
Sevgili öğrencimiz,

13.06.2013/28676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki bazı önemli 

değişiklikleri sizlerle paylaşmak isteriz. 

Lütfen aşağıdaki açıklamaları dikkatle okuyunuz. Daha ayrıntılı bilgi için web 

sayfamızda bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili bölümlerini okumanızı öneririz.  

http://www.bilgi.edu.tr/site_media/uploads/files/2013/07/15/kredili-sistem-

lisans-ve-nlisans-retim-ve-s-nav-y-netmeli-13.06.2013degisiklik.pdf

AKTS (ECTS)
Üniversitemizin Avrupa Birliği kriterlerine uyum çalışmaları sonucu kredili 

sistemimiz Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (European Credit Transfer System) 

geçti. (Bkz. Madde: 17) 

Artık program esasında bir kredinin karşılığı, Akademik Kurul tarafından, bir 

yarıyılda asgari yirmibeş (25) azami otuz (30) saat öğrenci iş yükü olmak üzere 

belirlenmektedir. Bir dersin yeni sistemde kaç krediye karşılık geldiğini web 

sayfamızdaki ders kataloğuna bakarak öğrenebilirsiniz:

http://www.register.bilgi.edu.tr/coursecatalog

Ayrıca, derslerin Kredi değerleri ve yarıyıl-sınıf programlarında öngörülen kredi 

yüklerinde de değişiklik oldu. Ancak, daha önceki dönemlerde aldığınız Genel 

Not Ortalaması ve 2012-2013 akademik yılı sonuna kadar tamamladığınız krediye 

göre yarıyıl ve sınıf durumunuz değişmeyecektir. Bundan sonra aldığınız derslerin 

notları ise genel not ortalamanıza yeni krediler üzerinden katılacaktır. 

Yeni sisteme göre Tamamlanan kredi Yarıyıl / Sınıf tablosu aşağıdaki gibidir:

Tamamlanan Kredi  Yarıyıl / Sınıf

0 – 23    1. yarıyıl / 1. sınıf

24 – 47    2. yarıyıl / 1. sınıf

48 – 77    3. yarıyıl / 2. sınıf

78 – 107   4. yarıyıl / 2. sınıf

108 – 137   5. yarıyıl / 3. sınıf

138 – 161   6. yarıyıl / 3. sınıf

162 – 191   7. yarıyıl / 4. sınıf

192 ve üstü           8. yarıyıl / 4. sınıf



BAŞARI DURUMU 

Yeni sistemde başarı durumu statüleri yine eskisi gibi Good standing (başarılı), 

Onprobation (sınamalı) ve Unsatisfactory (başarısı yetersiz) şeklinde. 

Good standing (başarılı) öğrenciler 40 krediye kadar ders alabilecekler. 

Onprobation (sınamalı) öğrenciler ise, hangisi daha fazlaysa, 30 kredi veya 

bulundukları yarıyılın kredisi kadar ders alabilecekler.

Unsatisfactory (başarısı yetersiz) durumdaki öğrencilerimiz ise 30 krediye kadar 

ders alabilecekler. Bu öğrenciler öncelikle başarısız oldukları dersleri tekrar 

edecekler ve 30 kredi sınırı izin verdiği ölçüde yeni ders alabilecekler. (Bu durumdaki 

öğrencilerimiz önceki düzenleme uyarınca sadece ders tekrarı yapabiliyorlardı. 

Koşullu geçer derslerini de tekrar etmek zorundaydılar, koşullu ders tekrar 

zorunluluğu kaldırıldı).

(Bkz. Madde 25) 

KAYIT DONDURMA VE AZAMİ EĞİTİM SÜRESİ 

Kayıt dondurma işlemleri artık, askerlik, tutukluluk,  sağlık vb. çok gerekli durumlarda 

ve belgelemek koşuluyla yapılacak. 

Okuldan 7 yıl içinde mezun olma zorunluluğu kaldırıldı.  İki yıl üst üste ders kaydı 

yapmayan öğrencinin kaydının silineceğine dair hüküm de kaldırıldı. 

Öğrencilerimiz kendileri istemedikleri durumda kayıtları silinemeyecek. (Bkz. Madde 31) 

Bu durumda alınmayan hizmet için ödeme zorunluluğu da ortadan kalkıyor. 

ERKEN MEZUNİYET

Eski düzenlemede, yedi yarıyıl öğrenim süresi sonunda mezun olmak için (3,50) 

genel not ortalaması koşulu vardı. Yeni düzenlemede bu koşul kaldırıldı. Ders 

programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması (2,00) ve 

üzeri olan tüm öğrencilerimiz, Akademik Kurul tarafından belirlenen asgari krediyi 

üniversitemizde almak kaydıyla, okudukları yarıyıl sayısına bakılmaksızın mezuniyet 

belgelerini alabilecekler (Bkz. Madde 28).

DERS KAYITLARI

Ders kayıt haftasının sonuna kadar ders kaydını yapamayan öğrencilerimiz, 

mazeretlerini belgelemek kaydıyla ders ekleme-bırakma süresinin sonuna kadar 

Üniversite Yönetim Kurulu’na başvurabilir.

Mazeretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından geçerli görülen öğrencilerimiz, 

mazeretlerinin kalkması ve Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmiş 

olmaları koşuluyla ders kayıtlarını yaptırabilirler. 

Mazeretleri geçerli görünmeyen, ancak Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini 

yerine getirmiş olan öğrencilerimizin ders kaydı yapılmaz, ama bu öğrencilerimizin 

öğrencilik statüsü devam eder.



Mazeretleri geçerli görülmeyen, Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini de yerine 

getirmemiş olan öğrencilerimiz öğrencilik haklarından yararlanamaz, öğrencilik 

belgesi alamaz ve askerlikle ilgili işlemlerinde bu durumları ilgili askerlik şubesine 

bildirilecektir. 

DÖNEMDE ALINACAK KREDİ YÜKÜ

Yeni yönetmeliğimize göre, yarı yıllık olağan kredi yükü 30 kredidir, ancak yarıyıl 

müfredatında 31 veya 32 kredinin öngörüldüğü hallerde yarıyıl müfredatındaki 

kredi esas alınacaktır. Bir yarıyılda alınması zorunlu asgari kredi yükü 20 (iki yarı 

yıl içinde mezun olabilecek öğrenciler hariç); başarılı statüdeki öğrenciler içinse 

azami 40 kredidir. Birinci ve ikinci yarıyıldaki öğrencilerimiz, olağan kredi yükünü ek 

ders almaksızın ve sadece bulundukları yarıyılın seçimlik ders slotları kapsamında 

aldıkları derslerle aşabileceklerdir. 

Müfredatınızdaki “full list” slotunda alabileceğiniz ders kendi programınıza ait 

olmayan bir ders olmak zorunda. Örneğin, İşletme Programı öğrencisi iseniz ve        

2. sınıfta bir “full list” seçmeli slotunuz var ise, burada alabileceğiniz ders BUS kodlu 

olamaz.  Bu kural 2013-2014 akademik yılında sadece 1. sınıf (1. veya 2. yarıyılda olan 

öğrencilerimiz) için uygulanacaktır.   

MAZERET BAŞVURULARI

Bir dersin final veya bütünleme sınavından sadece birisi için mazeret başvurusu 

yapılabilir. Aynı dersin hem final hem de  bütünleme sınavı için mazeret başvurusu 

yapılamaz.  Final ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı, bütünleme sınavı 

sonrasında yapılır.

(Bkz. Madde 30)
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