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YALOVA ÜNİVERSİTESİ 
DERS EŞDEĞERLİK VE İNTİBAK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI 

 
Yalova Üniversitesi’nin tüm akademik birimlerinde her türlü ders eşdeğerliği ve intibak 
işlemleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır. 
 

1- Öğrenci, ders eşdeğerliği ile ilgili isteğini, ilgili bölüm başkanlığına kaydının yapıldığı 
eğitim-öğretim yarıyılının ilk hafta sonuna kadar yapması gerekir. Dilekçe ekinde 
intibakı yapılması istenilen derslerin, 

a) Öğretim Planı (Teori-Uygulama-Laboratuar-Kredi / T-U-L-K), 
b) Ders İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı), 
c) Not Çizelgesi (Transkript), 

yer almalıdır. Yukarıda belirtilen belgelerin Fakülte/Enstitü/Yüksekokul veya Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanmış, kaşeli ve mühürlü olması 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. Değerlendirilen intibak formları Bölüm İntibak 
Komisyonunun önerisi doğrultusunda ilgili kurullar tarafından karara bağlanır ve imza 
karşılığı öğrenciye verilir. 
 

4- Öğrenci, onaylanan intibak formuna itirazı durumunda, itiraz süresi en geç eğitim-
öğretim yılının üçüncü haftasının sonuna kadardır. İtirazlar bölüm intibak 
komisyonunca değerlendirilir ve ilgili kurullarca eğitim-öğretim yılının beşinci 
haftasında sonuçlandırılır. 
 

5- Bölüm İntibak Komisyonunca bir dersin eşdeğer sayılabilmesi için aşağıda belirtilen 
hususlara uyulması gerekir; 

a) Eşdeğer ders değerlendirmeleri için, başarı notunun Üniversite Yönetim 
Kurulunun aldığı en az geçme notu kadar olmalıdır. 

b) Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil dersleri, 
kredilerine bakılmaksızın eşdeğer sayılır. 

c) Örgün olmayan (mektupla öğretim, uzaktan eğitim, açık öğretim, ekstern 
öğretim vb) öğretim kurumlarından alınan derslerin eşdeğerliliği de geçerlidir. 

d) Birden fazla dersin, bir derse eşdeğer sayılması durumunda, bu derslerin 
AGNO’su 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 dili Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde 
ise, öğrenci tarafından onaylı Türkçe çevirisi sağlandığı takdirde 
değerlendirmeye alınır. 

f) Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir 
aynı olması gerekmez. Ders eşdeğerlik değerlendirmesinde dersin kredisi ve 
içeriği dikkate alınır. 

g) Eşdeğer sayılması istenen bir dersin kredisinin ders saatine bakılmaksızın, en 
az eşdeğer sayılacak dersin kredisinin %65’ine eşit olması gereklidir.  

Senato: 30.09.2014/87



 2 

h) Eşdeğer sayılması istenen dersin içeriğinin (dersin haftalık ders planı baz 
alınarak) en az %75’nin, eşdeğer sayılacak dersin içeriği ile aynı olması 
gerekir. 

i) Ders planında eşdeğer sayılması istenen bağımsız laboratuar ve bağımsız proje 
dersleri bulunuyorsa, eşdeğer sayılacak derslerin de bu nitelikte olması gerekir. 

j) Eşdeğer sayılması istenen bir dersin, yerel kredisi yoksa ders içeriği “h” 
maddesine göre sağlandıktan sonra; ECTS (AKTS) kredisi en az eşdeğer 
sayılacak dersin ECTS (AKTS) kredisinin %75’ine eşit olmalıdır. 

k) Af kanunundan yararlanarak başvuru yapanların intibak işlemlerinde önceden 
tabi olduğu eğitim planındaki toplam ders kredileri dikkate alınarak yapılır. 

l) Uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışına giden 
öğrencilerin intibak işlemlerinde ders içeriğinin en az %75 örtüşmesi koşulu 
aranmaz. Bunun yerine ders planında hangi dersin yerine sayılacağına eğitim 
sürecine katkısı ve yeterliliğine bakılarak karar verilir. 

