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KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 

……………………. FAKÜLTESİ / YÜKSEKOKULU / MESLEK YÜKSEKOKULU 

……………………….………….. PROGRAMI 

….…….. AKADEMİK YILI DERS PLANINA GEÇİŞ İÇİN İNTİBAK PROGRAMI 

 

…………… eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren uygulanacak eğitim planında, 

kayıtlı öğrencilerin ders intibakları, mezun olmak için ……. AKTS tamamlamak koşulu ile 

aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. 

 

1. Ders Planına Yeni Eklenen Dersler 

(1) Öğretim planına yeni konulan zorunlu/seçmeli derslerden o yarıyılı ilk defa okuyacak 

öğrenciler sorumludur. 

(2) Öğretim planına seçmeli havuzunda yeni konulan dersler …… sınıf öğrencilerine de 

kendi istekleri doğrultusunda verilecektir. 

 

……………………..…… PROGRAMI 

DERS PLANINA YENİ KONULAN DERSLER 
KODU YARIYIL Z/S DERSİN ADI T+U AKTS 

      

      

      

 

2. Ders plan değişikliği nedeni ile dersin kaldırılması durumunda;   

(1) Öğretim planı değişikliği nedeni ile dersin kaldırılması ve yerine herhangi bir ders 

getirilmemesi durumunda; Kaldırılan dersten başarılı olan öğrencilerin notları ve AKTS 

değerleri korunur, not durum belgesinde gösterilir ve not ortalamasına katılır.  

(2) Kaldırılan dersten başarısız olan veya dersi hiç almayan öğrenci dersten sorumlu değildir. 

Başarısız olduğu veya hiç almadığı ders not durum belgesinde yer almaz. 

(3) Ancak ders plan değişikliği nedeni ile mezuniyet için lisans programlarında ….. AKTS 

şartını sağlayamayan öğrencilere yeni ders planından AKTS değerini sağlayacak kadar 

zorunlu/seçmeli ders alma hakkı tanınır. Bu durumda kaldırılan başarısız dersin notu ve 

AKTS değeri öğrencinin karnesinden silinir. 

(4) Kaldırılan zorunlu dersten başarısız olan veya dersi hiç almayan öğrencilere bir defaya 

mahsus Birim Yönetim Kurulu kararı ile intibak dersi / sınavı açılabilir. 

 

………………………………..……. PROGRAMI 

DERS PLANINDAN KALDIRILAN DERSLER 

KODU YARIYIL Z/S DERSİN ADI T+U AKTS 
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3. Kaldırılan derslerin yerine yeni eklenen dersler; 

(1) Kaldırılan zorunlu derslerden başarılı olan öğrencilerin notları ve AKTS değerleri 

geçerlidir, not durum belgesinde görülür. Öğrenci, yeni eklenen dersten sorumlu değildir. 

Ancak önceki dönemlerde ilgili dersten başarısız olan veya dersi hiç almayan öğrenciler 

belirtilen ders yerine konulan dersten sorumlu olacaklardır.  

(2) Kaldırılan seçmeli derslerden başarılı olan öğrencilerin notları ve AKTS değerleri 

geçerlidir, not durum belgesinde görülür. Ancak ders planından kaldırılan seçmeli statüdeki 

derslerden başarısız olan veya dersi hiç almayan öğrencilerin bu dersin yerine aynı seçmeli 

ders grubundan başka bir ders seçmesi gerekmektedir. Öğrenci, seçilen yeni dersin 

devamından sorumludur. 

 

4. Planda Dersin Türünün değişmesi (Zorunlu/Seçimlik) durumunda; 

(1) Zorunluyken seçmeli olan dersten başarılı olan öğrenci, seçmeli ders kapsamında aynı 

dersi tekrar alamaz, bu dersi sonraki dönemde seçmeli ders yerine saydıramaz. Zorunluyken 

seçmeli olan dersten başarısız olan veya dersi hiç almayan öğrenci sorumlu değildir. 

(2) Seçmeliyken zorunlu olan dersten başarılı olan öğrenci, yeni dersten sorumlu tutulamaz. 

Seçmeliyken zorunlu olan dersten başarısız olan, dersi hiç almayan veya yükseltmeye almak 

isteyen öğrenci, başka bir seçmeli ders almak zorundadır. Bu dersi ilgili sınıfa fiili olarak yeni 

gelen öğrenciler almak zorundadır. 

5. Dönemi Değişen (Üst veya Alt Yarıyıla Taşınan) Dersler; 

(1) Üst veya alt yarıyıla taşınan dersten başarılı olan öğrenci, taşınan dersten sorumlu değildir; 

ancak başarılı olduğu dersin notunu yükseltmek amacıyla almak istediğinde dersi yeni yerinde 

tekrar alabilir. 

