BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANS PROGRAMLARI İÇİN MUAFİYET SINAVLARI,
DERS EŞDEĞERLİK, İNTİBAK USUL VE ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
MADDE 1 - (1) Bu usul ve esaslar, Bursa Teknik Üniversitesi’nin tüm lisans programlarında her türlü ders
eşdeğerliliği ve intibaklar ile yabancı dil muafiyet sınavları hakkındaki yöntem ve kuralları düzenlemek amacıyla
hazırlanmıştır.
MADDE 2 - (1) Bu esaslar aşağıda belirtilen durumlardaki öğrencilerin başarılı oldukları derslerden intibakları ve
eşdeğerlikleri ile ilgili esasları kapsar.
a)Yatay geçiş yaparak gelen,
b)Dikey geçiş yaparak gelen,
c)Af kanunundan yararlanarak gelen,
ç) ÖSYM sınavları sonucu yerleşen.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Esasları
MADDE 3 - (1) Öğrenci daha önce almış ve başarmış olduğu ders/derslerden intibak isteğinde bulunabilir.
(2) Öğrenci ders intibak ve eşdeğerlik başvurusunu, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme ve ders kayıt
başlangıç tarihinden itibaren 10 (on ) iş gün içinde; dilekçe, not döküm belgesi ve ders içerikleri ile birlikte ilgili bölüm
başkanlığına yapar.
(3) İntibak için sunulan belgelerin belgeyi hazırlayan Üniversitenin Fakülte veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
yetkililerince imzalanmış, kaşeli ve mühürlü olması gerekir.
(4) Ders eşdeğerlik ve intibak talebi ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler,
ders eşdeğerlik ve intibak talebinde bulunduğu ders/derslere devam edebilir.
(5) Hazırlık Sınıfı eğitimine devam eden öğrenciler yalnızca ilgili programın 1 inci sınıfına geçtikten sonra ders
intibak ve eşdeğerlik başvurularını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde yaparlar.
(6) Yükseköğretim Kurumlarından ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçmemiş olan öğrenciler
eşdeğerlik ve intibak başvurusu yapabilir. Ancak af kanunundan yararlanarak gelen öğrencilerde bu koşul aranmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme Esasları
Değerlendirme esasları
MADDE 4 - (1) Bölümler tarafından kurulan Bölüm İntibak Komisyonu, yapılan başvuruları 5 (beş) iş günü
içerisinde değerlendirir. Değerlendirilen intibak formları Bölüm İntibak Komisyonunun önerisi doğrultusunda Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından karara bağlanır, imzalı bir nüshası öğrenciye verilir, bir nüshası öğrenci otomasyonuna işlenmek üzere ilgili
öğrenci işleri birimine gönderilir.
(2) Öğrencinin, onaylanan intibak formuna itirazı durumunda, itiraz süresi kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten
itibaren 5 (beş) iş günü kadardır. İtirazlar ilgili bölüm başkanlığına yapılır. İtiraz bölüm intibak komisyonu ve Fakülte Yönetim
Kurulunca 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılır.
(3) Bölüm İntibak Komisyonunca ders/derslerin eşdeğerliğinin veya intibakının yapılması sırasında aşağıda belirtilen
hususlara uyulması gerekir;
a) Ders eşdeğerlik ve intibak işlemleri güncel öğretim planına göre yapılır. Ancak mevcutta birden fazla öğretim planı
devam eden bölümlerde intibak işlemleri öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki kayıt yılı dikkate
alınarak yapılır. Daha önce kayıtlı olduğu kurumdaki ilk kayıt yılına en yakın öğretim planı intibak işlemleri için kullanılır.
b) Daha önce farklı üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrencilerin, en son öğrenim gördükleri üniversite
tarafından intibakı yapılan derslerden tekrar intibak istemesi durumunda, bu esasların 3 üncü maddesinin 6’ıncı fıkrasındaki
süreler dikkate alınarak, intibak işlerinde ilgili derslerin okunduğu yıl ve derslerin alındığı üniversitedeki ders içerikleri esas
alınır. Bu içerikler ve kredi uyumları incelenmeden başka bir üniversite tarafından yapılan intibak işlemi değerlendirmeye
alınmaz.
c) 2547 sayılı kanunun 5/ı maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, yabancı dil dersleri,
kredilerine bakılmaksızın eşdeğer sayılır.
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ç) Örgün olmayan (mektupla öğretim, uzaktan eğitim, açık öğretim, ekstern öğretim vb) öğretim kurumlarından
alınan derslerin eşdeğerliliği ilgili intibak komisyonlarının uygun görmesi halinde eşdeğer sayılır.
d) Ders dili Türkçe olmayan derslerin eşdeğerlik değerlendirilmesi bölümün öğretim dili dikkate alınarak yapılır.
Türkçe programlarda, öğrencinin geldiği üniversitede yabancı dilde alınan dersler içerik ve AKTS durumuna göre
değerlendirmeye alınır. Yabancı dilde öğretim veren programlarda, öğrencinin geldiği üniversitede yabancı dilde aldığı dersler
öğrenci Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) yabancı dil yeterliliği şartlarını taşıyorsa değerlendirmeye alınır. Kısmen yabancı
dille öğretim veren programlarda, yabancı dilde açılan derslere karşılık farklı bir dilde alınan dersler eşdeğer sayılmaz.
e) Eşdeğer sayılması istenen bir dersin dili Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise, onaylı Türkçe çevirisi öğrenci
tarafından sağlandığı takdirde değerlendirmeye alınır.
f) Birden fazla kez tekrarlanan dersler için en son alınan başarı notu intibak değerlendirmesine esas alınır.
g) İntibak olunan derslerin toplam AKTS kredisi, ilgili Bölüm öğretim planındaki derslerin toplam AKTS kredisinin
%50 sini geçemez. İntibak olunabilecek derslerin AKTS kredi toplamı %50 den fazla ise hangi derslerin intibakının
yapılacağına ilgili komisyon karar verir. Ancak BTÜ lisans programlarından birinde öğrenci iken herhangi bir şekilde BTÜ
içerisindeki başka bir lisans programına yerleşen öğrenciler için bu koşul aranmaz.
ğ) Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders
eşdeğerlik değerlendirmesinde dersin AKTS kredisi ve içeriği dikkate alınır.
h) Eşdeğer sayılması istenen bir dersin ders saatine bakılmaksızın AKTS kredisinin, eşdeğer sayılacak dersin AKTS
kredisinin en az % 65’ine eşit olması gereklidir. (Örneğin; 6,5 AKTS ye sahip eşdeğer sayılması istenen bir ders, en fazla 10
AKTS lik bir derse eşdeğer sayılabilir.)
ı) Birden fazla dersin, bir derse eşdeğer sayılması durumunda, bu derslerin AGNO’ su ve karşılıklı içerikleri dikkate
alınarak intibak yapılır. İntibak ettirilen ders notu AKTS ağırlığına göre hesaplanır. Örneğin; 4 AKTS lik X dersi notu BA ve
2 AKTS lik Y dersi notu CB olsun, bu iki dersin eşdeğer sayılacağı 8 AKTS lik dersin başarı notu (4x3,5+2x2,5)/6=3,17=BB
olarak kabul edilir.
i) Bir dersin birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda dersin notu, intibak edilen tüm dersler için de geçerlidir.
j) (Değişik: 03/01/2018 tarih ve 2018-01-7 sayılı Senato Kararı) Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan
alınan dersler hariç olmak üzere, bir dersin eşdeğer sayılabilmesi ve o dersin intibakı kabul edilebilmesi için ders harf notunun
CC (4,00 üzerinden en az 2,00) olması gerekmektedir. Ancak BTÜ lisans programlarından birinde öğrenci iken herhangi bir
şekilde BTÜ içerisindeki başka bir lisans programına yerleşen öğrenciler için bu ders harf notu sınırı DD (4,00 üzerinden en
az 1,00) dir.
k) İntibak olunan derslerin AKTS kredi toplamı ilgili bölümün eğitim-öğretim ders planında gösterilen yarıyıl/yıl
AKTS kredi yükünün %70’inden fazla ise öğrenci bir üst yarıyıla/yıla intibak ettirilir. İntibak olunmayan alt yarıyıllara ait
dersler ders kaydı sırasında öncelikle alınır. (Örneğin; intibakı yapılan derslerin AKTS toplamı 90 ise öğrencinin intibakı 3
üncü sınıf 5 inci yarıyıla yapılır)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 5 - (1) İntibak işlemlerinde EK-1’de verilen Not Dönüşüm Tablosu kullanılır.
(2) Bu esasların dışında karşılaşılan sorunlar, ilgili intibak komisyonunun önerisi doğrultusunda ilgili Fakülte
Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
Yürürlük
MADDE 6 - (1) Bu usul ve esaslar, Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 23/12/2016 tarih ve SEN-2016/14/11
nolu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 7 - (1) Bu usul ve esaslar Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapan Senato Kararlarının
Tarihi
1

