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Student’s ID / Phone No. / E-mail
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:.......................................................................................................................
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Code / Section / Name
: .......................................................................................................................

(Kodu/Şubesi Adı)

Date and Time of Midterm
: ............................................................/..........................................................

(Ara Sınav Tarihi ve Saati)

Faculty Member
: .......................................................................................................................

(Öğretim Üyesi)

DESCRIPTION: (AÇIKLAMA)

Yeditepe University Graduate School Instructions (Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi):
CLAUSE 15 (MADDE 15) – (a) Final examinations are held between the dates specified in the academic calendar.

(Yarıyıl

sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.)

(b) Students who fail to take midterm exams due to justified and valid reasons are obliged to inform the relevant
Graduate School management in writing within seven working days following the end of their excuses. (Haklı ve geçerli
nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen yedi iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili enstitü müdürlüğüne
bildirmek zorundadır.)

(c) Students whose excuses are justified and valid by Graduate School executive board use their midterm exam rights on
a date to be determined by the instructor. (Mazeretleri ilgili enstitünün yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, ara sınav haklarını
öğretim elemanı tarafından belirlenecek bir tarihte kullanırlar.)

(d) Exams entered within the reported period are considered invalid. (Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.)
(e) There is no excuse for final exams. (Yarıyıl sonu sınavlarında mazeret kabul edilmez.)
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