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Lisans Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrenciler için  
Bütünleme ve Yaz Okulu Uygulamasına Dair Usul ve Esaslar 

(Senato Tarihi: 04.10.2017, Senato Kararı: 2017/07) 
 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın 17.09.2017 tarihli yazısına istinaden 2017-2018 akademik yılı güz 
dönemi itibariyle uygulanacak bütünleme ve yaz okulu uygulamasına dair usul ve esasların aşağıdaki gibi 
uygulanmasına karar verilmiştir:  
 
1. Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere güz ve bahar döneminde açılan derslerden final sınavı olan lisans 

dersleri için ilgili dönemlerin sonunda bütünleme sınavı düzenlenecektir. Bütünleme sınavları akademik 
takvimde ilan edilen tarihler arasında yapılır. (Değişik: ÜSK-07.12.2017-2017/09) Tüm yaz dönemini 
kapsayan staj uygulaması nedeniyle Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından yürütülen dersler için (GARM 
107 ve HMAN 107 kodlu dersler hariç) final sınavı yapılmaz. Ancak, Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Kurulu 
tarafından dönem başında duyurulan belli dersler için, dönem içinde uygulanan son ara sınavın kapsamına 
denk gelecek şekilde bir bütünleme sınavı verilebilir. Bu derslerden kalan  veya bu derslerin son ara sınavına 
girmeyen öğrenciler bu derslerin bütünleme sınavına girebilir, bunu belirtmek için öğrencilere BÜT notu 
verilir. Bu derslerin son ara sınavları için ayrıca mazeret sınavı düzenlenmez. Bütünleme sınavı puanı, son 
ara sınav puanının yerine geçerek öğrencinin notu yeniden hesaplanır ve dersi veren öğretim elemanı 
tarafından eksik notların ilan edileceği son tarihe kadar yeni ders notu duyurulur. Bu tarihe kadar 
değiştirilmeyen BÜT notları otomatik olarak F notuna dönüşür. 
 

2. Sadece ilgili dönemde alınan derslerin bütünleme sınavına girilebilir. 
 

3. Yaz okulunda açılan dersler için bütünleme sınavı düzenlenmez.   
 

4. Final sınavları ve bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavları düzenlenmez. 
 

5. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen PLACEMENT ve TRACE sınavları, İngilizce Hazırlık Programı 
dersleri ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin aldıkları dersler için bütünleme sınavı 
düzenlenmez. 
 

6. Dersin syllabus’ında final sınavına girmek için bir koşul belirtilmişse, bu koşul bütünleme sınavına girmek için 
de aynen geçerlidir. Bu koşulu sağlayamayan öğrenci dersten “F” notu alır ve bütünleme sınavına giremez. 
 

7. Final sınavına girme koşulunu sağlayan ancak final sınavına herhangi bir sebeple girmeyen veya final sınavına 
girerek başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilir, bunu belirtmek için öğrencilere BÜT notu verilir. 
 

8. Bütünleme sınavına girmek için başvuruya gerek yoktur, ders notu BÜT olarak açıklanan öğrenciler ilgili 
dersin bütünleme sınavına girilebilirler. 
 

9. Bütünleme sınavı puanı, final sınavı puanı yerine geçer; ders başarı notu yeniden hesaplanır ve dersi veren 
öğretim elemanı tarafından eksik notların ilan edileceği son tarihe kadar yeni ders notu duyurulur. Bu tarihe 
kadar değiştirilmeyen BÜT notları otomatik olarak F notuna dönüşür. 
 

10. Aşağıda belirtilen durumlarda ilgili dersten bütünleme sınavına girilemez:  
a) Çekilinen “W” derslerin bütünleme sınavına girilemez. 
b) Eksik (Incomplete) “I” notu olan derslerin bütünleme sınavına girilemez.  Eksik çalışması olan 

öğrencilerin bütünleme sınavına girebilmeleri için “I” yerine “BÜT” notu verilmesi gerekir. 
c) Geçer not alınan derslerden not yükseltme, vb., amaçla  bütünleme sınavına girilemez.  
 

11. Üniversitemizin yaz okulunda açılan dersler, diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alınamaz. 
 

12. Üniversitemize özel kurgulanmış olan Sektörel Eğitim Programı dersleri (SEC kodlu tüm dersler) ile bitirme 
projeleri dersleri yaz okulunda diğer yükseköğretim kurumlarından alınamaz. Benzer şekilde, 
Fakülte/Yüksekokul bazında diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alınması uygun olmayan 
dersler olması durumunda, bu dersler ilgili akademik birim tarafından öğrencilere ilan edilir. 

 
13. (Değişik: ÜSK-07.08.2018-2018/09) Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulları, yaz okulunda diğer 

yükseköğretim kurumlarından alınabilecek dersleri ve bu derslerin alınabileceği yükseköğretim kurumlarını 
(üniversite) belirler. Üniversitemizde yaz okulunda açılmayan derslerin diğer yükseköğretim kurumlarının yaz 
okulundan alınabilmesi ve not transferinin yapılabilmesi için öğrencilerin, aşağıdaki koşullara göre kayıtlı 
oldukları fakülte/yüksekokula başvurmaları gerekir: 
a) Alınmak istenen dersin, hangi yükseköğretim kurumundan alınacağı, ilgili kurumdaki dersin içerik, kredi 

ve öğrenim dili bilgisinin başvuru için bir dilekçe ile birlikte (varsa ilgili akademik birim tarafından ilan 
edilen süre içinde ve ek bilgi/belgelerle birlikte) sunulması gerekir.    

b) Başvurulan ders ancak içerik, kredi, öğrenim dili, vb., niteliklerinin ilgili akademik birim yönetim kurulu 
tarafından uygun bulunması halinde alınabilir.  

c) Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulları, öğrencinin tamamladığı kredi ve dersleri de göz önünde 
bulundurarak Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 26.maddesi kapsamında kredi ve not 
uyarlamaları ile hangi derslerden muaf tutulacağına dair değerlendirmesini yapar. 


