
DERS İNTİBAKLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde ders intibak türleri           
ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır. Ders İntibakları; 

I.YARIYIL DEĞİŞİKLİĞİ (1) [YÖK Zorunlu Dersler İçin] 

1) Yarıyıl değişikliği yapılan YÖK zorunlu derslerin (Yabancı Dil I-II ve Türk Dili I-II),             
Ders İntibak Tablosunda “Yeni Durum” sütununda karşılık gelen yarıyılda yeni kodu           
ile okutulması, 

2) İlgili ders/derslerden kayıtlı olduğu programda aldığı harf notu ve kredisinin Not           
Durum Belgesinde gösterilmesi, 

3) Kayıtlı olduğu programda ilgili ders/derslerden son harf notu “FF” (başarısız) olan ya            
da bu ders/dersleri daha önce almamış ve mezuniyet için alması gereken öğrencilerin            
ilgili ders/derslerden sorumlu tutulması, 

II. YARIYIL DEĞİŞİKLİĞİ (2) [YÖK Zorunlu Dersler Hariç – Lisans           
Programları] 

1. Lisans Programlarında yarıyıl değişikliği yapılan YÖK zorunlu dersler (Yabancı Dil          
I-II ve Türk Dili I-II), dışındaki ders/derslerin, Ders İntibak Tablosunda “Yeni Durum”            
sütununda karşılık gelen yarıyılda okutulması, 

2. Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki intibakı yapılan dersin son harf notu “FF” ise            
ya da bu dersi hiç almamışsa ve öğrenci intibakı yapılan dersin yeni yarıyıldaki             
derslerin en az birinden son harf notu DD ve üzerinde ise; intibakı yapılan dersten              
sorumlu tutulmaması ve bu derse “SD (Sorumlu Değil)” harf notu verilmesi, ayrıca            
intibakı yapılan dersin veri tabanından silinerek herhangi bir belgede gösterilmemesi, 

3. Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki intibakı yapılan dersin son harf notu “FF” ise            
ya da bu dersi hiç almamışsa ve öğrenci intibakı yapılan dersin yeni yarıyıldaki             
derslerin hiçbirinin son harf notu DD ve üzeri değil ise; intibakı yapılan dersten             
sorumlu tutulması, 

4. “Yarıyıl Değişikliği (2)” işleminde, Ders İntibak Tablosunda “Mevcut Durum”         
sütununda yer alan ve öğrencinin not durum belgesinde “SD” ya da “MU” harf notuyla              
gösterilen ders/derslerin aynı şekilde gösterilmesine devam edilmesi, 

III. YARIYIL DEĞİŞİKLİĞİ (3) [YÖK Zorunlu Dersler Hariç – Önlisans           
Programları] 

1) Önlisans programlarında yarıyıl değişikliği yapılan YÖK zorunlu dersler (Yabancı Dil          
I-II ve Türk Dili I-II), dışındaki ders/derslerin, Ders İntibak Tablosunda “Yeni Durum”            
sütununda karşılık gelen yarıyılda okutulması, 

2) İlgili ders/derslerden kayıtlı olduğu programda aldığı harf notu ve kredisinin Not           
Durum Belgesinde gösterilmesi, 

3) Kayıtlı olduğu programda ilgili ders/derslerden son harf notu “FF” (başarısız) olan ya            
da bu ders/dersleri daha önce almamış ve mezuniyet için alması gereken öğrencilerin            
ilgili ders/derslerden sorumlu tutulması,  

 



      IV. YERİNE DERS 

1) Ders İntibak Tablosunda “Mevcut Durum” sütununda yer alan ders/derslerin yerine          
“Yeni Durum” sütununda karşılık gelen ders/derslerin okutulması, 

2) “Mevcut Durum” sütunundaki ders/derslerden son harf notu “FF” olan öğrencilerin          
ilgili dersin yerine konulan “Yeni Durum” sütunundaki ders/derslerden sorumlu         
tutulması, 

3)  “Yerine Ders” intibaklarının aşağıdaki şekilde uygulanması; 
 

a) “Mevcut Durum” sütunundaki ders/derslerin son harf notu “FF” olan öğrencilerin          
Not Durum Belgelerinde bu derslerin “FF” harf notu ile yer almaya devam etmesi             
ve yerine konulan “Yeni Ders” sütunundaki ders/derslerden sorumlu  tutulması, 

b) “Mevcut Durum” sütunundaki ders/derslerin son harf notu “FF” dışında bir harf           
notu olan öğrencilerin, Not Durum Belgelerinde bu derslerin harf notlarının yer           
almaya devam etmesi, yerine konulan “Yeni Durum” sütunundaki ders/derslerden         
sorumlu  tutulmaması, 

c) “Yerine Ders” işlemlerinde, Ders İntibak Tablosunda “Mevcut Durum” sütununda         
yer alan ve öğrencinin not durum belgesinde “SD” ya da “MU” harf notuyla             
gösterilen ders/derslerin aynı şekilde gösterilmesine devam edilmesi, ayrıca        
öğrencinin “Yeni Durum” sütununda karşılık gelen ders/derslerden sorumlu        
tutulmaması ve “Yeni Durum” sütununda karşılık gelen dersin not durum          
belgesinde gösterilmemesi, Not: Yarıyıl değişmeden “yerine ders” işlemi        
yapılıyorsa  yukarıdaki kurallar işletilir. 

