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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesi öğrencilerinin önceki
öğrenmelerinin kredi/not transferinin gerçekleştirilmesinde uygulanacak yöntem ve esasları
belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 – (1) Bu yönerge, Kapadokya Üniversitesinin tüm öğrencilerini kapsar.

Dayanak
Madde 3 – (1) Bu yönerge Kapadokya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans EğitimÖğretim Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu yönergede geçen;
a) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,
b) Senato: Kapadokya Üniversitesi Senatosunu,
c) Yönetim Kurulu: İlgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulunu,
ç) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,
d) Eğitim Koordinatörü: İlgili Yerleşke Eğitim Koordinatörünü,
e) İntibak Komisyonu: Rektörlükçe belirlenen ve Üniversitenin eşdeğerlilik/intibak
komisyonunda görevlendirilen öğretim elemanlarından oluşan komisyonu,
f) Önceki Öğrenme: Öğrencilerin daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda
edindikleri kazanımları,
g) Eşdeğer Ders: Öğrencinin daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp
başarılı olduğu bir dersin Üniversitedeki denkliğini
ifade eder.
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Başvuru
Madde 5 – (1) Başvurular, akademik takvimde belirlenen dönemlerde gerçekleştirilir.
(2) Öğrencilerin, transfer edilmesini talep ettikleri önceki öğrenmelerini başvuru döneminde
ilan edilen başvuru formu/dilekçesi aracılığı ile Üniversiteye iletmesi gerekir.
(3) Başvuru dilekçesinin (Ek1) ekine daha önce öğrenim görülen kurum tarafından onaylanmış
(mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve kredi bilgileri, not durum belgesi (transkript) ve
notların 4’lük sistemdeki katsayılarını gösteren tablonun eklenmesi gerekir. Onaysız veya eksik
belge beyan edilmesi durumunda başvuru işleme alınmaz. Başvuran öğrencilerin önceki
öğrenimlerinde tamamlanmış stajları varsa, staj yapılan yeri, süresini ve başarı durumlarını
gösteren belgelerin eklenmesi gerekir.
(4) Transfer edilmesi gereken önceki öğrenme bir yükseköğretim programı kapsamında
kazanılmamış ise, değerlendirmeye alınabilmesi için Avrupa Yükseköğretim Kredi Transfer
Sistemine uygun olması gerekir.
(5) Yabancı dil dersleri için ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuçları, yapılan
transfer başvuruları Üniversite’nin Yabancı Dil Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
hükümleri uyarınca gerçekleştirilir.
Değerlendirme
Madde 6- (1) Senato tarafından oluşturulan İntibak Komisyonu, yapılan başvuruları 1 (bir)
hafta içerisinde değerlendirir. Değerlendirilen intibak formları Eğitim Koordinatörünün önerisi
doğrultusunda ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve
öğrenciye tebliğ edilir.
(2) İntibak Komisyonu; açık ve uzaktan öğretim biriminden; yabancı diller biriminden birer üye
ile ilgili bölüm başkanından oluşur. Bu üyeler, ortak zorunlu dersler, yabancı dil dersleri ve
ilgili programa ait dersler hakkında görüş beyan ederler.
(3) 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,
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ilgili dersleri okudukları yıl ve o üniversitedeki ders içerikleri esas alınır. Bu içerikler ve kredi
uyumları

incelenmeden

başka

bir

üniversite

tarafından

yapılan

muafiyet

işlemi

değerlendirmeye alınmaz.
b. Eşdeğer ders değerlendirmelerinde, başarı notu aksi bir hüküm olmadıkça yabancı dil
dersleri için 4.00 üzerinden en az 2.00, 100 üzerinden en az 60 olmalıdır. Notu DD veya DC
olan diğer dersler için transfer yine aynı not üzerinden olur ve öğrenci şartlı geçme hükümlerine
uyar. Af kanunundan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek isteyenler ile Üniversite’den
alınmış dersler için bu koşul aranmaz.
c. Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar ile
Temel Bilgi Teknolojilerine ilişkin dersler, kredilerine bakılmaksızın eşdeğer sayılır.
ç. Birden fazla dersin, bir derse eşdeğer sayılması durumunda, eşdeğer sayılan dersin
notu not kartına “TR” olarak işlenir. Bir dersin birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda
dersin notu, intibak edilen tüm dersler için de geçerlidir.
d. Eşdeğer sayılması istenen bir dersin dili Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise,
öğrenci tarafından onaylı Türkçe çevirisi sağlandığı takdirde değerlendirmeye alınır.
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 dersin içeriğinin (dersin haftalık ders planı baz alınarak) en
az %75’inin, eşdeğer sayılacak dersin içeriği ile aynı olması gerekir.
g. Ders planında eşdeğer sayılması istenen bağımsız laboratuvar ve bağımsız proje
dersleri, uygulama ya da meslekî dersler bulunuyorsa, eşdeğer sayılacak derslerin de bu
nitelikte olması gerekir.
ğ. Eşdeğer sayılması istenen bir dersin, ECTS (AKTS) kredisi ile eşdeğer sayılacak
dersin ECTS (AKTS) kredisinin eşit olması gerekir.
h. Muaf sayılan dersin notu, dersin başarıldığı kurumdaki notların 4’lük sistemdeki
katsayıları dikkate alınarak belirlenir. Dersin başarı notuna karşılık gelen katsayının,
Üniversite’de uygulanmakta olan katsayılar ile aynı olmaması durumunda, eşdeğerlik TR
(Transfer) olarak belirlenir/ gösterilir.
ı. Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarında 100'lük sistemde aldıkları notların
4'lük sistemdeki katsayılarının olmaması durumunda, Üniversite’nin Ön Lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ölçme ve değerlendirme hükümlerine göre her ders için
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katsayılar, 100 puan üzerinden karşılık gelen harf notu, ilgili ders için başarı notu olarak kabul
edilir.
(4) Transfer olacak ders sayısı ilgili müfredat programının ders programındaki derslerin toplam
kredisinin yüzde ellisini geçemez. Transferi uygun görülen derslerin kredisi toplam derslerin
kredisinin yarısından fazla ise, öğrencinin almış olduğu derslerin hangisini transfer etmek isteği
dikkate alınır.
(5) Eşdeğerlilik ve intibak talebi ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü yönetim kurulunca karara
bağlanıncaya kadar öğrenciler, transfer talebinde bulunduğu derse/derslere devam ederler.
Öğrencilerin transfer ve intibakları ile ilgili işlemler başvuru süresinin bitiminden itibaren iki
hafta içinde sonuçlandırılır.
(6) Eşdeğer kabul edilen dersler, transkriptte ilgili dersin yarıyılında gösterilir.
İtiraz
Madde 7- (1) Öğrencinin onaylanan intibak formuna itiraz etmek istemesi durumunda, itiraz
süresi tebliğ tarihinden itibaren 7 iş günüdür. İtirazlar ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü’ye
yapılır. Yapılan itirazlar intibak komisyonunca 7 iş günü içerisinde değerlendirir ve ilgili
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü kurulunda karara bağlanır.
Diğer Hususlar
Madde 8- (1) Bu esasların dışında karşılaşılan sorunlar, İntibak Komisyonunun önerisi
doğrultusunda yönetim kurulunda karara bağlanır.
Yürürlük
Madde 9- (1) Bu yönerge kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10- (1) Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

