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BĐRĐNCĐ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı;
(a) Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin Ek 1. maddesi kapsamında yapılacak yaz okulunun yürütülmesine ve yaz
okulundan ders alınmasına ilişkin usul ve esasları,
(b) Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 21. maddesinin 1. fıkrasının (j) bendi kapsamında başka yükseköğretim
kurumlarının yaz okullarından ders alınmasına izin verilmesine ilişkin usul ve esasları ve
(c) Yabancı öğrenciler, misafir öğrenciler ve diğer üniversitelerin öğrencilerinin
Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin Ek 1. maddesi kapsamında yapılacak yaz okulundan ders almalarına ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.
Tanımlar
Madde 2 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Lisans Yönetmeliği: Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans
Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini,
c) Öğrenci: Đstanbul Bilgi Üniversitesinin Đngilizce Dil Hazırlık Programına kayıtlı
öğrenciler ile Đstanbul Bilgi Üniversitesinin önlisans ve lisans programlarına kayıtlı
öğrencileri,
ç) Üniversite: Đstanbul Bilgi Üniversitesini,
d) Üniversitenin yaz okulu: Önlisans ve lisans düzeyindeki derslerden oluşan yaz
okulunu,
ifade eder.
Üniversitenin yaz okullarından ve diğer yükseköğretim kurumlarından
alınabilecek azami ders ve kredi sayısı
Madde 3 – (1) Yurtdışı değişim programları kapsamında alınan dersler hariç olmak
üzere:

Bilgi Üniversitesi Yaz Okulları ve Başka Yüksek
Öğretim Kurumlarından Ders Alma Yönergesi
(a) Bir yaz öğretimi döneminde başka yükseköğretim kurumlarının yaz okulları ile
Üniversitenin yaz okullarından alınabilecek derslerin toplam sayısı bir akademik yılda üçü,
toplam AKTS kredi karşılığı da yirmibiri aşamaz ve bu kısıtlardan hangisi önce karşılanırsa
o uygulanır. Ancak, yaz okullarından alacağı derslerle, mezun olabilecek veya Lisans
Yönetmeliğinin 27. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tek ders sınav hakkı kazanabilecek
öğrencilere, kayıtlı bulundukları fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun yönetim
kurulu kararıyla azami beş ders veya otuziki AKTS kredisi karşılığı ders verilebilir; bu
kısıtlardan hangisi önce karşılanırsa o uygulanır.
(b) Bir akademik yılda yaz okulları da dahil olmak üzere başka yükseköğretim
kurumlarından ve Üniversitenin yaz okullarından alınabilecek derslerin toplam sayısı beşi,
toplam AKTS kredi karşılığı otuzikiyi aşamaz ve bu kısıtlardan hangisi önce karşılanırsa o
uygulanır.
(2) Mezuniyet için Üniversiteden alınması gereken asgari kredi koşulu saklı olmak
üzere; başka yükseköğretim kurumlarından alınmasına izin verilecek derslerin (yurtdışı
değişim programları kapsamında alınan dersler de dahildir) kredi karşılıkları, öğrencinin
Üniversitede devam ettiği programda almak zorunda olduğu AKTS kredisinin %25’ini
aşamaz.
(3) Öğrencinin Üniversitede devam ettiği programın müfredatında öngörülen AKTS
kredisinin %25’ini Üniversiteden ders alarak tamamlamadığı hallerde mezuniyet onayı
verilemez. Bu kural aşağıda sayılan öğrenciler hakkında da uygulanır:
(a) Dış yatay geçiş geçiş yoluyla kayıt yaptıranlar,
(b) Dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıranlar,
(c) Üniversiteye kayıt yaptırmadan önce Üniversiteden ders almış olanlar,
(d) Yurtdışı değişim programları kapsamında ders almış olanlar.
(4) Devam edilen programın müfredatında öngörülen AKTS kredisinin %25’inin
Üniversiteden ders alınarak tamamlanmadığı veya tamamlanamayacağı hallerde öğrencinin
hangi dersleri alacağı kayıtlı olduğu fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun
yönetim kurulu tarafından belirlenir.
