
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ 

 

Amaç  
Madde 1-)  Bu Yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin 

daha önce, Erzurum Teknik Üniversitesi dahil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim 

Kurumu’ndan alıp başardığı derslerin muafiyet ve yarıyıl/yıl intibak esasları ile muafiyet sınavı 

yapılacak derslerle ilgili esasları belirlemektir.  

 

Kapsam  
Madde 2-) Bu yönerge, yatay veya dikey geçiş yaparak öğrenimlerine devam etmek isteyen, daha 

önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumu’nda öğrenci iken ilişiği kesilen veya mezun iken 

Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeniden kayıt yaptırmaya hak kazanan, benzeri durumda olup 

öğrenimlerine devam edecek öğrencilerin daha önce alıp, başarılı oldukları derslerden muafiyetleri 

ve intibaklarıyla ilgili işlemleri ile muafiyet sınavı yapılacak derslerle ilgili işlemleri kapsar.  

 

Dayanak  
Madde 3-) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci maddesinin (e) bendine,     

24 Nisan 2010 tarihli 27561 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları’nda 

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar 

Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 8’inci maddesi 3’üncü bendine ve 

12 Ekim 2012 tarih ve 28439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Erzurum Teknik Üniversitesi 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4-)  Uygulama esaslarında adı geçen; 

İntibak İşlemi: Erzurum Teknik Üniversitesi'ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce 

Erzurum Teknik Üniversitesi dahil herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı ve muaf 

sayıldığı derslere göre devam edecekleri yılı belirleme işlemini,   

İntibak Komisyonu: İlgili program/bölüm başkanlığınca, ilgili dekanlık/müdürlüklere teklif 

edilerek onaylandıktan sonra oluşturulan, muafiyet ve intibak taleplerinin incelendiği, bölüm 

içinden en az 3 üyeden oluşan intibak komisyonunu, 

Muafiyet: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, kredi ve içerik uyumuna göre 

müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu,   

Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesi’ni ifade eder.  
 

Başvuru  

Madde 5 

a) Erzurum Teknik Üniversitesi'ne muafiyet için başvurular, öğrencinin üniversiteye ders kaydını 

yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ikinci haftasının sonuna kadar, ilgili Fakülte, Enstitü ve Yüksekokuluna 

yapılır. Bu süre içinde muafiyet talebi/değişikliği yapılmayan, sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak 

muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul 

edilmez.  

b) Başvuru öğrenci tarafından şahsen yapılmalıdır.  

c) Öğrencilerin başvuru dilekçelerinde alıp da başarılı oldukları derslerden hangilerinden muaf 

olmak istediklerini açıkça belirtmeleri gerekir.  

d) Alan dışı, alan içi, sosyal içerikli ders gibi genel ifadelerle belirtilen derslerden muafiyet 

başvurusu yapılabilir. 

e) Başvuru dilekçesinin ekine, daha önce öğrenim görülen Yükseköğretim Kurumu tarafından 

onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve öğrenim belgesi (transkript) eklenmesi 

gerekir. Fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumunda başvuru işleme alınmaz.  

 

 

 

 



 

Ortak Zorunlu Dersler 

Madde 6 

a) İçerikleri üniversitelere göre değişmeyen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı 

Dil dersleri bazı üniversitelerde kredisiz, bazılarında kredili olabildiğinden dersleri alıp ve yeterli 

başarıyı göstermiş öğrencilerin muafiyet işlemleri, kredi uyumuna bakılmaksızın yapılır. 

b) Açık Öğretim/Uzaktan Eğitim Programlarında verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk 

Dili ve Yabancı Dil (Ortak Zorunlu Dersler) derslerini başaran öğrenciler bu derslerden muaf 

sayılabilirler. Diğer dersler için muafiyet ve intibak işlemleri yapılmaz. 

c) Açık Öğretim Programlarında yıllık olarak okutulan ortak zorunlu dersleri alıp başaran 

öğrenciler, ortak zorunlu derslerden bir yarıyıl muaf sayılırlar. 

d) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,  Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri intibak yılının hesabında 

toplam krediye dahil edilir.  

e) Daha önce yabancı dil hazırlık sınıfı okumuş ve başarılı olmuş öğrenciler de yabancı dil 

derslerinden muaf sayılırlar. 