  V. KALDIRILAN DERS  

1) Ders İntibak Tablosunda “Mevcut Durum” sütununda yer alan ve kaldırılan            
ders/derslerden son harf notu “DD” ve üzerinde bir notu olan öğrencinin; bu ders/             
derslerden aldığı harf notu ve kredisinin Not Durum Belgesinde gösterilmesi (Genel Not            
Ortalaması hesabına dahil edilmesi), 

2) İlgili ders/derslerden son harf notu FF olan öğrencilerin bu ders/derslerden sorumlu             
tutulmaması ve FF harf notlu derse ait bilgilerin veri tabanından silinerek herhangi bir             
belgede gösterilmemesi, 

3) İlgili ders/dersleri daha önce almamış öğrencilerin ilgili ders/derslerden sorumlu          
tutulmaması, 

4) İlgili ders/dersleri daha önce almamış veya bu ders/derslerden son harf notu FF olan              
öğrencilere intibak işleminin yapılacağı öğretim yılının ilgili döneminde SD harf notu           
verilmesi* 

*İlgili ders/dersler kaldırıldıkları eğitim-öğretim yılında isteğe bağlı ders olarak açılır.           
Kaldırılan ders/derslerden son harf notu “FF” olan öğrenciye bu ders/derslerden, dersin           
açıldığı dönemdeki kayıt yenileme tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim,         
İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine          
göre ders seçim (ekle-sil) hakkı verilir. Öğrenci isteğe bağlı durumuyla açılan ders/dersleri            
seçmez ya da seçtiği ders/derslerden ilgili dönem sonunda “DD” veya üzerinde bir harf notu              



alamaz ise intibak işleminin yapılacağı öğretim yılının ilgili döneminde “SD” harf notu            
verilir. Kaldırılan ders/dersleri seçerek bu ders/derslerden ilgili dönem sonunda “DD” veya           
üzerinde bir harf notu alan öğrencinin, bu ders/derslerden aldığı harf notu Genel Not             
Ortalamasına dahil edilerek Not Durum Belgesinde gösterilir. 

 

  VI. YENİ DERS 

1) Öğrencinin Ders İntibak Tablosunda “Yeni Durum” sütununda yer alan “yeni” dersin           
okutulacağı yarıyıldaki derslerin en az birinden son harf notu DD ve üzeri ise; intibakı              
yapılan dersten sorumlu tutulmaması ve bu derse “SD (Sorumlu Değil) harf notu            
verilmesi, 

 
Not: İlgili Programlara “yeni ders” olarak konulan ve diğer programlardaki AKTS kredisinde            

farklı olarak okutulacak dersler Ders İntibak Tablosunda “Ek Bilgi” sütununda (*)           
işaretiyle gösterilmiştir. 

 
VII. KREDİ DEĞİŞİKLİĞİ: 

1) Bir programda henüz okutulmayan derslerde o program için yapılan AKTS kredisi           
değişikliğinin yapılması, işlemleridir. 
Not: İlgili Programlara henüz okutulmayan derslerde yapılan yarıyıl ve AKTS kredisi            

değişiklikleri, Ders İntibak Tablosunda “Ek Bilgi” sütununda (**) işaretiyle         
gösterilmiştir. 

 
Yerine ders ve yarıyıl değişikliği yapılan dersler, Ders İntibak Tablosunda “Ek Bilgi”            
sütununda (***) işaretiyle gösterilmiştir. 

 

Yukarıdaki işlemler, kayıtlı ya da kayıt yeniletmemiş öğrencilere ve af kapsamında           
yaptıran/yaptıracak öğrencilere uygulanır. “Kaldırılan Ders” haricindeki Ders       
intibakları sonucu mezun duruma gelen öğrencilerin mezuniyet tarihi, intibakların         
uygulanacağı öğretim yılının güz dönemi kayıt yenileme tarihinin ilk günüdür.          
“Kaldırılan Ders” intibakı sonucu mezun duruma gelen öğrencilerin mezuniyet tarihi;          
ilgili öğretim yılı bahar dönemine ait “SD” harf notu var ise bahar döneminin yok ise güz                
döneminin kayıt yenileme tarihinin ilk günüdür. 

 

 

 

 

 

  