ĐKĐNCĐ BÖLÜM
Üniversitenin Yaz Okulunun Yürütülmesi
Üniversitenin yaz okulundan ders alınamayacak haller
Madde 4 – (1) Aşağıda sayılanlar Üniversitenin yaz okulundan ders alamazlar:
(a) Đngilizce dil yeterlik sınavına girmemiş veya bu sınavdan muaf tutulmamış
öğrenciler,
(b) Đzleyen yarıyılda Đngilizce Dil Hazırlık Programına devam etmek zorunda olan
öğrenciler,
(c) Üniversitenin yaz okulundan ders alınmasına ilişkin olarak bu Yönergede
belirlenen ders ve/veya kredi kısıtını doldurmuş öğrenciler.
(2) Yabancı dil hazırlık programı final sınavında başarısız olan ve öğretim dili
Türkçe olan programlara devam edecek öğrenciler, Đngilizce Dil Hazırlık Programına ilişkin
bütünleme sınavı haklarından vazgeçtiklerini yazılı olarak bildirmeleri ve ilgili lisans ve
önlisans programına kabul edilmeleri koşuluyla sadece Üniversitenin yaz okulundan ders
alabilirler.
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Süre, takvim ve planlama
Madde 5 – (1) Yaz okulu bahar yarıyılı sonrasında en az yedi hafta olmak üzere
yapılır ve akademik yarıyıl niteliğinde değildir.
(2) Yaz okulu takvimi Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve yaz okulu
takviminde aşağıdaki hususlar ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından gerek duyulan diğer
hususlar gösterilir:
a) Yaz okulunda açılması planlanan derslerin duyurulacağı tarih.
b) Yaz okulundan ders almak için başvuru süresi ve tarihleri.
c) Açılacak derslerin kesinleştirileceği son tarih.
ç) Ders açılmaması, dersten geçme ve ders çakışması nedeniyle ders değiştirmek ve
bırakmak veya bu Yönergede belirlenen sınırlar içinde ders eklemek için başvuru süresi ve
tarihleri.
d) Yaz okulu derslerinin başlama ve bitiş tarihleri.
e) Dersten çekilme için son tarih.
f) Sınavların yapılacağı tarih aralığı.
g) Notların teslimi için son tarih.
ğ) Notların ilan edileceği tarih.
(3) Yaz okulunda açılan bir dersin saat olarak süresi, o dersin yarıyıllık olağan
toplam ders saatidir. Dersin yaz okulundaki haftalık ders süresi, dersin yarıyıldaki haftalık
ders saatinin iki katının %25’ini aşamaz. Ancak bir diğerinin alınması için koşul olan veya
birbirini izleyen derslerin açılması gibi haklı hallerde ilgili derslerin haftalık ders süresi
Rektörlük onayıyla artırılabilir.
(4) Yaz okulunda uygulamalı dersler için uygulama saati konulup konulmaması ve
süresi, dersi verecek öğretim elemanının görüşü alınarak, ilgili fakülte, yüksek okul veya
meslek yüksek okulu yönetim kurulu tarafından belirlenir, ancak yaz okulundaki uygulama
saati yarıyıllık olağan uygulama saatinin iki katını aşamaz.
(5) Derslerin yürütülmesine ilişkin planlama ilgili fakülte dekanlığı veya ilgili
yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından yapılır.
(6) Yaz okulundaki dersler müfredatta öngörülen kredi sayısıyla açılır.
Yaz okulunda ders açılması ve derse kabul koşulları
Madde 6 - (1) Yaz okulu kapsamında ders açılıp açılmamasına ilgili fakülte,
yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından karar verilir.
(2) Yaz okulunda açılması planlanan dersler ile bunlara kabul koşulları, varsa bölüm
kurullarının önerisi alınarak, ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim
kurulu kararıyla belirlenir. Yaz okuluna özgü koşulların belirlenmediği hallerde ilgili
derslere kabul için aranan genel koşullar uygulanır.
(3) Yaz okulundan ders alınmasında, Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem
Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin başarı denetimine ilişkin kuralları
uygulanmaz. Ancak fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulları yaz
okulundan ders alınmasına veya belirli derslere kabule ilişkin olarak belirli bir genel not
ortalamasının aranmasına karar verebilir.
(4) Derslere kabul koşulları ders alma başvurularının başlamasından önce duyurulur.
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Ders verecek öğretim elemanları
Madde 7 - (1) Yaz okulunda ders verecek öğretim elemanları ilgili fakülte,
yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulları tarafından belirlenir.
(2) Yaz okulunda Üniversite dışından öğretim elemanı görevlendirilebilir.
