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A) DERS KAYITLARI HAKKINDA 
1) Ders kaydı nedir? 
 Bir öğrencinin dönem içinde herhangi bir derse devam edebilmesi için o derse kaydolması 
gerekmektedir. Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derse devam edemez ve 
bu dersin sınavlarına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.  
 
2) Ders kayıtları ne zaman başlar? Nasıl yapılır? 
 Ders kayıtlarının yapıldığı tarihler dönemden döneme değişmektedir. İlgili yıldaki ders 
kayıtlarının ne zaman yapılacağı üniversitemizin akademik takviminde yer almaktadır. Ayrıca 
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üniversitemizin web sitesinde ders kayıtlarına yönelik duyuru yapılır. Akademik takvimlere 
https://oidb.bartin.edu.tr/hizli-baglantilar/akademik-takvim.html adresinden ulaşabilirsiniz. Ders 
kaydı, her dönem akademik takvimde belirtilen tarihlerde UBYS (http://ubys.bartin.edu.tr) üzerinden 
yapılır. Üniversitemiz web sayfasında ders kaydının nasıl yapılacağını gösteren kılavuz yayımlanır.  
 
3) Yeni kaydolan öğrenciler (1. sınıf, yatay geçiş vb.) de ders kaydı yapacak mı? 
 Evet, üniversitemize yeni kaydolan öğrencilerimiz de ders kaydı yapacaktır. Kayıt döneminin 
başında üniversitemizin web sayfasında kayıt kılavuzu yayımlanmaktadır. Bu kılavuzdaki aşamaları 
takip ederek ders kaydınızı rahatlıkla yapabilirsiniz.  
 
4) Derslere devam etme zorunluluğu var mıdır? 
 Teorik ve uygulamalı bir dersin en az %70’ine devam etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu 
koşulu yerine getirmeyen öğrenci, o dersin dönem sonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Devamsız 
öğrencilerin harf notu DZ olarak belirlenir ve bu öğrenciler ilgili dersi, sonraki yıl aldıklarında devam 
zorunluluğu devam eder. FF notu ile başarısız olunan dersler için bir sonraki yıl devam zorunluluğu 
yoktur.   

5) Hastalık veya kişisel başka nedenlerle devam edemediğim derslerde “sağlık raporu” geçerli olur 

mu? Hangi durumda “izinli” sayılırım? 

 Sağlık raporu veya kişisel başka bir mazeret “devamsızlık” durumu için geçerli değildir. 
Raporlu olsanız bile o ders için “devamsız” yazılırsınız. 
 Üniversiteyi folklorik, sportif, kültürel, bilimsel etkinlikler gibi alanlarda temsil eden veya milli 
takımların sportif müsabakalarına, hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, bu süre içerisinde ilgili 
yönetim kurulu kararıyla izinli sayılırlar. 

6) Kimler üst dönemden ders alabilir? 

 a) Lisans öğrencileri, bulunduğu döneme kadar tüm derslerini almış ve bu derslerini başarıyla 
geçmiş olmak, 3.00 veya üzerinde genel not ortalamasına sahip olmak ve devam mecburiyeti olan 
derslerle çakışmamak şartıyla bir üst sınıftan 15 AKTS’ye kadar ders alabilirler.   
 b) Bir dönemde muaf olduğu ders/dersleri bulunan öğrenciler, ilgili dersin/derslerin AKTS 
sayısını aşmamak şartıyla bir üst dönemden ders alabilirler.  

7) Şartlarını sağlamama rağmen üst dönemden ders ekleyemiyorum, neden? 

 Üstten ders alımlarında alınacak dersin içeriği, dersi alan öğrenci sayısı vb. değişkenler önem 
arz etmektedir. Bu nedenle üstten ders ekleme işlemleri danışmanınız tarafından yapılabilmektedir. 
Lütfen danışmanınızla iletişim kurunuz ve danışmanınızın önerilerini dikkate alınız.  
 

8) Daha önce aldığım ve başarıyla tamamladığım bir dersi, not yükseltmek amacıyla yeniden alabilir 

miyim? 

 Daha önce aldığınız ve başarıyla tamamladığınız bir dersin notunu yükseltmek istemeniz 

durumunda ilgili dersi, ders kayıt döneminde ders listenize yeniden ekleyebilirsiniz. Ancak şunu 

unutmayınız ki son aldığınız not geçerli olacaktır. Daha önce başarıyla tamamladığınız ve yeniden 

aldığınız bir dersi, listenize ekleyip de sınavlarına girmezseniz o dersten başarısız sayılırsınız. 

