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GENERAL INFORMATION  

• RESIT EXAMINATION is an additional examination 
right granted to students studying at undergraduate 
and associate programs. 

• It is administered at the end of each term 
(excluding the summer term) following the 
announcement of the letter grades. 

• Taking a resit examination requires online 
registration (no fees are applied for online 
registration). 

• No Resit Examinations are available for 
application/practice courses.  

• No Resit Examinations are applied for the courses 
of the English/Turkish Preparatory School.  

• No Resit Examinations are applied for graduate 
courses (even if registered by a student studying at 
an undergraduate/associate program).  

• There is no Resit Examination for students studying 
at graduate programs (including registered 
deficiency courses, language support courses and 
undergraduate courses)   

 

GENEL BİLGİLER  

• BÜTÜNLEME SINAVI, lisans ve önlisans öğrencilerine 
verilen ek sınav hakkıdır.  

• Her dönem sonunda (yaz dönemi hariç) harf 
notlarının ilan edilmesinden sonra verilir. 

• Çevrimiçi (Online) kayıt gerektirir (online kayıt 
ücretsizdir) 

• Uygulama dersleri için Bütünleme Sınavı verilmez.  
• İngilizce/Türkçe Hazırlık Okulu dersleri için 

Bütünleme Sınavı verilmez. 
• Lisansüstü dersler için Bütünleme Sınavı verilmez. 

(kayıtlı lisans/önlisans öğrencisi olsa bile) 
• Lisanüstü öğrencileri için Bütüleme Sınavı verilmez 

(Bilimsel Hazırlık Destek Programı veya İngilizce 
Destek Programı kapsamında veya lisans dersi 
olarak alınmış olan derslerde dahil) 

 

 

 

THE RESIT EXAMINATION OF A COURSE   

• Resit Examination covers all topics of that course 
(all topics included in midterm and final 
examinations.)  

• Online registration is required. 
• Online registration will be carried out via the 

Student’s Portal.  
• Online registration commences on January 25, 2018 

and ends on January 27, 2018.  
• Students will be permitted to cancel their 

registration by January 29, 2018. (online) 
• Weight of the Resit Examination will be equal to the 

total weight of mid-term and final examinations of 
a specific course.  

• The letter grade of the course will be assigned 
according to the RESIT score (if there are any other 
scores obtained from other forms of assessment 
than midterm and final examinations, they will also 
be considered in the letter grade calculation)  

• There is NO MAKE-UP examination for the RESIT 
EXAMINATION.  

 

BİR DERSİN BÜTÜNLEME SINAVI   

• Bütünleme Sınavı, o derste verilen tüm konuları 
kapsar (tüm ara sınav ve dönem sonu sınavı 
konuları.) 

• Online kayıt yapılması gerekmektedir.  
• Online kayıt öğrenci portalı üzerinden 

yapılabilecektir. 
• Online kayıtlar 25 Ocak 2018 tarinde başlayacak ve  

27 Ocak 2018 tarinde sona erecektir.  
• Öğrencilere, 29 Ocak 2018 tarihine kadar, kayıt 

yaptırdıkları dersin kaydını iptal etme izni 
verilecektir. (online) 

• Bütünleme Sınavının ağırlığı, o dersin ara sınav ve 
dönem sonu sınavı ağırlıklarının toplamı kadar 
olacaktır.  

• Dersin harf notu, Bütünleme Sınavı sonucuna göre 
verilecektir (derste ara sınav ve dönem sonu sınav 
dışında kalan herhangi bir değerlendirme ağırlığı 
varsa, bunlar da harf notu hesabında dikkate 
alınacaktır.) 

• Bütünleme Sınavları için telafi sınavı verilmez. 

 
 

 



REGISTRATION CONDITIONS  
The following are the conditions for registering for the 
resit examination of a course:  
• Students, may register for the RESIT EXAMINATION 

of the courses with “D-” or “F” grades obtained 
within that term,  

• Students with a “WARNING”, “UNSATISFACTORY” 
or “ON PROBATION” status may register for the 
RESIT EXAMINATIONS of all (possible) courses, 
excluding those with “NG” grades, at the end of the 
relevant term. 

 

KAYIT KOŞULLARI  
Bir dersin bütünleme sınavına kayıt yaptırabilme 
koşulları aşağıda verilmiştir:  
• Öğrenciler, o dönem içerisinde “D-“ veya “F” harf 

notu aldıkları derslerin bütünleme sınavlarına 
katılmak için kayıt yaptırabilirler. 

• O dönem sonu itibarı ile “UYARI” almış, “SINAMALI” 
veya “BAŞARISIZ” öğrenciler, ilgili dönemde almış 
oldukları ve notu “NG” olmayan tüm (mümkün) 
derslerin BÜTÜNLEME SINAVI için kayıt 
yaptırabilirler.  

 

WARNING  
In the event of not sitting for a registered resit 
examination, students will be assigned “0”.   
 

UYARI  
Bütünleme sınavına başvurup da sınava katılmayan 
öğrenciler o sınavdan “0” almış sayılırlar.  
 

 

IMPORTANT DATES 
Online registration period: January 25 – 27, 2018 
Registration Cancellation period: January 25 – 29, 2018 
Resit Examinations: January 31 – February 06, 2018 
 

Click to see the SCHEDULE FOR RESIT EXAMINATIONS 
 

ÖNEMLİ TARİHLER 
Online kayıt tarihleri:  25 – 27 Ocak, 2018  
Kayıt iptal tarihleri:  25 – 29 Ocak, 2018 
Bütünleme Sınavları:  31 Ocak – 06 Şubat, 2018 

BÜTÜNLEME SINAVLARI PROGRAMINI görmek için 
tıklayınız 
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