take the make-up exam. They can take the make-up exam if they want to, but the most recent grade
will be considered as valid.

