
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
DERS EŞDEĞERLİLİK VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne yeni kayıt 
yaptıran öğrencilerin daha önce, uzaktan eğitim programları hariç, Erciyes Üniversitesi dâhil olmak 
üzere herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı derslerin eşdeğerliliği ve yarıyıl/yıl 
intibakı ile ilgili esasları belirlemektir. 
Kapsam 
Madde 2- (1) Bu Yönerge, yatay/dikey geçiş yaparak veya af kanunundan yararlanarak 
öğrenimlerine devam etmek isteyen, daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken 
ilişiği kesilen veya mezun iken Erciyes Üniversitesi 'ne yeniden kayıt yaptırmaya hak kazanan, 
benzeri durumda olup öğrenimlerine devam edecek öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları 
derslerden muafiyetleri ve intibaklarıyla ilgili işlemleri kapsar. 
Dayanak 
Madde 3- (1) Bu Yönerge, Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar  
Madde 4- (1)  Bu Yönergede geçen; 

a) 5i Dersleri: Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil derslerini,  
b) Bölüm İntibak Komisyonu: Her bölüm nezdinde en az 3 (üç) öğretim elemanından oluşan 

komisyonu, 
c) Fakülte Yönetim Kurulu: Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunu, 
d) Örgün Öğretim:  Birinci ve ikinci öğretim programını, 
e) Üniversite: Erciyes Üniversitesi 

 ifade eder.  
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ders Eşdeğerlilik ve İntibak İşlemleri 

Başvuru  
Madde 5- (1) Başvuruların, öğrenci kayıt işlemlerinden itibaren 2 hafta içerisinde öğrenci işlerine 
dilekçe ile yapılması gerekir. Belirtilen sürede (kaydını donduran ve izinli sayılan öğrenciler 
hariç) yapılmayan başvurular değerlendirilmeye alınmaz. 

(2) 5i dersleri, beden eğitimi, müzik, halk oyunları, güzel sanatlar dersleri hariç olmak üzere 
örgün öğretim programları dışındaki programlarda öğrenim görülen dersler için muafiyet ve intibak 
işlemleri yapılmaz. 

(3) 5i dersleri, beden eğitimi, müzik, halk oyunları ve güzel sanatlar dersleri hariç olmak 
üzere, en çok 10 yarıyıl öncesine kadar alınıp başarılmış dersler için muafiyet istenebilir. Yabancı 
dil dersleri için de bu süre 10 yarıyıldır. Af Kanunundan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek 
isteyenler için bu koşul aranmaz. 

(4) Başvuru dilekçesinin ekine daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumu 
tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve kredi bilgileri ile not durum 
belgesinin (transcript) eklenmesi gerekir. Fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması 
durumunda başvuru işleme alınmaz. Daha önce tamamlanmış stajları olan öğrencilerin, staj yapılan 
yeri, staj süresini ve staj başarı durumlarını gösteren belgeleri de başvuru dilekçesine eklemeleri 
gerekir. Stajların intibakları bölüm staj komisyonlarının onayıyla yapılır. 
Değerlendirme 
Madde 6- (1) Bölüm İntibak Komisyonları, yapılan başvuruları 2 (iki) hafta içerisinde değerlendirir. 
Değerlendirilen intibak başvuruları, Bölüm İntibak Komisyonunun önerisi doğrultusunda Fakülte 



Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve öğrenciye tebliğ edilir. 
(2) Bölüm İntibak Komisyonunca bir dersin eşdeğer sayılabilmesi için aşağıda belirtilen 