 
B) SINAVLAR  
1) Sınavlar hangi tarihler arasında yapılır? 
 Sınavların hangi tarihler arasında yapılacağı dönemden döneme değişmektedir. İlgili yıldaki 
sınavların ne zaman yapılacağı üniversitemizin akademik takviminde yer almaktadır. Ayrıca 
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fakülte/bölüm web sayfalarında sınavlara yönelik duyuru yapılır. Akademik takvimlere 
https://oidb.bartin.edu.tr/hizli-baglantilar/akademik-takvim.html adresinden ulaşabilirsiniz.  
 
2) Sınavlar, o dersi aldığımız derslikte ve aynı saatte mi yapılır? 
 Bu durum değişkenlik göstermektedir. Sınavlardan en az 15 gün önce fakülte/bölüm/ana 
bilim dalı web sayfasında sınav programı yayımlanır. Bu programda; sınavların tarihi, saati ve derslik 
bilgileri yer almaktadır.  
 
3) Sınav notum beklediğimden düşük geldi. İtiraz hakkım var mı? Kâğıdımı görebilir miyim? 
 “Bartın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne göre sınav 
puanınız ilan edildikten sonra üç iş günü içinde fakültenize dilekçe vererek notunuza itiraz 
edebilirsiniz. Bu durumda ilgili öğretim elemanı, kâğıdınızda maddî hata bulunup bulunmadığını iki iş 
günü içinde inceleyecektir. Yani ilgili maddeye göre sınav notuna itiraz eden öğrenciye sınav kâğıdını 
göstermek zorunlu değildir. Bunun dışında birçok öğretim elemanı, sınavlardan sonra sınıfa genel bir 
geri dönüt vermeye özen göstermektedir.  
 
4) Bir dönemde kaç sınav yapılır? 
 Dersin öğretim elemanı farklı bir ölçme-değerlendirme sistemi kullanmadığı takdirde bir 
dönemde “ara sınav (vize), dönem sonu sınavı (final) ve bütünleme” olmak üzere üç farklı sınav 
vardır. Ara sınavlara bütün öğrenciler herhangi bir başvuru gerekmeksizin girer. Dönem sonu sınavı 
için de herhangi bir başvuru gerekmez ancak bir öğrencinin dönem sonu sınavına girmeye hak 
kazanması için ilgili derse %70 oranında devam etmesi gerekir. “Devamsız” öğrenciler dönem sonu ve 
bütünleme sınavlarına giremezler.  
 
5) Ara sınava girmem gerekirken giremedim. Raporum, mazeretim var; telafi, mazeret sınavı olacak 
mı? 
 Ara sınava giremeyen öğrenciler, mazeretlerini bildiren bir dilekçe ile fakültelerine 
başvurmalıdırlar. Mazeret sınavlarına başvuruların ve sınavların ne zaman yapılacağı üniversitemizin 
akademik takviminde gösterilmektedir. Ayrıca ara sınavların sonundan itibaren fakülte/bölüm/ana 
bilim dalı web sayfalarını takip ediniz, başvurunuzu yapınız.  
 
6) Dönem sonu (final) sınavına girmem gerekirken giremedim. Raporum, mazeretim var; telafi, 
mazeret sınavı olacak mı? 
 Üniversitemizde mazeret sınavları sadece ara sınavlar için yapılmaktadır. Final sınavı için 
herhangi bir telafi sınavı yoktur. Finale giremeyen bir öğrenci, dersten başarısız olduğu için doğrudan 
bütünleme sınavına girebilir ve başarılı sayılması için gerekli notu alması durumunda dersten 
geçebilir. Bütünleme sınavı, o dersin final sınavı yerine geçmektedir.  
 
7) Bütünleme sınavlarına kimler girebilir? 
 Bir dersin bütünleme sınavına o dersten başarı notu FF olan öğrenciler ve dersten geçer not 
almasına rağmen notunu yükseltmek isteyen öğrenciler girebilir. Bir derse %70 oranında devam 
etmeyen öğrenci, dönem sonu ve bütünleme sınavına giremez.  
 
