İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BÜTÜNLEME SINAV HAKKI UYGULAMA ESASLARI
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.06.2012 tarihli ve 5854 sayılı yazısı ile Üniversitemize
bildirilen Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19.06.2012 tarihli toplantısında alınan kararı
gereğince, 2011-2012 öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında başarısız olunan dersler için
yapılacak bütünleme sınavları için aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.
Bütünleme sınav haklarının, Üniversitemizin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında
öğrenim görmekte olan öğrencileri kapsamasına;
1. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde almış oldukları ders veya
derslerin final sınavına girme hakkı elde edenlerden final sınavı sonucunda başarısız
olan ( ön lisans, lisans ve lisansüstü harf notu FF, lisansüstü Bilimsel Hazırlık için harf
notu FF, DD ve DC) öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladığı halde final sınavına
giremeyen öğrencilere başarısız olduğu her ders için yaz okulu uygulaması olup
olmadığına bakılmaksızın bütünleme sınavı hakkı tanınmasına; bu sınavların
mazeretinin olmamasına,
2. Bütünleme sınavlarının, hafta sonu da dâhil olmak üzere 18.07.2012 – 28.07.2012
tarihleri arasında yapılmasına,
3. Başarısız derslere öğrenci kayıtlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
otomatik olarak yapılmasına,
4. Ders başarı değerlendirmesi sadece yıl içi çalışmaları ile yapılan derslerin bütünleme
sınavının olamayacağına,
5. Koşullu başarılı olanlar ile not yükseltmek isteyen öğrencilerin bütünleme sınavına
giremeyeceklerine,
6. Bütünleme sınav sonuçlarının öğretim elemanları tarafından 03 Ağustos 2012 tarihi
mesai bitimine kadar Öğrenci Bilgi Sistemine girilmesine,
7. Ders başarı değerlendirmesinde geçerli olan başarı kurallarının bütünleme
sınavlarında da uygulanmasına,
8. Bütünleme sınavı sonucunda alınan notların 2011–2012 öğretim yılı bahar
döneminden sonra Bütünleme dönemi olarak öğrencilerin transkriptlerine
işlenmesine,
9. İngilizce Yeterlik sınavlarının bütünlemesinin yapılmamasına,

10. 2011-2012 öğretim yılı yaz öğretiminin, akademik takvimde belirtildiği şekilde
sürdürülmesine; bu esasların yayınlandığı
27.06.2012 tarihinden itibaren
29.06.2012 tarihine kadar yaz öğretiminde kayıtlı oldukları ders veya derslerden
çekilmek isteyen öğrencilere çekildikleri ders ile ilgili ücret makul süre içerisinde
geri ödenmesine; ders veya derslerden yukarıda belirtilen tarihe kadar çekilmeyen
öğrencilere, bütünleme sınavı sonucunda geçseler dahi, ücretlerin geri
ödenmemesine,
11. Öğrencilerin Bütünleme ve Yaz Öğretimi sınavı sonucunda aldıkları notlarından yüksek
olanının kullanılmasına,
12. 2011-2012 eğitim-öğretim Yılı Yaz Öğretimi dönemi içinde alınan dersler için
bütünleme sınavı yapılmamasına,
13. Söz konusu Yükseköğretim Kurulu Kararının, 2012–2013 eğitim-öğretim yılından
itibaren, Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğretim yönetmelikleri ile akademik
takvimlerine yansıtılmasına.

