GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SON İKİ YARIYILINDA/ YILINDA KAYITLI OLAN ÖNLİSANS VE LİSANS
ÖĞRENCİLERİ İÇİN BÜTÜNLEME SINAVLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi önlisans ve lisans
programlarından yarıyıllık eğitim planı uygulayan programların son iki yarıyılına veya yıllık
eğitim planı uygulayan programlara kayıtlı öğrencilerin bütünleme sınavları ile ilgili esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge, dersleri başarı ile tamamlayan ve devam ettiği diploma
programının müfredatındaki tüm dersleri almış, derslere devam zorunluluğunu ve önlisans/
lisans diploması almak için gereken diğer şartları yerine getirmiş mezuniyet aşamasındaki
öğrencilerden son yarıyıl/ yıl öğrencilerine ile yıllık eğitim planı uygulayan programlara kayıtlı
öğrencilere tanınan bütünleme sınavı hakkı ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge, Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin 11 inci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Bütünleme Sınavlarına İlişkin Esaslar
Bütünleme sınavlarının uygulanması
MADDE 4- (1) Bu Yönergenin 2 inci maddesi kapsamındaki öğrencilerden;
a) Devam ettiği programın son iki yarıyılında veya yılında not ortalamalarına katılan en
çok üç dersten (FF) ya da FD notu alanlara,
b) Devam ettiği programın son yarıyılında veya yılında FF ya da FD notu almadığı halde
genel not ortalaması 2,00’ın altında kalan, not ortalamasına katılan DD veya DC notu alınmış
en çok üç dersten veya
c) Devam ettiği programın son yarıyılında/ yılında dönem sonu sınavına girme hakkı
olduğu hâlde, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple bu sınava
giremeyenlere en çok üç dersten,
d) Yıllık eğitim planı uygulanan programların eğitim-öğretim ve sınav yönergesinde
tanımlanan yıl için en çok üç dersten,
bir sonraki yılın ders ekle-bırak tarihlerine kadar kullanılmak üzere bütünleme sınavı hakkı
verilir.
(2) Bütünleme sınavı, dönem sonu sınavı yapılan dersler için uygulanır.
(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan şartları taşıyan kayıtlı öğrenciler, o
yarıyıl/ yıl için başarı harf notlarının Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde kesinleştirildiği tarihten
itibaren beş iş günü içinde kayıtlı oldukları akademik birimlere başvurur. İlgili program
öğrencinin durumunu inceledikten sonra öğrenciye, ilgili öğretim elemanlarına ve Öğrenci
İşleri Dairesi Başkanlığına hangi derslerden bütünleme sınavı yapılacağını bildirir.
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(4) Başarı harf notu değerlendirmesi yarıyıl/ yıl içine yayılan, devam zorunluluğu
bulunan dönem içi uygulamalı ve özel değerlendirmeli dersler için bütünleme sınavı
uygulanmaz.
(5) Bütünleme sınavı sonuçlarına göre mezuniyeti için tek dersi kalan öğrenci, Gazi
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi 10 fıkrasında
tanımlanan tek ders sınavına girer.
Bütünleme sınavı notu
MADDE 5- (1) Bütünleme sınavı ham başarı notu dönem sonu sınavı notu yerine geçer.
(2) Ders tanımlama formunda belirtildiği şekilde öğrencinin ara sınav, dönem içi
çalışmaları, derse devam ile bütünleme sınavından alınan not birlikte değerlendirilerek
öğrencinin bütünleme sınavı sonrasında ders için başarı harf notu belirlenir.
(3) Bütünleme sınavı ham notunun başarı harf notuna dönüştürülmesinde, öğrencinin
dönem sonu sınavları için takdir edilen en son harf notu aralıkları kullanılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 6– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Gazi Üniversitesi Önlisans
ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönerge, Gazi Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği
tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu yönerge Gazi Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
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