Açılacak derslerin kesinleştirilmesi
Madde 8 – (1) Planlanan bir dersin yaz okulunda açılması için en az kaç öğrencinin
kaydolması gerektiği planlanan derslere ilişkin duyuruda gösterilir.
(2) Açılması kesinleşen dersler ilgili fakülte dekanlığı ile yüksekokul ve meslek
yüksekokulu müdürlüğü tarafından belirlenerek duyurulur.
Derse kabul koşullarını taşımama, kayıtların düzeltilmesi, ders değiştirme, ders
ekleme ve ders bırakma
Madde 9 - (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulları derse
kabul koşullarını taşımayan öğrencilerin dersten kaydının silinmesine karar verebilir. Bu
halde ilgili ders bedeli öğrenciye iade edilir.
(2) Bir dersin açılmadığı hallerde dersi almış olan öğrencilerin ders kayıtları
kendiliğinden silinerek düzeltilir. Bu halde ilgili ders bedeli öğrenciye iade edilir.
(3) Kayıt yaptırdığı bir dersten geçmiş olan öğrencilerden koşullu geçer not almış
olanlar dışındakilerin ders kayıtları kendiliğinden silinerek düzeltilir. Koşullu geçer not
almış olanlar ise dersi değiştirebilir veya bırakabilirler. Süresi içinde başvurulmayan
hallerde;
(a) Ders değiştirme işlemi yapılmaz;
(b) Ders bırakma işlemi yapılır, ancak ders bedeli iade edilmez.
(4) Kayıt yaptırdığı dersler çakışan öğrenci ders değiştirebilir. Süresi içinde
başvurulmayan hallerde ders değiştirme işlemi yapılmaz.
(5) Bu Yönergede belirlenen ders ve kredi sınırları içinde kalınması koşuluyla
öğrenci yeni ders alabilir.
(6) Öğrenci, yaz okulunun son iki haftası başına kadar aldığı derslerden çekilebilir.
Dersten çekilme başvurusunun yaz okulunun ilk haftası sonuna kadar yapılması halinde ders
bedelinin yarısı iade edilir, dersten çekilme başvurusunun bu tarihten sonra yapılması
halinde ise ders bedeli iade edilmez.
(7) Yaz okuluna başvuru sırasında ödenen öğrenim bedeli bu maddenin 1-6. fıkrası
kapsamında yapılan işlemler dikkate alınarak yeniden hesaplanır; eksik kalan meblağ
öğrenciye tamamlatılır, fazla olan meblağ ise Mütevelli Heyet tarafından belirlenen şekilde
iade edilir.
Sınavlar, notlar ve tek ders sınavları
Madde 10 - (1) Yaz okulunda açılan derslerde bütünleme veya telafi sınavı
yapılmaz.
(2) Dersin olağan yarıyıllık değerlendirme kıstaslarında vize veya final sınavı
öngörülen hallerde, yaz okulunda da aynı sınavlar yapılmalıdır, ancak vize sayısı farklı
olabilir.
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(3) Öğrencilerin başarı durumları Lisans Yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca
değerlendirilir.
(4) Yaz okulu öncesinde Lisans Yönetmeliğinin 2. fıkrasının (a) bendi uyarınca
başarısız olduğu tek dersi için ek sınav hakkı kazanmış ve ek sınav hakkı kazandığı ders yaz
okulunda açılan öğrencilere ek sınav hakları tercihlerine göre yaz okulu öncesinde, dersi yaz
okulunda almamaları kaydıyla yaz okulu final sınavında ve dersi yaz okulunda almaları
kaydıyla yaz okulu final sınavları sonrasında kullandırılır. Ek sınav haklarını yaz okulu
öncesinde kullanan öğrencilere yaz okulu sonrasında Lisans Yönetmeliğinin 2. fıkrasının (a)
veya (b) bendi uyarınca ayrı bir ek sınav hakkı verilmez.
(5) Yaz okulu öncesinde Lisans Yönetmeliğinin 2. fıkrasının (b) bendi uyarınca not
yükseltmek için tek ders için ek sınav hakkı kazanmış ve ek sınav hakkını kullanmak istediği
ders yaz okulunda açılan öğrencilere ek sınav hakları tercihlerine göre yaz okulu öncesinde,
dersi yaz okulunda almamaları kaydıyla yaz okulu final sınavında ve dersi yaz okulunda
almaları kaydıyla yaz okulu final sınavları sonrasında kullandırılır. Ek sınav haklarını yaz
okulu öncesinde kullanan öğrencilere yaz okulu sonrasında Lisans Yönetmeliğinin 2.
fıkrasının (a) veya (b) bendi uyarınca ayrı bir ek sınav hakkı verilmez.
