Değişiklik 11 Mart 2020 tarih ve 2/2 sayılı senato kararı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS-LİSANSÜSTÜ
PROGRAMLARIN BÜTÜNLEME SINAVLARINA İLİŞKİN
UYGULAMA ESASLARI
1- 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere ilgili

yarıyılda almış oldukları ders/derslerin dönem sonu sınavına girme hakkını elde edenlerden;
a) Önlisans ve lisans programlarında eğitim gören öğrencilere FF veya YZ harf notu

aldıkları derslerden,
b) Lisansüstü programlarda eğitim gören öğrencilere CC’nin altı veya YZ harf notu

aldıkları derslerden,
c) Yüksek lisans bilimsel hazırlık programında eğitim gören öğrencilere DC’nin altı

veya YZ harf notu aldıkları derslerden,
ç) Doktora bilimsel hazırlık programında eğitim gören öğrencilere CC’nin altı veya
YZ harf notu aldıkları derslerden,
d) Tezli yüksek lisans programlarında 4. yarıyıl sonunda bütün derslerinden CC ve
üzeri harf notu aldığı halde genel not ortalaması 2.50’nin altında kalan öğrencilere CB ve
CC harf notu aldıkları derslerden istediklerinden,
e) Tezsiz yüksek lisans programlarında 3. yarıyıl sonunda bütün derslerinden CC ve

üzeri harf notu aldığı halde genel not ortalaması 2.50’nin altında kalan öğrencilere CB ve
CC harf notu aldıkları derslerden istediklerinden,
f) Lisans sonrası doktora programlarında 6. yarıyıl sonunda bütün derslerinden CC ve
üzeri harf notu aldığı halde genel not ortalaması 3.00’ın altında kalan öğrencilere BC, CB
ve CC harf notu aldıkları derslerden istediklerinden,
g) Yüksek lisans sonrası doktora programlarında 4. yarıyıl sonunda bütün

derslerinden CC ve üzeri harf notu aldığı halde genel not ortalaması 3.00’ın altında kalan
öğrencilere BC, CB ve CC harf notu aldıkları derslerden istediklerinden,
ğ) Yüksek lisans programlarının bilimsel hazırlık programlarında bütün derslerden
DD ve üzeri not aldığı halde genel not ortalaması 2.00’ın altında kalan öğrencilere CD, DC
ve DD harf notu aldıkları derslerden istediklerinden,
h) (Değişik: Senato-11/3/2020-2/2) Dersin dönem sonu/yılsonu sınavına girme
koşulunu sağlamasına rağmen sınava girmeyen öğrenciye,
bütünleme sınav hakkı verilir.
2- Merkezî açıköğretim ve uzaktan öğretim yapılan bölüm/programlardaki derslerden

bütünleme sınav hakkı verilmez.
3- İlgili dönemde açılan ders/dersleri daha önce hiç almayan veya ders/derslerin devam

koşulunu yerine getirmeyen ve EK, ÇK harf notu olan öğrencilere bütünleme sınav hakkı
verilmez.

4- Anadolu Üniversitesi dışında başka bir yükseköğretim kurumundan alınan ders/dersler

için bütünleme sınav hakkı verilmez. Bu öğrenciler ders/dersleri aldıkları yükseköğretim
kurumunda uygulanan mevzuata tabidir.
5- Bütünleme sınavı; tümüyle uygulamalı ders/dersleri (laboratuvar, uygulama, atölye,

stüdyo dersleri ve dönem içi projeler, tez, uzmanlık alan dersi vb.) ve bitirme projelerini
kapsamaz.
6- (Değişik: Senato-11/3/2020-2/1) 1. Maddenin d, e, f, g, ğ ve h bendlerinde belirtilen haller

dışında not yükseltme amacıyla başvuran öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilmez.
7- Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı öğrencileri için de bütünleme sınav hakkı

verilir. Bütünleme sınavına, Yeterlik Sınavına girme koşullarını sağladığı halde giremeyen
ve girdiği halde başarısız olan öğrenciler alınır.
8- Bütünleme sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer. Dönem sonu sınavında geçerli

olan başarı kuralları, bütünleme sınavlarında da uygulanır. Bütünleme sınavı sonunda oluşan
harf notu için dönem sonu sınavı sonucunda girilen harf notu aralıkları kullanılır.
9- Bütünleme sınavları için her ne sebeple olursa olsun mazeret sınavı düzenlenmez.
10- Modüler eğitim programının uygulandığı birimlerde, birim kurulu kararı ile zorunlu

dersi/dersleri dönem içi sınavı/sınavları en az 1 modül sınavı olarak yapılır. Bu birimlerde
birleşik yürütülen uygulamalı ve teorik dersler için dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı
uygulanır. Modüler eğitim programının uygulandığı birimlerde sınavların uygulanmasının ve
değerlendirilmesinin ne şekilde yapılacağı, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senatonun
onayıyla kabul edilen uygulama esasları ile belirlenir.

