Bütünleme Sınavlarına Dair Bilinmesi Gerekenler
1. Bütünleme sınavı hakkı kimler için tanımlanmıştır?
Devam ettiği diploma programının müfredatında yer alan tüm dersleri almış; derslere devam
zorunluluğunu yerine getirmiş, önlisans/ lisans diploması almak için gereken diğer şartları
sağlamış ve kayıtlı olduğu yarıyılda/ yılda aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde mezun
olabilecek durumdaki öğrencilerden en çok üç dersi kalanlara tanınmıştır.
2. Dört yıllık bir fakültede sekizinci dönem öğrencisiyim. Diploma programının
müfredatındaki tüm dersleri aldım ve dönem sonunda bunlardan başarılı olacağımı
düşünmekteyim. Ancak ikinci ve üçüncü dönemlere ait alttan iki dersim var, bütünleme
sınavı hakkından yararlanabilir miyim?
Evet. Önlisans/ lisans diploması almak için gereken diğer şartları sağlamış ve kayıtlı olduğu
yarıyılda/yılda aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde mezun olabilecek durumdaki
öğrencilerden en çok üç dersi kalanlara tanınmış olan öğrenciler bütünleme sınavı hakkından
yararlanabilir.
3. Bütünleme sınavı hakkımı ne zaman kullanabilirim?
Akademik takvimde belirtilen tarihte kullanabilirsiniz. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı
Akademik Takvimi’nde bütünleme sınav tarihi yer alacak olup takvim hazırlama çalışması
sürmektedir.
4. Bütünleme sınavına hangi durumdaki öğrenciler başvurabilir?
Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmiş, önlisans/ lisans diploması almak için gereken
diğer şartları sağlamış ve kayıtlı olduğu yarıyılda/ yılda aldığı dersleri başarı ile tamamladığı
takdirde mezun olabilecek durumdaki öğrencilerden;
a) Devam ettiği programın son yarıyılında/ yılında ağırlıklı genel not ortalamalarına katılan en
çok üç dersten FF ya da FD notu alanlar,
b) Devam ettiği programın son yarıyılında/ yılında FF ya da FD notu almadığı halde ağırlıklı
genel not ortalaması 2,00’nin altında olanlar, ağırlıklı genel not ortalamasına katılan DD veya
DC notu alınmış en çok üç dersten,
c) Devam ettiği programın son yarıyılında/ yılında dönem sonu sınavlarına girme hakkı olduğu
hâlde, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle sınavlara giremeyenler
en çok üç dersten bütünleme sınavına başvurabilir.
5. Yıllık eğitim planı uygulayan akademik birimlerde kayıtlı öğrenciyim. Bütünleme
sınav hakkından faydalanabilir miyim?
Evet. Yıllık eğitim planı uygulanan programlarda kayıtlı öğrenciye, Önlisans ve Lisans
Öğrencileri İçin Bütünleme Sınavları Yönergesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında
sayılan koşullara ek olarak eğitim-öğretim ve sınav yönergesinde belirtilen yıl için bütünleme
sınavı hakkı verilir.
6. Bütünleme sınavı hangi dersler için uygulanır?
Bütünleme sınavı, dönem sonu sınavı yapılan dersler için uygulanır.
7. Uygulamalı bir dersten bütünleme sınavına girebilir miyim?
Hayır. Devam zorunluluğu bulunan dönem içi uygulamalı derslerin dönem sonu sınavının da
uygulamalı olması nedeniyle bütünleme sınavı yapılmaz.

8. Bütünleme sınavına nasıl başvurabilirim?
Önlisans ve Lisans Öğrencileri İçin Bütünleme Sınavları Yönergesinde belirtilen şartları
taşıyan öğrenci, akademik takvimde ilan edilen tarihte kayıtlı olduğu akademik birime
dilekçeyle başvurur. İlgili program, öğrencinin durumunu inceledikten sonra öğrenciye, ilgili
öğretim elemanlarına ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına öğrencinin hangi derslerden
bütünleme sınavına alınacağını bildirir.
9. Üç dersten bütünleme sınavına girdim. Ancak bir dersten kaldım ve mezun
olabilmem için o tek dersi vermem lazım, tek ders sınavına girebilir miyim?
Evet. Bütünleme sınavı sonuçlarına göre mezuniyeti için tek dersi kalan öğrenci, Gazi
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi onuncu
fıkrasında tanımlanan tek ders sınavına girebilir.
10. Bütünleme sınavı notu nasıl belirlenir?
Bütünleme sınavından alınan ham başarı puanı, dönem sonu ham başarı puanı yerine geçer.
Başarı notu ilgili döneme ait dönem içi çalışmalardan aldığı not kullanılarak belirlenir.
11. Bütünleme sınavı sonunda başarı harf notu nasıl belirlenir?
Bütünleme sınavı ham başarı puanının, başarı harf notuna dönüştürülmesinde, öğrencinin
dönem sonu sınavları için takdir edilen son harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.
Yani, öğrencinin bütünleme sınavı hakkını kullanacağı ders(ler)in dâhil olduğu yarıyıl/ yılda
öğretim üyesi/ elemanı tarafından kullanılmış harf notu aralıkları ile ders değerlendirme
ölçütlerinin başarı notuna katkı ağırlıkları kullanılarak hesaplanır.
12. Müfredattaki tüm dersleri alıp devam zorunluluğu ve lisans diploması almak için
gereken diğer şartları yerine getirdim ancak dört yıllık programda beşinci yılımdayım ve
mezun olabilmem için 2 dersim kaldı. Bütünleme sınavı hakkından yararlanabilir miyim?
Devam ettiği diploma programının müfredatında yer alan tüm dersleri almış; derslere devam
zorunluluğunu yerine getirmiş, önlisans/ lisans diploması almak için gereken diğer şartları
sağlamış öğrenciler, bütünleme sınavı hakkında yararlanabilir.
13. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine aktarılan akademik birimlerden birinde,
derslere devam zorunluluğunu yerine getirmiş, önlisans/ lisans diploması almak için
gereken diğer şartları sağlamış ve kayıtlı olduğum yarıyılda/ yılda aldığım dersleri başarı
ile tamamladığım takdirde mezun olabilecek durumdaki bir öğrenciyim. Ben de
bütünleme sınavı hakkında yararlanabilir miyim?
Evet, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde belirtilecek tarihlerde bütünleme
sınav hakkında yararlanabilirsiniz.
ÖĞRENCİLERİMİZDEN BU KONUYA İLİŞKİN GELEN SORULARA GÖRE
BAŞKANLIĞIMIZ CEVAPLARI GÜNCELLENMEKTEDİR. LÜTFEN SAYFAYI TAKİP
EDİNİZ.