8) Bütünleme sınavına girmek için ayrıca bir başvuru gerekir mi? 
 Başarı notu FF olan öğrencilerin bütünleme için ayrıca bir başvuru yapmalarına gerek yoktur. 
Geçer not almasına rağmen not yükseltmek amacıyla bütünlemeye girmek isteyen öğrencilerin ise 
fakülteye dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Bu işlem için dönem sonu sınavları başladığında 
fakülte web sitesindeki duyuruları takip ediniz. Geçer not almasına rağmen bütünlemeye girmek için 
dilekçe vermeyen öğrencilerin not giriş ekranı açılmaz.  
 

https://oidb.bartin.edu.tr/hizli-baglantilar/akademik-takvim.html


 

 

9) Bütünleme sınavının not geçme sistemindeki yüzdesi farklı mıdır? 
 Bütünleme sınavı, başarı notu FF olanlar veya not yükseltmek isteyenler için bir çeşit yeni bir 
dönem sonu (final) sınavıdır. Yani dönem sonu sınavının başarıya etkisi ile bütünlemenin etkisi 
aynıdır.  
 
10) Not yükseltme amacıyla bütünlemeye girme dilekçesi verdim ama sınava girmedim. Bir sorun 
olur mu? 
 Not yükseltme amacıyla bütünlemeye girme dilekçesi veren öğrenci, fakülte öğrenci işleri 
birimi tarafından bütünleme listesine eklenir ve bu öğrencilere not giriş ekranı açılır. Bütünlemeye 
girmediğiniz takdirde notunuz sisteme “girmedi - 0” olarak kaydedilir ve bu not final sınavınız gibi 
işleme alınır. Örnek vermek gerekirse BA olan notunuzu AA’ya yükseltmek için dilekçe vermenize 
rağmen bütünlemeye girmediyseniz bütünleme notunuz “0” olur ve final sınavından “0” almış gibi 
olursunuz. Bu durumda harf notunuz FF’e (başarısız) düşer.  
 
11) Bütünleme sınavına girmem gerekirken giremedim. Raporum, mazeretim var; telafi, mazeret 
sınavı olacak mı? 
 Üniversitemizde mazeret sınavları sadece ara sınavlar için yapılmaktadır. Bütünleme sınavı 
için herhangi bir telafi sınavı yoktur. Bütünlemeye girmesi gerekirken giremeyen bir öğrenci, o 
dersten başarısız sayılacaktır. 
 
C) DERS GEÇME 
 Üniversitemizde ders geçme işlemleri “Bartın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim 
ve Sınav Yönetmeliği” ve “Bartın Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi”ne 
göre yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili belgeleri okuyunuz.   
 
1) Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde sınıf ortalamasının önemi var mıdır? 
 Vardır. Üniversitemizde “bağıl değerlendirme” adı verilen bir sistem uygulanmaktadır. Bu 
sistemde bir öğrencinin başarısı, içinde bulunduğu sınıftaki diğer öğrencilerin başarı düzeyleri ile 
bağlantı kurularak değerlendirilmektedir. 
 
2) Sınavların ders geçme notuna etki oranı nedir? Bir dersten başarılı sayılmak için gerekli olan not 
ortalaması kaçtır? 
 Bir dersin geçme notunun hesaplanmasında ara sınavın %40’ı, dönem sonu sınavının %60’ı 
alınır. Ancak bağıl değerlendirme sistemi doğrultusunda başarı notunun sınırı, not ortalamasına göre 
değişmektedir. Ayrıca dönem sonu sınavı için de alt not sınırı vardır. 
 Geçme notunun hesaplanmasında öncelikle dönem sonu (final) sınav puanınızın alt sınır 
altında kalmaması önemlidir. Geçme notunuzun hesaplanabilmesi için sınıf başarı düzeyinin “çok iyi, 
iyi” olduğu derslerde finalden en az 60, başarı düzeyinin “çok zayıf, zayıf, orta” olduğu derslerde 
finalden en az 50 almanız gerekmektedir. Bu durum  örnekler üzerinden aşağıda açıklanmıştır.  
 Sınıf başarı düzeyinin “çok zayıf, zayıf ve orta” olduğu durumlarda dönem sonu sınavından 
en az 50 almanız gerekmektedir. Bu durumda ara sınav (%40) + dönem sonu sınavı (%60) ortalaması 
45 ve üstü olursa o dersten başarılı olursunuz. Ancak dönem sonu sınavı (final) notunuz 50’nin altında 
olursa “ara sınav (%40) + dönem sonu sınavı (%60)” ortalamanızın bir önemi kalmaz ve dersten 
başarısız olursunuz. Sınıf başarı düzeyinin “çok zayıf, zayıf ve orta” olduğu bir derste ara sınav 
notunuzun 100, dönem sonu (final) notunuzun 40 olduğunu düşünelim. Bu durumda ara sınav (%40) 
+ dönem sonu (%60) ortalamanız 64 olur ancak dönem sonu sınav notununuz 50’nin altında olduğu 
için o dersten başarısız olursunuz. Ara sınav notunuzun 40, dönem sonu (final) notunuzun 50 
olduğunu düşünelim. Bu durumda ara sınav (%40) + dönem sonu (%60) ortalamanız 46 olur ve 
dersten geçersiniz.  
 Sınıf başarı düzeyinin “iyi ve çok iyi” olduğu durumlarda dönem sonu sınavından en az 60 
almanız gerekmektedir. Bu durumda ara sınav (%40) + dönem sonu sınavı (%60) ortalaması 50 ve 
üstü olursa o dersten başarılı olursunuz. Dönem sonu sınavı notunuz 60’ın altında olursa “ara sınav 