(6) Yaz okulu öncesinde Lisans Yönetmeliğinin 2. fıkrasının (a) bendi uyarınca
başarısız olduğu tek dersi ve (b) bendi uyarınca not yükseltmek için tek dersten ek sınav
hakkı kazanmış öğrenciler hariç ve bunlara ilişkin 3 ve 4. fıkra hükümleri saklı kalmak
üzere; yaz okulu sonrasında Lisans Yönetmeliğinin 2. fıkrasının (a) bendi uyarınca başarısız
olunan tek ders ve (b) bendi uyarınca not yükseltmek için tek ders için ek sınav hakkı
verilebilir.
Öğrenim bedeli
Madde 11 - (1) Yaz okulunda ders başına öğrenim bedeli ödenir.
(2) Öğrenim bedelleri ile ödeme koşulları Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından Ders Alınması
Başka yüksek öğretim kurumlarından ders alınmasına izin verilemeyecek haller
Madde 12 – (1) Aşağıda sayılanların başka yükseköğretim kurumlarından ders
almasına izin verilmez:
(a) Đngilizce dil yeterlik sınavına girmemiş veya bu sınavdan muaf tutulmamış
öğrenciler,
(b) Đzleyen yarıyılda Đngilizce Dil Hazırlık Programına devam etmek zorunda olan
öğrenciler,
(c) Kayıtlı olduğu önlisans veya lisans programında en az bir yarıyıl öğrenim
görmemiş öğrenciler,
(ç) Başka yüksek öğretim kurumlarından ders alınmasına ilişkin olarak bu Yönergede
belirlenen ders ve/veya kredi kısıtını doldurmuş öğrenciler,
(d) Lisans programı öğrencisi iken ön lisans programından ders almak isteyen
öğrenciler,
(e) Başarı notu koşulsuz geçer olan dersleri almak isteyen öğrenciler.
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Başka yüksek öğretim kurumlarından ders alınması koşulları
Madde 13 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulları bu
Yönergede belirlenen ders ve kredi sayısının altında olmak kaydıyla başka yükseköğretim
kurumlarından alınabilecek azami ders ve kredi sayısı, ders alınması için asgari genel not
ortalaması, hangi yarıyıl, sınıf veya durumdaki öğrencilerin ders alabilecekleri gibi, koşullu
geçer notlu derslerin alınıp alınamayacağı gibi koşulları belirleme konusunda yetkilidir.
Ön karar alınması zorunluluğu, tanıma koşulları, tanıma
Madde 14 – (1) Başka yükseköğretim kurumlarından ders alarak ders ve kredi
tanıtmak isteyen öğrencilerin, öncelikle kayıtlı oldukları fakülte, yüksekokul veya meslek
yüksekokullarının yönetim kurullarına başvurarak, hangi üniversite, fakülte, yüksekokul,
meslek yüksekokulu veya programdan hangi dersleri almak istediklerini belirtip, alınan
derslerin hangi koşullarla tanınabileceği konusunda ön karar aldırmaları gereklidir.
(2) Đlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu ders içeriği,
ilgili öğretim üyesi, asgari ders saati ve benzeri ilgili kıstasları dikkate alarak, hangi
koşullarla ve hangi notun alınması halinde dersin tanınacağını da karara bağlayabilir.
(3) Đlgili yönetim kurulu tarafından belirlenen koşulları taşıyan derslerin tanınması
için, dersin alındığı yüksek öğretim kurumunca resmi şekilde düzenlenen belgeyle yeniden
ilgili yönetim kuruluna başvurulması gereklidir. Bir dersin tanınması için, o dersin notunun
alındığı yükseköğretim kurumunu not sistemi uyarınca geçer not olması, koşullu geçer not
olmaması ve 100 tam not üzerinden en az 50 olması gereklidir. Đlgili yönetim kurulunun
kararıyla tanınan dersler kayıtlara işlenir.
