
HİTİT ÜNİVERSİTESİ 

DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Hitit Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha 

önce Hitit Üniversitesi dahil olmak üzere Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı tarafından kabul edilen 

her hangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüĢ olanların, baĢarılı oldukları derslerden 

muafiyet ve yarıyıl/yıl intibak esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1)  Bu uygulama esasları; 

a) Yatay/dikey geçiĢ yaparak veya af kanunundan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek 

isteyen öğrencileri, 

b) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken ayrılan veya mezun olup 

Hitit Üniversitesi’ne yeniden kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencileri,   

c) Hitit Üniversitesi programlarından birinde kayıtlı bulunan öğrencilerden, Yükseköğretim 

Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen baĢka bir yükseköğretim kurumunun 

programlarında özel öğrenci statüsünde ders alanlar, Ulusal ve Uluslararası DeğiĢim 

Programları ile öğrenim gören öğrencileri,  

      ç)  Yukarıda belirlenen veya benzeri durumda olup öğrenimlerine devam edecek öğrencilerin, 

daha önce alıp baĢarılı oldukları derslerden muafiyetleri ve intibaklarıyla ilgili iĢlemlerini,  

kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Hitit Üniversitesi Önlisans ve 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

 

Tanımlar  

MADDE 4- (1) Uygulama Esaslarında adı geçen; 



a) Birim Yönetim Kurulu: Hitit Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokullarının yönetim kurullarını, 

b) Bölüm/Program: Hitit Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının 

diploma veren bölüm veya diploma programlarını, 

c) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalaması, 

ç)   Ġntibak ĠĢlemi: Hitit Üniversitesi'ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce Hitit 

      Üniversitesi dahil herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp baĢardığı ve muaf 

  sayıldığı derslere göre devam edecekleri yılı belirleme iĢlemini, 

d) Ġntibak Komisyonu: Ġlgili Dekanlıkça/Müdürlükçe bölümler bazında oluĢturulan muafiyet ve 

intibak taleplerinin incelendiği en az 3 üyeden oluĢan komisyonu, 

e) Muafiyet: Daha önce alınmıĢ ve baĢarılmıĢ ders/derslerin yerine, kredi ve içerik uyumuna göre 

müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu, 

f) Üniversite: Hitit Üniversitesi’ni,   

ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

İntibak Komisyonu, Başvuru, Muafiyet, Dikey Geçişe İlişkin Esaslar ve Başka Kurumlarda 

Öğrenim 

 

İntibak Komisyonu Kuruluşu 

MADDE 5- (1)  Bölüm BaĢkanının teklifi ve Dekan/Müdürün onayı ile belirlenen az üç Öğretim 

Üyesi/Görevlisi’nden oluĢur. Bölümde yeterli öğretim elemanı yoksa bölüme en yakın diğer 

bölümlerden de belirlenebilir.  

 

İntibak Komisyonunun Görev Süresi 

MADDE 6- (1)  Komisyon Bölüm BaĢkanı görev süresince görevine devam eder. 

 

Başvuru Esasları ve Süresi: 

MADDE 7- (1)  Öğrenci, ders eĢdeğerliliği ve muafiyet ile ilgili isteğini, ilgili bölüm baĢkanlığına 

dilekçe ile ders kayıtlarının yapıldığı süre içerisinde yapması gerekir.  

(2) Muafiyet dilekçesi ekinde intibakı yapılması istenilen derslerin, 

a) Öğretim Planı (Teori-Uygulama-Laboratuvar-Kredi / T-U-L-K), 

b) Ders Ġçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı), 

c) Not Çizelgesi (Transkript) 

yer almalıdır. Yukarıda belirtilen belgelerin Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu veya 

Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı yetkililerince imzalanmıĢ, kaĢeli ve mühürlü olması gerekir. 

(3) BaĢvurular elden ve Ģahsen yapılır. Belirtilen sürede (kaydını donduran ve izinli sayılan 

öğrenciler hariç) yapılmayan baĢvurular değerlendirilmeye alınmaz. 

(4) YÖK tarafından denkliği tanınmayan yurtdıĢındaki üniversitelerden alınan dersler için muafiyet 

ve intibak iĢlemleri yapılmaz.  



 

Muafiyet Esasları: 

MADDE 8- (1)  Bölüm Ġntibak Komisyonunca bir dersin eĢdeğer sayılabilmesi için aĢağıda 

belirtilen hususlara uyulması gerekir; 

a) EĢdeğer ders değerlendirmeleri için, dersin alınmıĢ ve baĢarılmıĢ olması gerekir. 

b) Dersin baĢarılı veya baĢarısız olduğunun belirtilmediği durumlarda geçme notunun 4.00 

üzerinden en az 2.00 olması Ģartı aranır. 

c) Türk Dili ile Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi dersleri kredilerine bakılmaksızın eĢdeğer 

sayılır. 

