
  
 

ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN SAYILMASI  

(MUAFİYET)  

VE İNTİBAK YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine kayıt yaptıran ön lisans ve lisans 

öğrencilerinin, daha önce Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanınan veya denkliği kabul edilen herhangi bir 

yükseköğretim kurumundan alarak başarılı oldukları derslere ilişkin önceki öğrenmelerin sayılması (muafiyet) ve 

intibak esaslarını düzenlemektir.  
 

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine kayıt yaptıran ön lisans ve lisans 

öğrencilerinin Önceki öğrenmelerin Sayılması (muafiyet) ve intibak işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.  
 

Dayanak  

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine ve 

Bu Yönerge, 24.10.2010 tarihli 27561 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön 

Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası 

Önceki öğrenmelerin Sayılması Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 

hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar  

MADDE 4 - (1) Bu yönergede yer alan;  

a- Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için yapması 

gereken çalışmaların tümünü ifade eden krediyi,  

b- Birim: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,  

c- Danışman: Öğrenciye eğitim ve öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için 

görevlendirilmiş öğretim elemanını,  

d- Dekan: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanını,  

e- Diploma programı: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının, belirlenen yeterlikleri sağlayan 

öğrencilere, ön lisans veya lisans diploması veren yükseköğretim programını,  

f- İlgili birim kurulu: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, 

yüksekokullarda yüksekokul kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul kurulunu,  

g- İlgili birim yönetim kurulu: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve 

meslek yüksekokulunun yönetim kurulunu,  

h- Müdür: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulları 

müdürünü,  

g- Mütevelli Heyeti: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini,  

h- Ön lisans eğitim ve öğretimi: En az dört yarıyıllık programı kapsayan ve ara insan gücü yetiştirmeyi 

amaçlayan bir yükseköğretimi,    

i- ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

j- Rektör: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,  

k- Rektörlük: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünü,  

l- Senato: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,  

m- Üniversite: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini,  

n- Üniversite Yönetim Kurulu: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Kurulunu,  



o- Akademik takvim: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde eğitim öğretimin ve süreçlerin yapıldığı 

zamanı gösteren takvimi, 

p- GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını 

q- YANO: Yarıyıl sonu Ağırlıklı Not Ortalamasını ifade eder.  

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Başvuru, Eğitim Komisyonu, Önceki öğrenmelerin Sayılması İşlemleri,  

Kredi ve Not Transferi, Sonuçların ilanı 

 

Başvuru  

MADDE 5- (1) Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine yeni kayıt olan tüm ön lisans ve lisans öğrencileri 

Önceki öğrenmelerin Sayılması ve intibak işlemleri için başvuru yapabilirler. Öğrencilerin, Önceki öğrenmelerin 

Sayılması ve intibak işlemleri için, kayıt tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde başvuru yapmaları 

gerekmektedir.  

(2) Öğrencinin, daha önce almış ve başarmış olduğu ders/dersler karşılığında hangi ders/derslerden Önceki 

öğrenmelerin Sayılması talep ettiğini belirten dilekçesine, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu 

elektronik sayfasından alınmış ders içeriklerini ve transkriptini eklemesi gerekir. Önceki öğrenmelerin Sayılması 

istenen ders farklı bir dilde alınmış ise ilgili kurum ya da noter onaylı Türkçe ders içeriği ve transkriptinin de 

dilekçeye eklenmesi gerekir. Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınmayan yurt dışındaki 

üniversitelerden alınan dersler için Önceki öğrenmelerin Sayılması ve intibak işlemleri yapılamaz.  

(3) Aynı anda bir ön lisans ve lisans öğrenimine devam eden öğrenciler, kayıtlı olduğu programlardan birinden 

almış oldukları dersleri, diğer programın eşdeğer derslerine karşılık Önceki öğrenmelerin Sayılması talebinde 

bulunamazlar.  
 

Eğitim Komisyonu  

MADDE 6- (1) Eğitim Komisyonu, ilgili birim bölüm başkanlıklarınca görevlendirilen en az üç öğretim 

elemanından oluşur. Eğitim Komisyonu, öğrencinin Önceki öğrenmelerin Sayılması istediği derslerle ilgili 

incelemeyi yapmak, Önceki öğrenmelerin Sayılması ve intibak işlemlerini sonuçlandırmakla görevlidir. İntibak 

komisyon kararı, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.  

(2) Öğrencilerin Önceki öğrenmelerin Sayılması ve intibak işlemleri, ilgili birimler tarafından en geç başvuru 

süresinin bitiminden sonraki iki hafta içinde sonuçlandırılır ve öğrenci işleri tarafından sisteme işlenir.  
 

