
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

AŞÇILIK VE GASTRONOMİ  

2016-17 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI 

....................................................................................................................................................... 

24.12.16 (Cumartesi)   09:00    RUS 101 Rusça I      

                 RUS 102 Rusça II    

      RUS 201 Rusça III    

      RUS 202 Rusça VI  

....................................................................................................................................................... 

26.12.16 (Pazartesi)   13:00     GAST 161 Bilgisayara Giriş   

....................................................................................................................................................... 

27.12.16 (Salı)  10:00  ATA 101 Atatürk İlkeleri I  

    11:00      GAST 115 İşletmeye Giriş 

....................................................................................................................................................... 

28.12.16 (Çarşamba) 09:00  GAST 111  Turizme Giriş 

 

10:00  TUR 101 Türk Dili I   

....................................................................................................................................................... 

29.12.16 (Perşembe)  10:00  İNGL 101 İngilizce I 

 

    13:00  GAST 241 Menü Planlaması 

....................................................................................................................................................... 

30.12.16 (Cuma)  09:00  GAST 121 Gastronomiye Giriş 

 

    11:00  GAST 131 Ağırlama Endüstrisi için Matematik 

  GAST 251 Satın Alma 

....................................................................................................................................................... 

 

TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE 

 2016-17 Güz Dönemi Final sınavları sırasında resimli kimlik ve “Final Sınavı Giriş 

Belgesi” denetimi yapılacaktır.  Mazeretleri ne olursa olsun öğrenci kimlik (veya her 

hangi resimli kimlik belgesi) ve “Final Sınavı Giriş Belgesi” olmayanlar kesinlikle 

sınava alınmayacaklardır. Herhangi bir sorun yaşanmaması için öğrencilerimizin resimli 

kimlik belgeleri yanlarında bulundurmaları önemle duyurulur. 

 Cep telefonlar kesinlikle sınav salonlarına alınmayacaktır. 

 Vize Mazeret Sınavları final sınavlarından sonra yapılacaktır (02-05 Ocak 2017). 

2016-17 Güz dönemi bütünleme sınavları 9-12 Ocak 2017 tarihlerin arasında 

yapılacaktır. 

 

 Bahar Dönemi Bütünleme Sınavlarına öğrencilerimizin katılabilmeleri için 6 Ocak 

2017, 12:00’e kadar “Bütünleme Başvuru Formu” doldurup şahsen Yüksekokul 

Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. Bütünleme Sınavlarına başvuru 

yapmayan öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaklardır. 



 2016-2017 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde almış oldukları derslerin final 

sınavına giren ve final sınav sonucunda FF veya FD alan öğrenciler ile sınava 

giriş belgesi olup da final sınavına herhangi bir nedenden dolayı giremeyen 

öğrencilere her ders için, bütünleme sınav hakkı tanınmıştır. Ayrıca öğrenci 

bir dersten bütünleme sınavı hakkı elde edebilmesi için o dersin vize sınavına 

girmiş olması gerekmektedir. 

 

 Bütünleme Sınavı sadece dönem sonu final sınavının yerine geçmektedir ve 

yeni dönem sonu harf notu, final sınavı öncesi vize notları ile bütünleme notu 

dikkate alınıp yeniden hesaplanacaktır. 

 Dönem içerisinde derslere düzenli katılmayan, vize sınavlarına girmeyen ve 

dönem notu “NA” (No-attendance) olan öğrencilerin bütünleme sınav 

hakkından yararlanamayacaklardır.  

 Dönem not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler o dönemde almış oldukları ve 

dönem notları “NA” (No-attendance) olmayan derslerden, not yükseltmek amacıyla 

geçmiş olduğu derslerden bütünleme sınav hakkı tanınmıştır; dönem not ortalaması 

2.00’ın üzerinde olan öğrencilerin not yükseltmek amacıyla geçmiş olduğu derslerden 

bütünleme sınav hakkı tanınmamıştır. 