(2) Üst veya alt yarıyıla taşınan dersten başarısız olan veya dersi hiç almayan öğrenci, dersten 

yeni yerinde sorumludur. 

(3) Dersin/derslerin üst veya alt yarıyıla/yarıyıllara konması durumunda, söz konusu 

ders/dersler için Birim Yönetim Kurulu kararı ile eski yerinde …….. eğitim-öğretim yılında 

bir defaya mahsus “intibak dersi/dersleri” açılabilir. İntibak açılmıyorsa dersin eski yerine 

yeni gelen derslerden öğrenciler sorumlu değildir. Öğrencinin alması gereken intibak 

dersi/dersleri, bir dönem için alabileceği toplam AKTS'nin (…..) dışındadır. 

(4) İntibak kararlarında geçen bulunduğu yarıyılın belirlenmesinde intibak işlem tablosundaki 

AKTS değerleri uygulanır. İntibak dersi/dersleri açılabilir. 

……………………….   PROGRAMI 

KALDIRILAN DERSİN YERİNE ALINACAK DERS 

ESKİ 

KODU 

ESKİ 

Y.YILI 

ESKİ 

DURUM 

(S/Z) 
DERSİN ADI 

YENİ 

KODU 

YENİ 

Y.YILI 
DERSİN ADI 

YENİ 

DURUM 

(S/Z) 
T+U AKTS 
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…………………………… PROGRAMI 

DÖNEMİ DEĞİŞEN DERSLER 
ESKİ 

KODU 
Z/S 

ESKİ 

YARIYILI 

YENİ 

KODU 

YENİ 

YARIYILI 
Z/S DERSİN ADI T+U AKTS 

         

         

         

 

6.  Ders plan değişikliği nedeni ile derslerin birleştirilmesi durumunda; 

(1)  İki veya daha fazla dersin yeni bir dersle birleştirilmesinin istenmesi durumunda, sadece 

bir ders yeni bir dersle eşleştirilir ve diğer ders/dersler kaldırılır.  

(2) Eşleştirilen ve kaldırılan derslerin hepsinden başarılı olan öğrencinin notları ve AKTS 

değerleri geçerlidir, not durum belgesinde yer alır.  

(3) Yeni ders ile eşleştirilen dersten başarılı olan öğrenci yeni dersten sorumlu değildir. 

Ancak başarılı olduğu eşleştirilen dersin notunu yükseltmek amacıyla (DD, DC) yeni dersi 

alabilir. Yeni ders ile eşleştirilen dersten başarısız olan veya dersi hiç almayan öğrenci yeni 

dersten sorumludur. 

 

……………………..……. PROGRAMI 

BİRLEŞTİRİLEN DERSLER 

ESKİ KODU ESKİ YY Z/S ESKİ ADI Y KODU Z/S 
YENİ 

YY 
DERS ADI T+U AKTS 

    

      

    

    

      

    

    

      

    

 

7.  Dersin bölünmesi durumunda; 

(1) Öğretim planı değişikliği nedeni ile dersin bölünmesi durumunda, söz konusu dersten 

başarılı olan öğrenciler bölünmüş halinden sorumlu tutulmaz. Yükseltme amacıyla bölünen 

derslerden birini alamaz. Yükseltmek amacıyla almak isteyen öğrenci, dersin yerine gelen 

yeni dersleri almak zorundadır.  

(2)  Dersi almayan veya başarısız notu alan öğrenci, dersin bölünmüş halinden sorumludur.  
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……………………..……. PROGRAMI 

BÖLÜNEN DERSLER 

ESKİ KODU ESKİ YY Z/S ESKİ ADI Y KODU Z/S 
YENİ 

YY 
DERS ADI T+U AKTS 

    
      

      

    
      

      

    
      

      

 

8. Ders plan değişikliği nedeni ile dersin isminin, saati, içeriği veya AKTS kredisinin 

değişmesi durumunda; 

(1)  Dersten başarısız olan veya hiç almayan öğrenciler; yeni isim verilen,  ders saati ve 

AKTS kredisi değişen dersleri yeni ismi, ders saatleri ve kredisi ile almak zorundadır. 

 

……………………………….… PROGRAMI 

AKTS, KREDİ, ADI DEĞİŞEN DERSLER 

ESKİ KODU Z/S 
ESKİ 

YY 
DERS ADI YENİ KODU 

YENİ 

YY 
DERS ADI T+U AKTS 

     
 

 
  

         

         

 

9. Hüküm bulunmayan hallerde; 

İlgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır. 

Eğitim planlarında her dönem belirtilen sayıda zorunlu ve seçmeli ders tamamlanmak 

zorundadır.  


