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1. Ders plan değişikliği nedeni ile derslerin birleştirilmesi durumunda;  

(1) Birleştirilen derslerden;  

a- AA-DD not aralığında başarı notu alan öğrencinin notları ve AKTS değerleri geçerlidir, not 

çizelgesinde görülür.  

b- Derslerden birini başaran, diğerinden FF, FD, W,  GR, D, K başarısız not alan ya da dersin 

birini hiç almayan öğrenci başarısız olduğu dersten ve birleştirilmiş yeni dersten sorumlu 

değildir (SD).  

(3) Birleştirilen derslerin; hepsinden FF, FD, W, GR, D, K başarısız not alıp kalan ya da bu 

derslerden hiçbirini almayan öğrenciler dersin birleşmiş halini alırlar.  

(4) Birleşmeden önceki dersleri alıp başaran öğrenci, yeni plandaki dersi not yükseltmek 

amacıyla alabilir, ancak önceki başarı notları ile AKTS değerleri not çizelgesinden silinir.  

2. Ders plan değişikliği nedeni ile dersin kaldırılması durumunda;  

(1) Dersten AA-DD not aralığında başarı notu alan öğrencinin notu ortalamasına katılır.  

(2) Dersten başarısız olan öğrenci sorumlu değildir (SD).   

(3) Dersi hiç almayan öğrenci sorumlu değildir (SD).  

(4) Ders kaldırıldığı için, başarı notunu yükseltmek amacıyla dersi alamayan öğrenciye yeni ders 

planından AKTS değerini sağlayacak kadar seçmeli ders alma hakkı tanınır. Bu durumda 

kaldırılan dersin notu ve AKTS değeri öğrencinin karnesinden silinir.  

3. Ders plan değişikliği nedeni ile kaldırılan dersin yerine yeni ders konması durumunda;  

(1) Kaldırılan Dersten AA-DD not aralığında başarı notu alan öğrenci yeni konan dersten 

sorumlu değildir.(SD). Başarı notunu yükseltmek amacıyla yeni ders alınabilir.  

(2) Kaldırılan dersten başarısız olan öğrenci yeni dersten sorumludur.  

(3) Kaldırılan dersi hiç almayan öğrenci yeni dersten sorumludur.  

4. Ders planına yeni ders konması durumunda;  

(1) Öğrencinin bulunduğu yarıyıla konan yeni dersten sorumludur.  

5. Ders plan değişikliği nedeni ile dersin üst yarıyıla taşınması durumunda;  

(1) Dersten AA-DD not aralığında başarı notu alan öğrenci üst yarıyıla taşınan dersten 

sorumlu değildir, ancak yükseltmeye almak istediğinde yeni yerinde alır.  

(2) Dersten başarısız olan öğrenci dersten sorumludur.  



(3) Dersi hiç almayan öğrenci dersten sorumludur.  

(4) Dersten başarısız olan öğrencinin bulunduğu yarıyıldaki notu öğrencinin karnesinden 

kaldırılır.  

6. Ders plan değişikliği nedeni ile dersin alt yarıyıla taşınması durumunda;  

(1) Dersten AA-DD not aralığında başarı notu alan, ancak yükseltmeye almak isteyen öğrenci, 

yeni yerinde alabilir.  

(2) Dersten başarısız olan öğrenci dersten sorumludur.  

(3) Dersi hiç almayan öğrenci dersten sorumludur.  

(4) Dersin/derslerin alt yarıyıla/yarıyıllara konması durumunda, söz konusu ders/dersler için eski 

yerinde 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında bir defaya mahsus “intibak dersi/dersleri” açılır. 

Öğrencinin alması gereken intibak dersi/dersleri, bir dönem için alabileceği toplam AKTS'nin 

(40) dışındadır.  

7. Ders plan değişikliği nedeni ile zorunlu dersin seçimlik olması durumunda;  

(1) Dersten AA-DD not aralığında başarı notu alan öğrenci, seçimlik ders kapsamında aynı 

dersi alamaz, sonraki dönemde seçimlik ders yerine saydıramaz.  

(2) Dersten başarısız olan öğrenciler sorumlu değildir (SD).  

(3) Dersi hiç almayan öğrenci, sorumlu değildir (SD).  

8. Ders plan değişikliği nedeni ile seçimlik dersin zorunlu olması durumunda;  

(1) Dersten AA-DD not aralığında başarı notu alan öğrenci, yeni dersten sorumlu tutulamaz.  

(2) Dersten başarısız olan öğrenci, başka bir seçmeli ders almak zorundadır.  

(3) Dersi hiç almayan öğrenci, sorumlu tutulamaz. Bu dersi ilgili sınıfa fiili olarak yeni gelen 

öğrenciler almak zorundadır.  

9. Ders plan değişikliği nedeni ile dersin isminin ve AKTS değerinin değişmesi durumunda;  

(1) Dersten AA-DD not aralığında başarı notu alan öğrenci, not yükseltme amacıyla yeni isim 

verilen dersi alır.  

(2) Dersten başarısız olan öğrenci, yeni isim verilen dersten sorumludur.  

(3) Dersi hiç almayan öğrenci, yeni isim verilen dersten sorumludur.  

10. Ders plan değişikliği nedeni ile dersin bölünmesi durumunda;  

(1) Dersten AA-DD not aralığında başarı notu alan öğrenci, bölünmüş halinden sorumlu 

tutulamaz. Yükseltme amacıyla bölünen derslerden birini alamaz.  

(2) Dersten başarısız olan öğrenci, dersin bölünmüş halinden sorumludur.  

(3) Dersi hiç almayan öğrenci, dersin bölünmüş halinden sorumludur.  

11. 2013-2014 Öğretim Yılı öncesinde; yatay geçiş, dikey geçiş veya kredi transferi nedeniyle 

kazanılan M (Muaf) ve B (Başarılı) kabul edildiği ders ya da derslerden başarılı olmuş sayılır.  



12. İntibak kararlarında geçen "bulunduğu yarıyıl"ın belirlenmesinde Avrasya Üniversitesi 

Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Uygulama Esaslarının 

xx.maddesindeki intibak işlem tablosundaki AKTS değerleri uygulanır.  

13. Ders plan değişikliği nedeni ile mezuniyet için 240 AKTS şartını sağlayamayan öğrencilere 

yeni ders planından AKTS değerini sağlayacak kadar seçmeli ders alma hakkı tanınır.  

14. Yukarıda belirtilen hususların dışında oluşabilecek durumlar, talepler Üniversite Senatosu 

ve/veya Yönetim Kurulunca karara bağlanır. 

15. ( 1)  ANO hesabında; öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu 

derslere ait AKTS kredileri  ile  çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve kredi saatleri 

toplamına bölünür. 

(2) AGNO hesabında ise; ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu 

ağırlık katsayıları, bu derslere ait AKTS kredileri ile  çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve 

toplam, AKTS kredileri  toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp 

yuvarlatılarak verilir.  Ortalamaların kayda geçmesinde, virgülden sonraki üçüncü hane beşten 

küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi bir arttıracak şekilde yuvarlanarak, iki 

hane esas alınır. 

(3) Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için 

öğrencinin aldığı en son not hesaba katılır. 

(4) 2013-2014 Eğitim- Öğretim döneminden önce Avrasya Üniversitesine kayıt yaptıran 

öğrencilerin ANO ve AGNO Ulusal krediler esas alınarak ta hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan 

ANO ve AGNO değerleri ile  AKTS Kredileri esas alınarak hesaplanan değerlerden daha büyük 

olanı ANO veya AGNO işlemlerinde esas alınır.    

 

 


