YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SINAV VE
DEĞERLENDİRME HUSUSUNDA UYULMASI GEREKEN ESASLAR

I. Sınav ve Değerlendirme: Öğrenci seçme sınavları ve değerlendirmeleri
aşağıdaki belirtilen esaslar doğrultusunda kurulan komisyonlar tarafından
gerçekleştirilir;
1) Koordinasyon Komisyonu: Koordinasyon Komisyonu, yabancı uyruklu
öğrenci kabul eden her fakülteden bir dekan yardımcısı, her yüksekokuldan bir
müdür yardımcısı, öğrenci işleri müdürlüğünden ilgili şube müdürü, yabancı
diller yüksek okulundan bir müdür yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Ofisi
sorumlusundan oluşur.
2) Soru ve Test Geliştirme Komisyonu: Sınav sorularını hazırlayan
komisyondur. Bu komisyon üyeleri Rektör tarafından atanır. Sınav soruları
Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Dünya Tarihi ve Genel Coğrafya derslerine
ilişkin 100 sorudan ibaret olup, test şeklinde her yıl yeniden hazırlanır ve cevap
anahtarları gizlilik içerisinde muhafaza edilir. Bu komisyon; alan, ölçmedeğerlendirme, dil ve anlatım denetimlerinden geçen, geçerliliği ve güvenirliliği
yüksek sorularla bir soru bankası oluşturur.
3) Sınav Yürütme ve Değerlendirme Komisyonu: Soru ve Test Geliştirme
Komisyonu tarafından hazırlanan soruları ve diğer ilgili evrakları alarak sınav
yerine gidip sınavı yürüten ve cevapları değerlendirerek sonuçlarını diğer
evraklarla (cevap kağıtları vb.) birlikte Koordinasyon Komisyonuna teslim eden
komisyondur. Sınav yürütme Komisyonu gerekirse yurtdışında sınavlar
yapabilir.
II. Sınavların Yürütülmesi: Sınavla ilgili daimi sekretarya Uluslararası
İlişkiler Ofisi tarafından yürütülür. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde
gerçekleştirilecek olan sınav için, Sınav Yürütme ve Değerlendirme
Komisyonuna, Koordinasyon Komisyonu tarafından hazırlanan aşağıdaki
evraklar teslim edilir:
1) Yeterli sayıda soru kitapçığı ve hazır imzalı mühürlü boş cevap kağıdı,
2) Gerekli durumlarda sınav Türkçe dışında diğer dillerde yapılabilir. Bu
durumda sınavın yapılacağı dilde hazırlanmış yeterli sayıda soru kitapçığı ve
hazır imzalı mühürlü boş cevap kağıdı,
3) Sınava alınacak adayların listesi,
4) Üniversite ile sınav yapılan ülke temsilcileri arasında imzalanmış sözleşme,
5) Sınav giriş kimlik belgeleri.

III. Sınavın Kapsamı: Sınavın kapsamı Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji,
Dünya Tarihi ve Genel Coğrafya derslerine ilişkin sorulardan ibarettir. Sınav
çoktan seçmeli test şeklinde yapılır.
IV. Sınav Evrakının Teslimi: Sınav Yürütme ve Değerlendirme Komisyonu,
sınav için görevlendirilmelerinin bitim tarihinden itibaren en geç iki hafta
içerisinde sınav kitapçığını, cevap kâğıdını, öğrencinin sınava girdiğine dair
tutanağı ve varsa öğrencilerin teslim ettikleri onaylı evrak fotokopilerini ve
sınav sonuçlarını dosya hâlinde Koordinasyon Komisyonuna teslim eder.
V. Başarı Şartı: Sınavda başarılı olmak için soruların en az %45’inin doğru
olarak cevaplanması şarttır.
VI. Sınavlara İtiraz: Sınavlara yapılan itirazlar, koordinasyon komisyonu
tarafından belirlenen 3 kişilik itiraz inceleme grubu tarafından sonuçlandırılır.
VII. Sonuç İlanı: Sınavın sonucu, sınavın yapıldığı tarihten itibaren
Koordinasyon Komisyonunca 20 gün içerisinde yazılı bir şekilde adaylara
iletilir.
VIII. Geçerlilik Süresi: Sınavın geçerlik süresi 2 yıldır.
IX. Sınav Eşdeğerliliği ve Not Dönüşümleri: Ulusal veya Uluslararası
üniversiteye giriş sınavlarının Hasan Kalyoncu yabancı uyruklu öğrenci seçme
sınavına eşdeğerliği ve not dönüşümleri, Koordinasyon Komisyonunun önerisi
ile Hasan Kalyoncu Senatosunca yapılır.
X. Değerlendirme: Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların ilan edilen
kontenjanlara yerleştirilmesi Koordinasyon Komisyonu tarafından yapılır.
Değerlendirmeler lise bitirme sınavı notu veya ulusal ya da uluslararası
üniversiteye giriş sınav notu veya Hasan Kalyoncu öğrenci yerleştirme sınavı
notu esas alınarak, en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılır ve
kontenjanlar göz önünde bulundurulmak suretiyle yerleştirme yapılır.