(4) Bu maddenin 1 ve 2. fıkraları uyarınca yurtiçindeki ve yurtdışındaki yüksek
öğretim kurumlarından alınan ve 3. fıkra kapsamında tanınan dersler, Lisans Yönetmeliğinin
21. maddesinin (j) bendi uyarınca öğrencinin akademik kaydında “TE” (Başka
yükseköğretim kurumunda alınıp tanınmış ders) ibaresiyle gösterilir. Tanınan dersler için,
öğrencinin tamamlaması gereken derslerden muafiyet verilebilir. Tanınan derslerin kredi ve
notları not dökümlerinde ayrıca gösterilir, ancak bu kredi ve notlar ortalama hesaplarına
katılmaz.
(5) Bu maddenin 1 ve 2. fıkraları uyarınca Erasmus değişim programı kapsamında
alınmasına izin verilip 3. fıkra kapsamında tanınan ve öğrencinin tamamlaması zorunlu veya
seçimlik gereken dersler karşılığında muafiyet verilen derslerin notları AKTS kredisinin
karşılanması koşuluyla zorunlu ve seçimlik dersler için tanınabilir. Ders notunun
tanınamadığı veya tanınmadığı hallerde bu maddenin 4. fıkrası uygulanır.
BEŞĐNCĐ BÖLÜM
Diğer ve Son Hükümler
Yabancı öğrenciler, değişim programı öğrencileri, misafir öğrenciler ve başka
yükseköğretim kurumlarının öğrencileri
Madde 15 - (1) Yabancı öğrenciler, değişim programı öğrencileri, misafir öğrenciler
ve başka yükseköğretim kurumlarının öğrencileri kayıtlı oldukları yükseköğretim
kurumlarının ve ders alacakları fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekukulunun yönetim
kurulunu izin vermesi kaydıyla Üniversitenin yaz okulundan ders alabilirler.
(2) Üniversiteye kayıtlı yabancı öğrenciler, değişim programı öğrencileri, misafir
öğrencileri ve başka yükseköğretim kurumlarının öğrencileri hakkında Birinci ve Đkinci
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Bölüm hükümleri uygulanır. Bunları başka yüksek öğretim kurumlarından ders alabilmesi
için kayıtlı oldukları diğer yükseköğretim kurumlarının izin vermesi gereklidir.
(3) Üniversiteye kayıtlı olmayan yabancı öğrenciler, değişim programı öğrencileri,
misafir öğrenciler ve başka yükseköğretim kurumlarının öğrencilerine Üniversitenin yaz
okulundan aldıkları dersleri yaz okulunun başlama tarihine kadar bırakmaları halinde ilgili
ders bedeli iade edilir, aksi halde ders bedeli iadesi yapılmaz.
Değişiklikler
Madde 16 - (1) Üniversitenin Mütevelli Heyeti, Akademik Kurulu ve Yönetim
Kurulu kanun ve yönetmeliklerle kendilerine verlen yetkiler kapsamında kalmak ve bunları
belirtmek kaydıyla bu Yönergede değişiklik yaparak uygulanmasına karar verebilirler.
(2) Değişiklikler Rektörlük tarafından Yönerge metnine dayanağı gösterilerek işlenir.
Yürürlükten kaldırılan veya uygulanmayacak hükümler
Madde 17 – (1) Üniversitenin Akademik Kurulunun 24.05.2007 tarih ve
(V04/AKK/05) sayılı toplantısında alınan (9) sayılı karar ve Mütevelli Heyetinin 25.05.2007
tarihli toplantısında alınan (378) sayılı kararla kabul edilen Đstanbul Bilgi Üniversitesi Yaz
Okullarının Yürütülmesine Đlişkin Usul Ve Esaslar ek ve değişiklikleriyle birlikte
yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Üniversitenin Akademik Kurulun 09.06.2005 tarih ve (V04/AKK/04) sayılı
toplantısında alınan (4) sayılı kararla kabul edilen Đstanbul Bilgi Üniversitesi Diğer
Üniversitelerin Yaz Okullarından Ders Almaya Đlişkin Esaslar ek ve değişiklikleriyle birlikte
yürürlükten kaldırılmıştır.
(3) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Üniversite Mütevelli Heyeti,
Akademik Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınmış ve bu Yönergeyle çelişen kararlar
uygulanmaz.
Yürürlük ve Uygulama
Madde 18 – (1) Bu Yönerge 2013-2014 Akademik Yılı başında yürürlüğe girer ve
2013-2014 Akademik Yılında alınacak dersler dahil olmak üzere uygulanır.
Yürütme
Madde 19 – (1) Bu Yönerge hükümlerini hükümlerini Đstanbul Bilgi Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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