
KOÇ ÜNİVERSİTESİ BÜTÜNLEME SINAVLARI UYGULAMA ESASLARI 

 

1. Üniversite Akademik Kurulu, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 19.06.2012 

tarihinde duyurduğu  Bütünleme Sınavlarının düzenlenmesine ilişkin kararı 

doğrultusunda ve 2013-2014 Akademik Yılı’ndan itibaren geçerli olmak üzere, 

öğrencilerimizin Güz, Bahar ve Yaz dönemlerinde final sınavı verilen ve  ”F” notu  

aldığı derslerden, derslerin final sınavı yerine geçecek olan bütünleme sınavlarına 

girebileceğine karar vermiştir.  

2. Bir dersten “I” (Incomplete) notu alan öğrenciler, söz konusu dersin bütünleme 

sınavına giremezler. 

3. Bir dersten geçen öğrenciler, not yükseltme amacıyla söz konusu dersin bütünleme 

sınavına giremezler. 

4. İngilizce Hazırlık Okulu derslerinin sınavları ile Seviye Tespit Sınavları için 

bütünleme sınavı düzenlenmez.  

5. Bütünleme sınavları için başvuru tarihleri, sınavların yapılacağı tarihler ve notların 

ilan tarihi üniversitenin akademik takviminde yer alır. 

6. Final sınavı bulunan bir dersten “F” notu alan öğrenciler, akademik takvimde ilan 

edilen başvuru süresi içinde söz konusu dersten bütünleme sınavına girmek için 

başvurabilir. Başvuruyu belirtilen süre içinde gerçekleştirmeyen öğrenciler, o dersin 

bütünleme sınavına giremez.  

7. Bütünleme sınavları, final sınavının yerine verilir. Öğrencilerin bütünleme sınavında 

aldıkları not, final sınavı yerine geçer. Buna göre, dersi veren öğretim elemanı, yeni 

ders notunu bütünleme sınavı sonrası belirler. Bütünleme sınavı, dersin final notunun 

yerine geçeceğinden ve final notu genel ders notunun sadece belirli bir kısmını 

oluşturduğundan, öğrencinin bütünlüme sınavından alacağı notun genel ders notuna 

etkisi, final ders notunun genel derse etkisiyle doğru orantılıdır. 

8. Bütünleme sınavları için mazerete dayalı telafi sınavı sunulmaz 

9. 2014 Bahar Dönemi’nden itibaren bütünleme sınavları için aşağıda verilen takvimin 

uygulanmasına karar verilmiştir: 

 

 Bütünleme sınavı başvuruları: Bahar ve Yaz döneminde alınan dersler için Yaz 

dönemi not teslim tarihini takip eden ilk iki iş günü, Güz döneminde alınan dersler 

için dersin alındığı dönemin not teslim tarihini takip eden ilk iki iş günü,  

(Başvuruların Kayıt Kabul Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir) 

 Bütünleme sınav takviminin ilanı: Bahar ve Yaz Dönemleri için: Yaz Dönemi not 

teslim tarihini takip eden 6. iş günü; Güz Dönemi için: Güz Dönemi not teslim 

tarihini takip eden 5. iş günü, 

 Bütünleme sınavlarının tarihleri: Bahar ve Yaz Dönemleri için: Güz Dönemi ilk 

ders gününün 10. iş günü öncesinde başlamak üzere üç gün; Güz Dönemi için: 

Bahar Dönemi ilk ders gününün 5. iş günü öncesinde başlamak üzere üç gün, 

 Harf notlarının bildirimi için son gün: Her bir bütünleme sınavı için, sınavı takip 

eden 4. iş gününün sonu. 

 

 



 

Buna uygun olarak 2014 Bahar–Yaz Dönemleri için Bütünleme Sınav Takvimi şu şekilde 

düzenlenmiştir: 

 

2014 Bahar ve Yaz Dönemi Dersleri için: 

 

 12-13 Ağustos 2014: Bütünleme sınavı başvuruları 

 22 Ağustos 2014: Bütünleme sınav takviminin ilanı 

 1-3 Eylül 2014: Bütünleme Sınavları 

 5-9 Eylül 2014 (17:00): Harf notlarının bildirimi için son gün.  

 

 