hususlara uyulması gerekir: 
a)     Daha önce farklı üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrencilerin, en son öğrenim 
gördükleri üniversite tarafından muafiyet verilen derslerden muaf olmak istemesi durumunda, en 
son öğrenim gördüğü üniversite tarafından verilen transkriptteki derslerin kredi ve ders içerikleri 
esas alınır. 
b)     Eşdeğer sayılması istenen dersin zorunlu veya teknik seçmeli olması durumuna veya ismine 
bakılmaksızın, daha önce aldığı yükseköğretim kurumunda başarılı olmak şartıyla, ders içeriği 
uyumu/yeterliliği ve ders kredisi incelenir. Daha önce alınıp başarılı olunan dersin ulusal kredisi 
(teorik ve uygulama kısımları ayrı ayrı karşılaştırılır) veya AKTS’ si Üniversitemizdeki eşdeğer 
sayılacak dersin ulusal kredisi veya AKTS’ sinden az olmamak şartı ile içeriğinin eşdeğer 
sayılacak dersin içeriğinin en az %75’ine denk olması gereklidir.  
c) 5i dersleri, kredilerine ve ders saatine bakılmaksızın eşdeğer sayılır. 
d) Birden fazla dersin, bir derse eşdeğer sayılması durumunda, bu derslerin Ağırlıklı Genel Not 
Ortalaması dikkate alınarak intibak yapılır. Bir dersin birden fazla derse eşdeğer sayılması 
durumunda dersin notu, intibak edilen tüm dersler için de geçerlidir. 
e) Eşdeğer sayılması istenen bir dersin dilinin Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde olması 
durumunda değerlendirmeye alınabilmesi için dersin onaylı Türkçe çevirisinin öğrenci tarafından 
sağlanması gerekir.  
f) Ders planında eşdeğer sayılması istenen bağımsız laboratuar ve bağımsız proje dersleri 
bulunuyorsa, eşdeğer sayılacak derslerin de bu nitelikte olması gerekir. 
g) Muaf sayılan dersin not dönüşümü, intibak işlemleri modülü kullanılarak ERÜ not dönüşüm 
sistemine göre yapılır. 
h) Daha önce başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görerek üniversitemize kayıt olmuş 
ve daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış oldukları derslere karşılık muafiyet verilen 
derslerin ders notları, not durum belgelerinde gösterilir ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarına 
dahil edilir. 
i) Dikey Geçiş ile kayıt edilen öğrencilerin, dikey geçiş sınavına esas teşkil eden önlisans 
programında almış oldukları derslere karşılık muafiyet işlemi gerçekleştirilir. Başka bir 
eğitimden (önlisans, lisans) aldıkları dersler ile ilgili muafiyet işlemi yapılmaz. İntibak işlemi 
yapılan derslere ait notlar transkripte ST notu olarak işlenir ve mezun olurken Ağırlıklı Genel 
Not Ortalamalarına katılır. 
j) Dikey Geçiş ile kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin intibaklarının hangi sınıfa 
yapılacağına intibak komisyonlarınca karar verilir. 
k) Önlisans programından gelen öğrencilerin alıp başarılı oldukları ve eşdeğer kabul edilen 
dersler, ilgili bölümlerin ilk 4 (dört) yarıyılında yürütülen dersler ile eşleştirilebilir. Daha üst 
yarıyıl dersleri ile eşleştirilemez. 

İntibak yarıyılının belirlenmesi  
Madde 7- (1) Öğrencilerin intibak ettirilecekleri yarıyıl Bölüm İntibak Komisyonlarınca belirlenir. 

(2) Daha önce başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görerek üniversitemize kayıt 
yaptıran ve Bölüm İntibak Komisyonun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile intibakları 
yapılan öğrencilerin intibak sınıflarının tespitinde, aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekir: 
a) Öğrencilerin muaf olacakları dersler belirlendikten sonra sınıf intibakları yapılır. Sınıf 
intibakında şu yol izlenir: Eğitim-öğretim programındaki herhangi bir sınıf ve bir üst sınıf bitimine 
kadar muaf olunan derslerin toplam kredi veya AKTS kredisi, o sınıf bitimine kadar olan tüm 
derslerin kredisi veya AKTS kredisinin yarısından en az bir fazla ise öğrencinin intibakı bir üst sınıfa 
yapılır. (Örneğin: 

 Bölüm müfredat programında 1. sınıf bitimine kadar toplam 60 AKTS’lik ders var ise; 1. ve 



2. sınıftaki müfredat derslerinin en az 31 AKTS’sinden muaf olan öğrenciler 2. Sınıfa intibak 
ettirilir.  

 Bölüm müfredat programında 2. sınıf bitimine kadar toplam 120 AKTS’lik ders var ise 1., 2. 
ve 3. sınıftaki müfredat derslerinin en az 61 AKTS’sinden muaf olan öğrenciler 3. sınıfa intibak 
ettirilir ).  
b) İntibakı yapılan öğrencinin üstten ders alabilmesi için Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans 
Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen “üstten ders alma için gerekli başarı şartları” aranır.  
İtiraz  
Madde 8- (1) Öğrenci, onaylanan intibak başvurusuna, kararın tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) hafta 
içinde itiraz edebilir. İtirazlar Bölüm Başkanlıklarına yapılır ve bölüm intibak komisyonunca 1 (bir) 
hafta içerisinde değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır. 

(2) Süresi geçtikten sonra yapılan itiraz ve iptal talepleri dikkate alınmaz. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
Hüküm bulunmayan haller  
Madde 9- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan haller, Bölüm İntibak Komisyonunun önerisi 
üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır. 
Yürürlük  
Madde 10- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
Yürütme  
Madde 11- (1) Bu yönerge hükümleri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı 
tarafından yürütülür. 

 
 