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

kurumlarından alınan derslerin eĢdeğerliliği de geçerlidir. 

e) Birden fazla dersin, bir derse eĢdeğer sayılması durumunda, bu derslerin içeriği dikkate 

alınarak intibak yapılır, dersin notu intibakı yapılan derslerin ortalaması olarak belirlenir. 

Ortalamanın en yakın olduğu harf notuna Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığınca dönüĢtürülür.  Bir 

dersin birden fazla derse eĢdeğer sayılması durumunda dersin notu, intibak edilen tüm dersler 

için de geçerlidir. 

f) EĢdeğer sayılması istenen bir dersin dili Türkçe dıĢında bir dilde ise, komisyon talep etmesi 

durumunda öğrenci tarafından onaylı Türkçe çevirisi sağlandığı takdirde değerlendirmeye 

alınır. 

g) EĢdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eĢdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması 

gerekmez. Ders eĢdeğerlilik değerlendirmesinde dersin kredisi/saati ve içeriği dikkate alınır. 

h) EĢdeğer sayılması istenen bir dersin kredisinin veya saatinin en az eĢdeğer sayılacak dersin 

kredisinin veya saatinin %75’ine eĢit olması gereklidir. 

i)  Laboratuvar/Uygulama dersleri ile teorik dersler birbirlerinin yerine sayılamaz. 

j) Muaf tutulan ders/dersler not döküm belgesine (M) notu olarak iĢlenir ve mezuniyet kredisine 

dahil olup GANO’ya katılmaz. Ancak daha önce Hitit Üniversitesi’nde öğrenim görmüĢ veya 

görmekte olan öğrencilerin muafiyet iĢlemlerinde not muafiyeti uygulanır ve muaf olunan 

derslerin notları GANO’ya dahil edilir.  

k) Daha önce baĢka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görerek üniversitemize kayıt yaptıran 

ve Bölüm Ġntibak Komisyonun önerisi ve Birim Yönetim Kurulunun onayı ile intibak 

yapılacağı yarıyıl, Öğrencinin en çok ders kredisi alabileceği yarıyıla yapılır. 

 

MADDE 9- (1) Bölümler tarafından kurulan Bölüm Ġntibak Komisyonu, yapılan baĢvuruları 

derslerin baĢlamasını takip eden 1 (bir) hafta içerisinde değerlendirir ve sonuçlandırır. 

Değerlendirilen intibak formları Bölüm Ġntibak Komisyonunun önerisi doğrultusunda Birim 

Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve ilan edilir. 

 

MADDE 10- (1) Öğrenci, onaylanan intibak formuna itirazı durumunda, itiraz süresi en geç ilan 

tarihinden itibaren 3 (üç) iĢ günüdür. Ġtirazlar bölüm intibak komisyonunca değerlendirilir ve ilgili 

Birim Yönetim Kurulunca itiraz baĢvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde sonuçlandırılır. 

 



MADDE 11- (1) Hitit Üniversitesine kayıt olan öğrencilerin intibak iĢlemlerinde harf notlarının 

karĢılığı Hitit Üniversitesinin Ġntibak Not DönüĢüm Tablosuna (Tablo-1) göre yapılacaktır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük ve Yürütme 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 12- (1) Bu yönergede yer almayan konularda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Hitit 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ve 

yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmamak Ģartı ile Bölüm Ġntibak Komisyonunun önerisi 

doğrultusunda ilgili Birim Yönetim Kurulunca karara bağlanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 13- (1) Bu yönerge hükümleri Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 14- (1) Bu yönergeyi Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLO-1: İNTİBAK NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU 

DĠĞER ÜNĠVERSĠTELERĠN 

NOT SĠSTEMĠ 

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 

NOT KARġILIĞI 

HARF SAYI HARF SAYI 

A 4.00 AA 4.00 

A- 3.70 AA 4.00 

B+ 3.30 BA 3.50 

B 3.00 BB 3.00 

B- 2.70 BB 3.00 

C+ 2.30 CB 2.50 

C 2.00 CC 2.00 

C- 1.70 CC 2.00 

D+ 1.30 DC 1.50 

D 1.00 DD 1.00 

D- 0,70 DD 1.00 

F+ 0.5 FD 0.50 

F 0.00 FF 0.00 

F0 DEVAMSIZ D 0.00 

    

A1  AA 4.00 

A2  BA 3.50 

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 

    

100'lü NOT    

90-100  AA 4.00 

85-89  BA 3.50 

80-84  BB 3.00 

75-79  CB 2.50 

70-74  CC 2.00 

60-69  DC 1.50 

50-59  DD 1.00 

40-49  FD 0.50 

39 ve altı  FF 0.00 

DEVAMSIZ    

    

BAġARILI  B 0.00 
YETERLĠ  B 0.00 

MUAF  M 0.00 
YETERSĠZ  K 0.00 
BAġARISIZ  K 0.00 
DEVAMSIZ  D 0.00 

 


