
EKLER 

2.   Yaz okuluna gidilecek fakülteden alınacak derslerin içeriği 

T.C. 

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 

YAZ OKULU BAŞVURU FORMU 
 
 

……………………….. DEKANLIĞINA / MÜDÜRLÜĞÜNE 
İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosunun 03.07.2019 tarih ve 09-01 sayılı kararına istinaden aşağıda bilgilerini vermiş olduğum 

Üniversitenin ilgili programındaki dersleri yaz okulu kapsamında alıp, Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde uygun 
olanların eşdeğerliliğinin yapılmasını istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 
                       ….. / ….. / 20… 

Öğrenci 

Adı Soyadı – İmza)

 

 

 

1. Ders alacağı Üniversitenin taban puanı ve puan türü 
 

 

• Üniversitemiz Muafiyet ve Intibak Işlemleri Yönergesi kapsamında, alınması uygun görülen dersler için dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından imzalanması 

gerekmektedir.  

 

 

.......................................  BÖLÜM BAŞKANLIĞI’NA 
Danışmanlığını yürüttüğüm öğrencinin yaz okulu kapsamında almak istediği dersler tarafımca incelenmiş ve uygun görülmüştür. 
Gereğini arz ederim. 
Danışman Adı Soyadı: 
İmzası : 

 
 

..................................  DEKANLIĞI’NA / MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
Yukarıda adı belirtilen öğrencinin tabloda gösterilen dersleri incelenmiş ve Üniversitemiz Muafiyet ve Intibak Işlemleri Yönergesi kapsamında intibak işlemi 

yapılmış, durumun birim yönetim kurulumuza sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Bölüm Başkanı Adı Soyadı: 
İmzası : 
 
 

BAKIRCAY.ÖİDB.F.08 Revizyon Tarihi/No: …/…/..20/0 Hazırlayan/Onaylayan: ÖİDB-KK / GENEL SEKRETER 

Yaz okulu kapsamında alınacak dersler Fakültemizde Eşdeğerliği kabul edilen dersler 

Üniversite Adı Ders Adı AKTS Kredi Dersin Sorumlu Öğretim 

Elemanı 

(Ad SOYAD İmza) 

Yarıyıl Ders 
Kodu 

Ders Adı AKTS Kredi Sonuç 

           

           

           

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 
Öğrenci Numarası  
Adı Soyadı  
Telefon No  
Fakülte / Y.O. / M.Y.O.  
Bölümü / Programı  
Yaz Okulunda Ders Almak İstediği Üniversite  
Yaz Okulunda Ders Almak İstediği Program  
Öğrencinin kayıt olduğu yıl itibarıyla yaz okulunda ders alacağı 
Üniversitenin eşdeğer programının taban puanı 

 



  

EKLER 
 

1-Taban Puanı:…………………… 

-Puan türü: 

2-    ………………Dersi İçeriği (Her ders için ayrı ayrı içerik olmalıdır.) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

 

 

Web adresi:( İçeriğin alındığı web uzantı yazılacak.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

1-(İzmir Bakırçay Üniversitesine giriş yılınızdaki Bölüm taban puanından yüksek olmalı) 

2-(Dersin Adı ve İçeriği Doldurulmalı/Yaz Okuluna gidilecek üniversitenin web sayfasından bulunabilir.) 

 

 

 

Not : Müracaat işlemleri danışmanınız vasıtasıyla yürütülecektir. 



 

T.C. 

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

SENATOSU 

 

TOPLANTI TARİHİ: 03.07.2019             TOPLANTI SAYISI:09 

 

 KARAR-1 

 

 Öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 

sonunda öğrencilerimizin diğer yükseköğretim kurumlarından yaz okulu kapsamında ders alıp 

alamayacağı konusu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 02/07/2019 tarihli ve E.2298 sayılı 

yazısı üzerine görüşüldü. 

 

 Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 

Yönetmeliğinin 57. maddesi uyarınca Üniversitemiz bünyesinde bütünleme sınavı uygulaması 

bulunmakta olup yaz okulu uygulaması bulunmadığından 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 

sonunda yaz okulu kapsamında başka üniversitelerden ders almak isteyen öğrencilerimizin; 

 

- Kayıtlı oldukları diploma programlarının bulunduğu Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığına bağlı olan ve yaz okulu için başvuracakları bölümün puanının, ilgili 

eğitim-öğretim yılının başında Üniversitemizin taban puanından yüksek olan 

üniversitelere başvuru yapabilmelerine, 

 

- Yaz okulu kapsamında sadece başarısız olunan derslerden, müfredatta yer alan en fazla 

2 dersi alabilmelerine, 

 

- Yaz okulu kapsamında almak istedikleri derslerin içerikleri ilgili bölüm kurulu 

tarafından incelenip karara bağlanması halinde ders alabilmelerine, 

 

- Yaz okulu kapsamında aldıkları dersler için İzmir Bakırçay Üniversitesi Muafiyet ve 

İntibak İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre işlem yapılmasına, 

 

Oy birliğiyle karar verildi. 

 

 

 

 

 

 ASLI GİBİDİR 

  

                                            Doç. Dr. Abdulkadir HIZIROĞLU 

 Genel Sekreter 
 



T.C. 

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ  

SENATOSU 

 

TOPLANTI TARİHİ: 23.06.2021                    TOPLANTI SAYISI: 15 

 

KARAR-3 

Üniversitemiz öğrencilerinin başarısız olduğu ortak zorunlu dersleri yaz okulu 

kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarından alabilme şartlarında değişiklik yapılması teklifi 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 22/06/2021 tarih ve E.5714 sayılı yazısı üzerine görüşüldü. 

 

 Yapılan görüşmeler sonucunda; Öğrencilerimizin başarısız olduğu ortak zorunlu dersleri 

yaz okulu kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarından alabilme şartlarında değişiklik 

yapılmamasına, 03.07.2019 tarihli Senatoda alınan kararda öğrencilerimizin diğer 

yükseköğretim kurumlarından ders alabilme şartlarına ilave olarak; AGNO’su en az 3,00 olan 

ve bulunduğu yarıyıla kadar başarısız dersi bulunmaması koşuluyla toplamda 40 AKTS’ye 

kadar açılan bir üst sınıf derslerine danışmanının onayı ile kayıt yaptıracak öğrenciler üst 

yarıyıldan alacakları dersleri ilgili akademik birimin onayını almak şartıyla yaz okulu 

kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarından alabilirler.” maddesinin eklenmesine ve 

durumun Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

ASLI GİBİDİR 

 

   Ali SERİNOĞLU 

     Genel Sekreter 

 

                                   Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrağınızı ebysdogrulama.bakircay.edu.tr/ linkinden 12442A40X0 kodu ile dogrulayabilirsiniz.
                                   Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrağınızı ebysdogrulama.bakircay.edu.tr/ linkinden 84FF643DX6 kodu ile dogrulayabilirsiniz.