 

 

(%40) + dönem sonu sınavı (%60)” ortalamanızın bir önemi kalmaz ve dersten başarısız olursunuz. 
Sınıf başarı düzeyinin “iyi ve çok iyi” olduğu bir derste ara sınav notunuzun 100, dönem sonu (final) 
notunuzun 50 olduğunu düşünelim. Bu durumda ara sınav (%40) + dönem sonu (%60) ortalamanız 70 
olur ancak dönem sonu sınav notununuz 60’ın altında olduğu için o dersten başarısız olursunuz. Ara 
sınav notunuzun 40, dönem sonu (final) notunuzun 60 olduğunu düşünelim. Bu durumda ara sınav 
(%40) + dönem sonu (%60) ortalamanız 52 olur ve dersten geçersiniz.  
  Özetle bir dersten geçebilmek için öncelikle final not sınırını aşmalısınız. Bu sınır, sınıf başarı 
düzeyi düşükse en az 50, sınıf başarı düzeyi yüksekse en az 60’tır.  Final not sınırını geçtiyseniz “ara 
sınav (40) + final (%60)” ortalamanız sınıf başarı düzeyi düşükse en az 45, sınıf başarı düzeyi yüksekse 
en az 50 olmalıdır.  
 
3) Not sistemi nasıldır? Not dökümünde 4’lük sistem mi 100’lük sistem mi uygulanmaktadır? 
 Öğrencilerin not dökümünde ders başarısı harf notu ile gösterilir. Ağırlıklı ortalamalar 4’lük 
sisteme göre gösterilir. Bir dersin harf notunun belirlenmesinde sınıf ortalaması etkili olmaktadır. 
Örneğin, vize (%40) + final (%60) ortalamanızın 75 olduğunu düşünelim. Bu puan, sınıf ortalamasının 
“çok zayıf” olduğu derslerde AA harf notuna, “çok iyi” olduğu derslerde CB harf notuna karşılık 
gelmektedir.  
 
4)  “Başarısız” durumlarını göstermek için hangi harf notları kullanılır? 
 Bir derse devam etmenize rağmen not ortalamanız dersten geçmek için yeterli olmadıysa 
dersten “başarısız” olursunuz ve harf notunuz FF olarak verilir. Bir derse kaydolmanıza rağmen dersin 
en az %70’ine devam etmediyseniz devamsızlıktan kalırsınız ve harf notunuz DZ olarak verilir.  
 
5) FF ile DZ arasındaki fark nedir? 
 Bir dersten harf notu FF veya DZ olan bir öğrenci, bir sonraki yıl bu dersi yeniden almalıdır. 
Harf notunun FF olduğu durumlarda dersi yeniden aldığınızda o derse devam zorunluluğunuz yoktur. 
Harf notunuz DZ ise o dersi yeniden aldığınızda derse devam zorunluğunuz vardır.  

6) Dersten geçtim ama notumu yükseltmek istiyorum, ne yapmalıyım? 