03.01.2018

Sayısı
2018-01-7
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EK-1
NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU
DİĞER ÜNİVERSİTE
NOT SİSTEMİ

BTÜ 4’LÜ NOT

BTÜ 100’lü NOT
NOT SİSTEMİ
100'lü NOT

KARŞILIĞI
HARF

SAYI

HARF

A, A1

4.00

AA

4.00

90-100

AA

A-

3.70

AA

4.00

80-89

BA

B+, A2

3.30

BA

3.50

75-79

BB

B, B1

3.00

BB

3.00

70-74

CB

B-

2.70

BB

3.00

65-69

CC

C+, B2

2.30

CB

2.50

60-64

DC

C, C1

2.00

CC

2.00

55-59

DD

C-

1.70

CC

2.00

35-54

FD

D+

1.30

DC

1.50

0-34

FF

D, D1

1.00

DD

1.00

DEVAMSIZ(D)

FF

FD, D2

0.50

FD

0.50

F,
F1,F2,F3

esas alınır.
FF
FF

0.00
0.00

BAŞARILI **

G

-

YETERLİ **

G

-

YETERSİZ**

K

-

BAŞARISIZ**

K

-

F0

* Gelen öğrencilerin notlarının değerlendirilmesin de harf notu

0.00
DEVAMSIZ

** Herhangi bir not kaydı yoksa ve ders içerik ve AKTS kredileri
eşdeğer ise kullanılır.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI, BTÜ YDS VE 5-İ DERSLERİ MUAFİYET
SINAVLARINDA ALINAN 100’LÜK NOTLARIN HARF NOTUNA DÖNÜŞÜM TABLOSU

NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU
*ACADEMIC SKILLS VE BTÜ YDS
100’lük Not

70-100

Harf Notu

AA

**5-I MUAFİYET SINAVI
100’lük Not

Harf Notu

90-100

AA

85-89

BA

80-84

BB

75-79

CB

70-74

CC

*İngilizce Hazırlık Sınıfında 4. Seviyeyi (Academic Skills) başarıyla tamamlayan veya BTÜ YDS muafiyet sınavından en az
70 sınav puanını alan öğrencileri kapsar.
**Öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için en az 70 puan almaları gerekmektedir. 70 ve üzeri not aralıklarının harf notu
dönüşümleri tabloda verilmiştir.
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