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İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ  

ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN 

ÖĞRENCİLERİN BAŞKA ÜNİVERSİTELERİN YAZ OKULLARINDAN DERS 

ALMALARINA DAİR ESASLAR 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

        Amaç 

        MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, İstanbul Bilim Üniversitesi önlisans ve lisans 

programı öğrencilerinin başka üniversitelerin yaz okullarından ders almalarına ilişkin 

koşulları düzenlemektir. 

        Kapsam 

        MADDE 2- (1) Bu esaslar, İstanbul Bilim Üniversitesi önlisans ve lisans programı 

öğrencilerinin başka üniversitelerin yaz okullarından ders almalarına ilişkin hükümleri kapsar. 

        Dayanak 

        MADDE 3- (1) Bu esaslar, İstanbul Bilim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans 

Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi 

Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik temel alınarak hazırlanmıştır. 

        Tanımlar 

        MADDE 4- (1) Bu esaslarda geçen;  

a) Birim: İstanbul Bilim Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokullarını, 

 b) Birim Kurulu: İstanbul Bilim Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokulu kurulunu,  

c) Birim Yönetim Kurulu: İstanbul Bilim Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve 

meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, 

ç) Senato: İstanbul Bilim Üniversitesi Senatosunu, 

d) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ders Alma Koşulları, Başarı Değerlendirmesi ve Yaz Okulu Ücreti 

        Koşullar 

MADDE 5- (1) (Değişik: Senato 5/1/2018) İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

Programlarında Öğrenim gören öğrenciler başka üniversitelerin yaz okullarından sadece 

uzaktan eğitim ile yürütülen dersleri alabilirler. 

(2) Başka üniversitelerin yaz okullarından ders almayı talep eden öğrencilerin, ders alacağı 

üniversiteler, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir. 



 (3) Ders almayı talep eden öğrencilerin talepleri, ilgili birim yönetim kurulunda 

değerlendirilerek, uygun görülmesi halinde onaylanır. 

(4) Öğrencinin almak istediği dersin müfredat, kredi ve saatini, ayrıca yaz okulu akademik 

takvimini içeren belgeyi yaz okulu eğitimi başlamadan önce bir dilekçe ekinde ilgili birime 

sunması gerekir. 

(5) Alınacak derslerin ulusal ya da AKTS kredileri, ilgili birimdeki okutulan derslerle aynı ya 

da daha fazla olmalıdır. 

(6) Ders içerikleri en az %80 uyumlu olmalıdır. 

(7) Alınacak dersler bir yaz döneminde en fazla 7 (ulusal) krediyi geçemez 

 (8) Alt yarıyıllardan veya bulunduğu yarıyıldan başarısız veya koşullu başarılı, FF, DD, DC 

harf notu olan dersleri başka üniversitelerin yaz okullarında alabilir. 

(9) Alt yarıyıllardan veya bulunduğu yarıyıldan ders programında olduğu halde hiç almadığı 

veya VF (devamsız) harf notu olan dersleri başka üniversitelerin yaz okullarında alamaz. 

 

        Başarı Değerlendirmesi 

        MADDE 6- (1) Öğrencilerin yaz döneminde aldıkları derslerdeki başarı notları, ilgili 

birim tarafından Üniversitemiz harf notlarına çevrilir, notlar Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığınca otomasyon sistemine girilir. Notlar, transkript belgesinde (not durum belgesi) 

“yaz dönemi” olarak gösterilir ve genel not ortalamasına yansıtılır.  

        Ücret 

        MADDE 7- (1) Başka üniversitelerin yaz okullarından ders alan öğrenciler, yaz okulu 

ücretini ders aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

        Hüküm bulunmayan haller 

        MADDE 8- (1) Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde İstanbul Bilim 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat 

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim 

kurulu kararları uygulanır. 

        Yürürlük 

        MADDE 9- (1) Bu esaslar, İstanbul Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

        Yürütme 

        MADDE 10- (1) Bu esaslar, İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 


