ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİLERİN SINIF İNTİBAKLARI VE DERS MUAFİYETLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi’ne Kurumlar Arası veya
Birim İçi Yatay Geçiş yapan veya daha önce devam ettiği herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda
geçtiği dersleri, kayıt yaptırdıktan sonra eşdeğerlerinin yerine saydırmak isteyen öğrencilerin sınıf
intibaklarını ve ders muafiyetlerini düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2-(1) Bu usul ve esaslar; 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 7. Maddesinin (e) bendine göre
hazırlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği” ile
“Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ne ve “Seyrani Ziraat Fakültesi
Eğitim-Öğretim Yönergesi”ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1)
a) Eşdeğer Ders: Ders içerikleri ve saatleri Ziraat Fakültesi’nin ilgili Bölüm Başkanlıklarınca eşit kabul
edilen dersi,
b) İntibak: İlgili öğrencilerin üst sınıfa veya sınıflara devam etmesinin sağlanmasını,
c) Muafiyet: İlgili öğrencilerin eşdeğer sayılan başarılı derslerden sorumlu tutulmamasını,
d) İntibak/Muafiyet Raporu: Öğrencilerin Muaf oldukları veya Alacakları dersleri belirten, hangi
yarıyıla intibaklarının yapılacağını gösteren rapor eğitmen programında işlemler tamamlandıktan
sonra sistem tarafından oluşturulan komisyon raporudur.
e) Bölüm İntibak/Muafiyet Komisyonu: Bölümlere bağlı Lisans programlarında Bölüm Başkanlığınca
belirlenen ve bölüm intibak/muafiyet komisyonunda görevlendirilen akademik personellerden
oluşan topluluğu ifade eder.
f) Diğer Yükseköğretim Kurumları: Erciyes Üniversitesi dışındaki Üniversiteleri ifade eder.
g) Uzaktan Eğitim: İnternet, video ve sosyal paylaşım sitesi gibi araçlar yoluyla bu kurumlardan alınan
dersleri ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Değerlendirme
Başvuru

MADDE 4-(1) Sınıf İntibakları ve Ders Muafiyetleri,
a) Öğrencinin Fakültemize başlayacağı yarıyılın başında Rektörlükçe belirlenecek tarihlerde bir defaya
mahsus olmak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurusunu yapar. Öğrenci işleri not baremini
girdikten sonra öğrenciye dosyayı teslim eder. Öğrenci transkriptine uygun bir şekilde aldığı dersleri,
notları ve kredisini OBİSİS üzerinden sisteme yükler ve doğruluğunu onaylar. Ardından ilgili bölüm
intibak komisyonu üyelerinden birisine not durumlarını gösteren mühürlü- kaşeli-imzalı transkript,
mühürlü- kaşeli-imzalı ders içeriklerini teslim eder.
b) Açık öğretim Fakültesinde alınan derslerden Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk
Dili dersleri hariç diğer derslerin intibak ve muafiyet işlemleri için 10-(1) maddesi uygulanır.
c) Başvuru tarihinden itibaren son 5 yıl içerisinde alınan derslerden (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
ile Türk Dili dersleri hariç) muafiyet yapılır.
.
Değerlendirme Süreci
MADDE 5 (1)
a) Sisteme öğrenci tarafından girilen bilgilerin doğruluğu ilgili komisyon tarafından öğrencinin
getirdiği transkript ile karşılaştırılarak kontrol edilir. Öğrenci tarafından bilgilieri yanlış girilen dersler
komisyon tarafından değerlendirmeye alınmaz.
b) Komisyon, öğrencinin getirdiği ders içeriklerini dikkate alarak öğrencinin almış olduğu derslere
karşılık muaf olunacak dersleri belirler ve sisteme işler.
c) Bölüm İntibak/Muafiyet Komisyonu çalışmalarını en kısa sürede tamamlar, raporun çıktısını alır ve
imzalayarak Dekanlığa teslim eder.
İntibak Yarıyıllarının Tespiti
MADDE 6-(1)
Öğrencilerin üst yarıyıllara intibak ettirilebilmeleri için;
a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil gibi dersler de dahil olmak üzere 3. yarıyıla
intibak için ilk iki yarıyılın,
b) Beşinci yarıyıla intibak için ilk iki yıl için ayrı ayrı toplam ders sayısının en az %50’sinden muaf
olmaları koşulu aranır.
c) İntibaklar, çift yarıyıllara yapılmaz. Kurumlar Arası Yatay Geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin
intibakları, yatay geçiş yaptıkları sınıfın ilk yarıyılına yapılır. Bu öğrenciler Fakültemiz ilgili bölüm ders
müfredatında yer alan ve geldiği yükseköğretim kurumunda almadığı eksik dersleri öncelikle almak
zorundadır.
Yatay Geçiş Öğrencilerinin İntibak/muafiyeti
MADDE 7-(1)

Kurumlar Arası Yatay Geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, yatay geçiş yaptıkları sınıfın ilk
yarıyılına Bölüm İntibak/Muafiyet Komisyonu tarafından sistem üzerinden yapılır. Fakültemiz ders
kataloğu temel kabul edilerek öğrencinin almadığı dersler var ise normal sınıfına intibak yapılır, ancak
eksik dersler de aldırılır.
DGS Öğrencilerinin İntibak/Muafiyetleri
MADDE 8-(1) Önlisans programından gelen öğrencilerin almış oldukları ve başarılı eşdeğer kabul
edilen dersler, ilgili bölümlerin ilk dört yarıyılda yürütülen dersler ile eşleştirilebilir.
Önlisans Programı Derslerinin İntibakı
MADDE 9-(1) Önlisans programından gelen öğrencilerin almış oldukları ve başarılı eşdeğer kabul
edilen dersler, ilgili bölümlerin ilk dört yarıyılda yürütülen dersler ile eşleştirilebilir. Daha üst yarıyıl
dersleri ile eşleştirilemez.
Açık Öğretim veya Uzaktan Eğitimden Gelen Öğrencilerin Durumu
MADDE 10-(1)
Açık öğretimden veya uzaktan eğitimden aldığı derslerin Fakültemiz programlarında sayılabilmesi için
başarı notu, ders içerikleri ile kredisinin uyumlu olmasının yanında, öğrencinin genel not
ortalamasının 100 üzerinden 70 olması gerekir.
ÖSYM Puanı ile Yeniden Yerleşen Öğrencilerin Durumu
MADDE 11-(1) Öğrenciler almış olduğu dersler varsa, eşdeğer dersler bölüm komisyonu tarafından
belirlenerek MADDE 6-(1)-b’ye göre öğrencinin intibakı yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Usul ve Esaslarda Yer Almayan Konular
Bu usul ve esaslarda yer almayan konular hakkında “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği”, “Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği” ve “Seyrani Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi” hükümleri uygulanır. Yönetmelik
ve yönergelerde de yer almayan konularda ise Fakülte Yönetim Kurulu Kararı esas alınır.
Yürürlük
Bu Esaslar 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Bu Esasları Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı yürütür