Önceki öğrenmelerin Sayılması işlemleri  

MADDE 7- (1) Önceki öğrenmelerin Sayılması başvuruları ilgili intibak komisyonlarınca değerlendirilir ve ilgili 

birim yönetim kurullarınca karara bağlanır.  

(2) Önceki öğrenmelerin Sayılması talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar, öğrenci 

Önceki öğrenmelerin Sayılması talebinde bulunduğu ders/derslere devam etmekle yükümlüdür.   

(3) Farklı kurumlardan alınan bir dersin Önceki öğrenmelerin Sayılması bir derse yapılabilir. Ancak farklı 

kurumdan aldığı dersin AKTS ve içeriğinin uyumu dikkate alınarak en fazla iki derse eşdeğer sayılabilir.  

(4) Farklı kurumdan alınan birden fazla dersin Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde bir derse eşdeğer 

sayılması durumunda, içerik uyumuna bakılır. İçerik uygunluğunun kabul edilmesi durumunda AKTS’nin eşit 

olma şartı aranmaz. 

(5) Farklı kurumlardan alınan bir dersin içerik uyumunun yanında AKTS veya ders kredisinin, Önceki 

öğrenmelerin sayılması verilecek dersin AKTS veya ders kredisine eşit veya yüksek olması gerekmektedir. Birden 

fazla tekrarlanan dersler için en son alınan başarı notu Önceki öğrenmelerin Sayılması değerlendirmesinde esas 

alınır.  

(6) Önceki öğrenmelerin Sayılması verilerek öğrenci bilgi sistemine işlenen notlar genel not ortalama 

hesaplamasında dikkate alınır.  
   

Kredi ve not transferi  

MADDE 8- (1) Kredi ve Not Transferi yapılacak dersin; zorunlu-seçmeli olmasına bakılmaksızın, öğrenim 

çıktılarının/ders içeriklerinin uyumu/yeterliliği olması şartıyla, AKTS ve not transfer işlemi yapılır.  

(2) Not sistemlerinin farklılığı durumunda; ilgili komisyon transfer edilecek notun KOSTÜ karşılığını belirler.  

(3) Önceki öğrenmelerin Sayılması yapılacak dersin not çizelgesinde Başarılı/Geçti olarak belirtildiği durumlarda, 

bu ders için (MU) notu verilir.  



(4) Öğrencinin KOSTÜ lisans diploması alabilmesi için dört yıllık eğitim verilen birimlerde en fazla 120 

AKTS’lik, beş ve altı yıllık eğitim verilen birimlerde 180 AKTS’lik dersten, ön lisans diploması alabilmesi için 

ise en fazla 60 AKTS’lik dersten kredi transfer işlemi yapılır.  

(5) Çift Ana dal programına kayıt olan öğrencilerin Ana Dal Diploma Programında almış oldukları dersler, İkinci 

Ana dal Programında kayıt olduğu Bölüm Başkanlığının hazırlamış olduğu intibak tablosuna göre öğrenci işleri 

tarafından harf notu olarak aktarılır. Ana dalında almış olduğu ders transkripte belirtilir.  

(6) Yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları yatay geçiş başvuru esnasında vermiş oldukları belgelere 

istinaden ilgili komisyonlarca yapılır ve öğrenci işleri tarafından öğrencinin sistemine işlenir.  

(7) Akademik değişim programları kapsamında alınan derslerin harf notu karşılığı ilgili yönetim kurulu kararınca 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde denk sayılan dersin harf notu olarak işlenir ve transkriptte değişim 

programında alınan dersin adı, kredisi ve AKTS değeri ayrıca belirtilir.  

 

Sonuçların ilanı  

MADDE 9- (1) Önceki öğrenmelerin Sayılması talebinde bulunulan derslerin değerlendirilerek eğitim-öğretim 

yılı başından itibaren en geç üçüncü hafta sonuna kadar karara bağlanması ve ilan edilmesi gerekir. Eğitim-

Öğretim yılı başlangıcından sonra kayıt yaptıranlar için Önceki öğrenmelerin Sayılması ve intibak sonuçlarının 

ilan süresi, başvuruların tamamlanmasından itibaren iki haftadır. Sonuçlar Öğrenci İşleri tarafından ilan edilir. 

 

İtiraz  

MADDE 10- (1) Önceki öğrenmelerin Sayılması ve intibak işlemleri hakkındaki kararlara yönelik itirazlar kararın 

ilan tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ilgili birime yapılır. İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar 

dikkate alınmaz.  

(2) Önceki öğrenmelerin Sayılması işlemine ilişkin itirazlar, itiraz tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde 

değerlendirilerek karara bağlanır ve öğrenciye tebliğ edilir.  

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yönergede hüküm bulunmayan hususlar 

MADDE 11 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları 

uygulanır.  

 

Yürürlük  

MADDE 12 - (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

MADDE 13 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür. 