 
6- Daha önce başka yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görerek üniversitemize kayıt 

yaptıran ve Bölüm İntibak Komisyonun önerisi ve ilgili kurulların onayı ile intibakları 
yapılan öğrencilerin intibak sınıflarının tespitinde, aşağıda belirtilen hususlara 
uyulması gerekir; 

a) İntibaklar 3. ve 5.  yarıyıllara yapılır. Yedinci yarıyıla intibak yapılmaz.  
b) Öğrencilerin intibakları, muaf ve başarılı oldukları derslerin kredilerinin 

toplamının, öğretim planına göre krediler toplamının yarısından en az bir fazla 
olduğu yarıyıla yapılır. Ancak intibakı yapılan öğrenci ilgili öğretim planında 
YÜ öğrencilerinin almak zorunda olduğu kredi toplamının yarısından bir fazla 
krediyi YÜ den almadan mezun olamaz. 

  
7- Bu esasların dışında karşılaşılan sorunlar, Bölüm İntibak Komisyonunun önerisi 

doğrultusunda ilgili Yönetim Kurulunca karara bağlanır. 
 

8- Yalova Üniversitesi'nde Yabancı dille öğretim yapılan ön lisans veya lisans programlarına 
kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için aşağıda 
belirtilen hususlara uyulması gerekir;  

 
a) Yabancı dil koşulunu sağlamayan öğrenciler, o yılki akademik takvimde ilan edilen 

İngilizce Muafiyet Sınavına girip başarılı olmaları veya üniversitemiz tarafından 
eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde etmeleri 
gerekir. Bu koşulu sağlayamayan öğrenciler İngilizce Hazırlık sınıfına devam ederler.  

 
b) Yabancı dil koşulunu sağlayarak Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden 

öğrencilerin ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları dersler İntibak Komisyonları 
tarafından incelenerek ilgili kurulların onayı ile muafiyet verilir. Öğrencinin alması 
gereken derslere göre programa kaydı yapılır.  

 
c) Belli ağırlıkta yabancı dil ile eğitim yapılan bölümlerde ders muafiyeti yapılacak 

derslerin belirlenmesi ilgili bölümün yabancı dil ağırlığı dikkate alınarak yapılır. 
 

9- İntibak işlemlerinde EK-1’de verilen Not Dönüşüm Tablosu kullanılır. 
10- Bu esaslar Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  



 3 

EK-1: NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU  
 
 

DİĞER 
ÜNİVERSİTE YÜ NOT   

DİĞER 
ÜNİVERSİTE YÜ NOT 

KARŞILIĞI   NOT SİSTEMİ KARŞILIĞI 
NOT SİSTEMİ 

HARF SAYI   100'lü NOT HARF SAYI 
A 4.00 AA 4.00   90-100 AA 4.00 
A- 3.70 AA 4.00   85-89 BA 3.50 
B+ 3.30 BA 3.50   80-84 BB 3.00 
B 3.00 BB 3.00   75-79 CB 2.50 
B- 2.70 BB 3.00   65-74 CC 2.00 
C+ 2.30 CB 2.50   58-64 DC 1.50 
C 2.00 CC 2.00   50-57 DD 1.00 
C- 1.70 CC 2.00   40-49 FD 0.50 
D+ 1.30 DC 1.50  0-39 FF 0.00 
D 1.00 DD 1.00  DEVAMSIZ DZ 0.00 
F 0.00 FF 0.00     

F0 DEVAMSIZ F0 0.00     

 
DİĞER 

ÜNİVERSİTE YÜ NOT   BAŞARILI * BL - 
KARŞILIĞI   YETERLİ * YT - 

NOT SİSTEMİ 
HARF SAYI   MUAF (M)* M - 

A1 AA 4.00   YETERSİZ* YZ - 
A2 BA 3.50   BAŞARISIZ* BZ - 
B1 BB 3.00   
B2 CB 2.50   
C1 CC 2.00   
C2 DC 1.50   
D1 DD 1.00   
D2 FD 0.50  
F1 FF 0.00  
F2 FF 0.00  
F3 FF 0.00  

* Herhangi bir not  kaydı yoksa ve ders 
içerik ve kredileri eşdeğer ise kullanılır. 

  
 

 
 

 