 Bir dersten aldığınız notu yükseltmenin iki yolu vardır. Birincisi dersi aldığınız yıl o dersin 
bütünlemesine girmektir çünkü bütünlemeden aldığınız not, final notu gibi olmaktadır. 
Bütünlemeden yüksek not alırsanız ortalamanız da yükselir. Bütünlemeye girip de daha düşük bir not 
almanız durumunda ortalamanızın düşeceğini unutmayınız. Bütünlemeye girmek için final notlarının 
BİM (Bilgi İşlem Merkezi) ortamına yüklenmesinin son gününe kadar fakülteye dilekçe vermeniz 
gerekmektedir. Bu tarihler üniversitemizin ilgili yılının akademik takviminde yer aldığı gibi fakülte web 
sayfasında da duyuru olarak yer alır. Finallerin son haftasından itibaren fakülte web sayfasını takip 
ediniz. Bütünlemeye girmek için dilekçe vermenize rağmen sınava girmezseniz final sınavına girmemiş 
gibi olursunuz ve dersten kalırsınız. 
 İkincisi ise dersi aldığınız yıldan sonraki yıllarda ders kayıt zamanında ilgili dersi yeniden ders 
listenize eklemenizdir. Ders kayıt ekranında “daha önce alınan dersler, daha önce başarılı olunan 
dersler” sekmesinden ilgili dersi listenize ekleyebilirsiniz. Dersi yeniden aldığınızda son aldığınız 
ortalama, not dökümünüze işlenecektir. Yani önceki ortalamanızı yükseltme imkânınız olduğu gibi 
ortalamanızın düşme riski de vardır. Daha önce başardığınız ve yeniden aldığınız bir dersi listenize 
ekleyip de sınavlarına girmezseniz o dersten başarısız sayılırsınız.  
 
D) YAZ OKULU 
 Üniversitemizde 2021-2022 akademik yılında yaz okulu açılmasına karar verilmiştir. Bunun 
yanında yaz okulu açılan üniversitelere aşağıdaki şartlar doğrultusunda başvurabilirsiniz. Almak 
istediğiniz bazı derslerin yaz okulunda açılmaması durumu da söz konusu olabilir. Daha geniş bilgi için 
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/85269548 adresinden “Bartın Üniversitesi Yaz Okulu 
Uygulama Esas ve Usulleri”ni okuyabilirsiniz.   
 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/85269548


 

 

1) Yaz okuluna başvuru nasıl olmaktadır? 
 Yaz okuluna başvuru iki aşamalıdır ve iki aşamada tamamlanmalıdır. Birinci aşama 
başvurulacak üniversitenin duyurusunun takip edilmesi ve ilgili üniversiteye başvurunun yapılmasıdır. 
İkinci aşama ise öğrencinin kendi fakültesine başvurusudur.  Yaz okulunda almak istediğiniz dersleri 
ve o derslerin içeriklerini (ders içeriklerini, başvurduğunuz üniversitenin Bologna Bilgi Paketi 
sitesinden alabilirsiniz) bir dilekçe ile şu an okuduğunuz fakülteye/bölüme veriniz. Bölüm/fakülte 
tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılır ve ders intibakı yapılmaz.  
 
2) Yaz okuluna kimler gidebilir? Hangi dönemden ders alınır? 
 Genel not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrenciler sadece başarısız oldukları dersler için 
yaz okuluna gidebilir ve bir yaz okulu döneminde en fazla 12 AKTS ders alabilirler. Mezun durumda 
olan öğrenciler ilave bir ders daha alabilirler.  
 Genel not ortalaması 2.00 ve üstünde olan öğrenciler başarısız oldukları veya en çok bir üst 
sınıftan hiç almadıkları derslerden bir yaz okulu döneminde en fazla 15 AKTS ders alabilirler. Mezun 
durumda olan öğrenciler ilave bir ders daha alabilirler.  
 Yaz okulu için “güz” veya “bahar” dönemi sınırlaması yoktur. Derslerin açılması ve AKTS 
sınırına uyması şartıyla aynı yaz okulunda hem güz dönemi hem de bahar dönemi derslerinden 
alabilirsiniz.  
 
3) Her sene yaz okuluna gidebilir miyim? 
 Yaz okulu için yıl sınırı yoktur, AKTS sınırı vardır. Öğreniminiz boyunca yaz okulundan en fazla 
30 AKTS ders alabilirsiniz. Bu sınır aşılmadığı sürece her yıl yaz okuluna gidebilirsiniz.  
 
4) Yaz okulunda başarılı sayılma şartları nelerdir? Yaz okulunda aldığım derslerin intibakı nasıl 
yapılır? 
 Yaz okulunda aldığınız derslerin üniversitemizde “başarılı” sayılması için o derse ait 
notunuzun 65 veya CC olması gerekir. 65 veya CC’nin altındaki dersler için herhangi bir işlem 
yapılmaz. Notlarınız ilgili üniversite tarafından üniversitemize gönderilir ve bölüm tarafından intibak 
yapılır. Yaz okulu sonunda herhangi bir belge getirmenize gerek yoktur.  
 


