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Amaç
Madde 1 – (1) Bu düzenlemenin amacı, Dikey Geçiş Sınavını başararak İstanbul
Bilgi Üniversitesi’nin lisans programlarına başlayan öğrencilerin, 19.02.2002 tarih ve 24676
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans
Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde intibak ettirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Tanımlar
Madde 2 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen terimlerden:
a) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,
b) Fakülte: İstanbul Bilgi Üniversitesinin ilgili fakültesini,
c) Lisans Yönetmeliği: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans
Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini,
ç) Öğrenci: Dikey Geçiş Sınavını başararak İstanbul Bilgi Üniversitesinin lisans
programlarına kayıt yaptıran öğrencileri,
d) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini
ifade eder.
Ders tanıma ve muafiyet
Madde 3 – (1) Öğrencinin önlisans programında almış ve başarmış olduğu dersler
Fakülte yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek tanınacak ve muafiyet verilecek dersler
belirlenir.
(2) Üniversitenin programlarında alınmış derslerden tanınanların kredi ve notları da
tanınır.
(3) Diğer yükseköğretim kurumlarının programlarından alınan derslerden tanınanlar,
Üniversitenin Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21.
maddesinin 11. fıkrası uyarınca notları tanınmadan “T” ibaresiyle gösterilir ve bu dersler
karşılığı olarak muafiyet verilen derslerin kredisi kredi hesabında dikkate alınır.
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Lisans öğrenimine hazırlık programı
Madde 4 – (1) Lisans Yönetmeliğinin 12. maddesi uyarınca İngilizce dil yeterliliğini
kazanan öğrenci Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına kabul edilir.
(2) Lisans Öğrenimine Hazırlık Programını tamamlama süresi iki yarıyıldır, ancak bu
süre içinde ilk dört yarıyıl müfredatının başarıyla tamamlanamaması halinde bir yarıyıl ek
süre kullanılabilir. Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 01/12/2006 tarihli toplantısında alınan
karar uyarınca, bir yarıyıllık ek süre öğrencinin durumuna göre Güz veya Bahar Döneminde
kullanılabilir. Ek sürenin kullanılması için ders alınmayan dönem için kayıt dondurma işlemi
yapılır.
(3) Süresi içinde Lisans Öğrenimine Hazırlık Programını tamamlayamayan
öğrencinin ilişiği kesilir.
(4) Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı, ders tanıma ve muafiyet sonucunda ilgili
lisans programının ilk dört yarıyıl müfredatından eksik kalan derslerden oluşur. Gerekli
gördüğü hallerde Fakülte Yönetim Kurulu başkaca derslerin de Lisans Öğrenimine Hazırlık
Programı kapsamında alınmasına karar verebilir.
(5) Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının başarıyla tamamlanmış sayılması için,
ilgili lisans programının ilk dört yarıyıl müfredatının en az %90’ının başarıyla
tamamlanması ve ilk dört yarıyılında bulunan derslerin ikisinden fazla dersten başarısız
olunmaması gereklidir. Ancak, ilk dört yarıyıl müfredatında bulunan derslerin ikisinden
fazla dersten başarısız olunmaması koşuluyla, fakülte yönetim kurulu, Lisans
Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca 5. yarıyıl öğrencisi sıfatını kazanan
öğrencinin Lisans Öğrenimine Hazırlık Programını tamamlamış sayılmasına karar verebilir.
İlk dört yarıyıl müfredatında bulunan derslerden en fazla iki dersten başarısız olan
öğrenciler, başarısız oldukları dersleri üçüncü sınıfta almak kaydıyla, üçüncü sınıfa
kaydedilirler; iki dersten fazla dersten başarısız olanların ise üniversite ile ilişiği kesilir.
(6) Fakülte yönetim kurulunun bu maddenin 4. fıkrası çerçevesinde başkaca ders
alınmasına karar verdiği haller hariç olmak üzere, 3. madde uyarınca yapılan ders tanıma ve
muafiyet işlemi sonucunda ilk dört yarıyıl müfredatının %90’ından muafiyet tanınan
öğrenciler Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına tâbi olmadan öğrenimlerine başlar.
Üst yarıyıllardan ders alma
Madde 5 – (1) Öğrenci Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına devam ederken
Lisans Yönetmeliğinin ders ve kredi almaya ilişkin kuralları çerçevesinde üst yarıyıllardan
da ders alabilir.
Lisans öğreniminin azami süresi
Madde 6 – (1) Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 15/10/2003 tarihli kararı
uyarınca, öğrencinin lisans öğrenimini tamamlama süresi azami yedi yarıyıldır.
(2) Lisans öğreniminin azami süresi Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı
tamamlandıktan sonra işletilmeye başlanır.
(3) Ders tanıma ve muafiyet işlemleri sonucunda, kayıtlı olduğu lisans programının
ilk dört yarıyıl müfredatının %90’ından muafiyet alarak veya Lisans Yönetmeliğinin 13.
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maddesinin 5. fıkrası uyarınca 5. yarıyıl öğrencisi sıfatını kazanarak lisans öğrenimine
doğrudan başlayan öğrenciler hariç olmak üzere; bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği
tarihte öğrenimine başlamış olup 2007-2008 Eğitim ve Öğretim Yılının Bahar (İkinci)
Dönemi sonu itibarıyla kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyıl müfredatının
%90’unu başarmış veya Lisans Yönetmeliğinin 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca 5. yarıyıl
öğrencisi sıfatını kazanan öğrencilerin azami öğrenim süresi 3 yarıyıl Lisans Öğrenimine
Hazırlık Programı süresi, 7 yarıyıl lisans öğrenimi azami süresi olmak üzere 10 yarıyıl
olarak hesaplanır.
Ek Madde 1 – 2010-2011 Akademik Yılı ve sonrasında dikey geçiş yoluyla kabul
edilen öğrencilerin not ortalamaları dikey geçiş sonrasında Lisans Öğrenimine Hazırlık
Programında aldıkları dersler ile lisans programından aldıkları dersler esas alınarak
hesaplanır.1
Yürürlük
Madde 7 – (1) Bu Usul ve Esaslar Akademik Kurul tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer ve 2008-2009 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren uygulanır.
Mütevelli Heyet’in 04.07.2010 tarihli toplantısında alınan 556 sayılı kararın 2.
maddesi uyarınca, Akademik Kurul’un 29.06.2010 tarih ve (09) sayılı toplantısında alınan 3
numaralı kararla yapılan değişiklikler Akademik Kurul tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girmiştir.
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