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KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

DERS EŞDEĞERLİLİK VE İNTİBAK ESASLARI 
(Senatonun 16.03.2016 tarih ve 2016/06-03 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) 

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin tüm akademik birimlerinde her türlü ders eşdeğerliliği ve 

intibaklar, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır. 

1) Öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış 

olduğu ders/derslerin eşdeğerliliği ile ilgili isteğini, ilgili bölüm başkanlığına kesin kaydının 

yapıldığı tarihi izleyen bir hafta içerisinde yazılı olarak iletmesi gerekir. Dilekçe ekinde; 

intibakı yapılması istenilen derslerin, Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul/ Meslekyüksekokulu 

veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanmış, kaşeli ve mühürlü olmak 

üzere, Dersin Kredisini (Teori-Uygulama-Laboratuar-Kredi-AKTS), İçeriklerini (Dersin 

amacı, kapsamı ve haftalık ders planı), ve Not Çizelgesini (Transkript), gösterir onaylı 

belgelerini de sunması gerekir. 

2) Belirtilen sürede (kaydını donduran ve izinli sayılan öğrenciler hariç) yapılmayan başvurular 

değerlendirilmeye alınmaz. 

3) Bölümler tarafından kurulan Bölüm İntibak Komisyonu, yapılan başvuruları 1 (bir) hafta 

içerisinde değerlendirir. Bölüm İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilen intibak işlemi 

ilgili Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve bir sureti imza karşılığı öğrenciye de 

verilir. 

4) Öğrencinin intibak işlemine itirazı durumunda, itiraz süresi en geç eğitim-öğretim yılının 

üçüncü haftasının sonuna kadardır. İtirazlar bölüm intibak komisyonunca değerlendirilir ve 

ilgili Yönetim Kurulunca eğitim-öğretim yılının en geç dördüncü haftasında sonuçlandırılır. 

5) Bir dersin eşdeğer sayılabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekir; 

a. İntibak aşamasında öğrencinin dilekçe ekinde sunduğu not çizelgesi (transkript) esas 

alınır. 

b. Ortak zorunlu Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri, 

kredilerine bakılmaksızın eşdeğer sayılır. 

c. Örgün olmayan (mektupla öğretim, uzaktan eğitim, açık öğretim, ekstern öğretim vb) 

öğretim kurumlarından alınan derslerin eşdeğerliliği de geçerlidir. 

ç. Birden fazla dersin, bir derse eşdeğer sayılması durumunda, bu derslerin Genel 

Akademik Not Ortalaması (GANO) dikkate alınarak intibak yapılır. 

d. Bir dersin birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda dersin notu, intibak edilen 

tüm dersler için de geçerlidir. 

e. Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı 

olması gerekmez. Ders eşdeğerlilik değerlendirmesinde dersin kredisi ve içeriği 

dikkate alınır.  

f. Eşdeğer sayılması istenen bir dersin kredisinin ders saatine bakılmaksızın, en az 

eşdeğer sayılacak dersin kredisinin %75’ine eşit olması gereklidir. 
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g. Eşdeğer sayılması istenen dersin içeriğinin en az %75’nin, eşdeğer sayılacak dersin 

içeriği ile aynı olması gerekir.  

ğ. Eşdeğer sayılması istenen bir dersin, yerel kredisi yoksa ders içeriği “g” bendine göre 

sağlandıktan sonra; ECTS (AKTS) kredisi en az eşdeğer sayılacak dersin ECTS 

(AKTS) kredisinin %75’ine eşit olmalıdır.  

h. Eşdeğer sayılması istenen bir dersin dili Türkçe dışında bir dilde ise, öğrenci 

tarafından onaylı Türkçe çevirisi sağlandığı takdirde değerlendirmeye alınır. 

ı. Daha önce başka yükseköğretim kurumlarında alınmış ve muaf olarak belirlenmiş olan 

derslerin harf notları da tespit edilir ve bu notlar öğrencinin not belgesine, sadece 

Genel Akademik Not Ortalamasında (GANO) dikkate alınmak üzere işlenir. 

i. Ders planında eşdeğer sayılması istenen bağımsız laboratuar ve bağımsız proje dersleri 

bulunuyorsa, eşdeğer sayılacak derslerin de bu nitelikte olması gerekir. 

 

6) Daha önce başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görerek üniversitemize kayıt 

yaptıran ve intibakları yapılan öğrencilerin intibak sınıflarının tespitinde, aşağıda belirtilen 

hususa uyulması gerekir; 

a. Öğrencinin muaf tutulduğu dersler ilgili kurullarca değerlendirilerek,  her yarıyılda 17 
kredi/hafta ders geçileceği varsayılmak suretiyle muaf sayılan derslerin tekabül ettiği 
yarıyıl/yıl sayısı hesaplanır ve birinci, üçüncü veya beşinci yarıyıllardan hangisine 
intibak ettirileceği karara bağlanır. 

 

7) İntibak işlemlerinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu kullanılır. 

8) Bu esaslar Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe 

girer. 

 