 

İntibak Yarıyıllarının Tespiti 

Madde 7  
a) (Değişik, 14/05/2015 tarihli ve 05/02 sayılı Senato kararı) Öğrencilerin üst yarıyıllara 

intibaklarının yapılabilmesi için; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil 

dersleri de dahil olmak üzere 3,5 ve 7. yarıyıllara intibak için, ilgili döneme kadar olan derslerin 

AKTS kredilerinin en az %60’ından başarılı olmaları koşulu aranır. 

b) (Değişik, 14/05/2015 tarihli ve 05/02 sayılı Senato kararı) Muafiyet kredileri ilgili yarıyıllara 

intibak yapılması için yetersiz kalan fakat başarılı olunan derslerin AKTS kredilerinin toplamı, 

bölümün 4 yıllık müfredatındaki derslerin toplam AKTS kredilerinin en az % 60’ına denk gelen 

öğrencilerin intibakları bir üst yıla yapılır. 

c) (Değişik, 14/05/2015 tarihli ve 05/02 sayılı Senato kararı)  Kurumlar arası yatay geçişle kayıt 

yaptıran öğrencilerden; 

1) Başarı notuna göre yatay geçiş yapan öğrencilerin intibakları, yatay geçiş yaptıkları sınıfın ilk 

yarıyılına yapılır. 

2) Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş yapan öğrencilerin 3. 5. ve 7. yarıyıllardan 

herhangi birisine intibakının yapılabilmesi için, 7. maddenin a ve b bentlerindeki muafiyet 

kriterlerini sağlamaları ve muafiyeti kabul edilen derslerin harf notlarının ortalaması Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 29. Maddesindeki başarı baraj notunu sağlamış olması gerekir. 

İlgili koşulları sağlamayan öğrencilerin intibakların üst yarıyıllara yapılmaz.   

d) Kurum içi yatay geçişlerde muafiyet ve intibak işlemleri,  bu yönergenin 6’ncı maddesindeki 

ilkelere göre yapılır. 

e) Erzurum Teknik Üniversitesi’nin ikinci öğretim programında okurken Lisans Yerleştirme 

Sınavına girerek aynı programın örgün öğretimini kazanan öğrencilerin intibakları, bulundukları 

sınıftan almış olduğu notlarla bulunduğu sınıfa intibakları yapılarak eğitime kaldığı yerden devam 

ettirilir ve daha önce almış oldukları notlar aynen işlenir.  

 

Muafiyet ve İntibak ile İlgili Hususlar 

Madde 8 

a) Muafiyet başvuruları ilgili bölüm/programlarca değerlendirilir, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim 

kurullarına sunulur. Muafiyet talepleri fakülte/yüksekokul yönetim kurullarınca karara bağlanır.  

b) (Değişik, 14/05/2015 tarihli ve 05/02 sayılı Senato kararı)   Muafiyet istenen dersin AKTS 

kredilerinin eşit ve daha yüksek olması şartıyla, zorunlu veya seçmeli olması durumuna 

bakılmaksızın; ders içeriği uyumu/yeterliliği incelenerek bir rapor düzenlenir. Düzenlenen bu rapor 

ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır ve öğrencilerin intibakları ilgili yıla 

yapılır.  



c) Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet 

talebinde bulunduğu ders/derslere devam ederler. Öğrencilerin muafiyet ve intibakları ile ilgili 

işlemler başvuru süresinin bitiminden itibaren iki hafta içinde sonuçlandırılır.  

d) Muafiyeti, ilgili yönetim kurulunca uygun görülen öğrencilerden;  

1) (Değişik, 14/05/2015 tarihli ve 05/02 sayılı Senato kararı) Yatay geçiş yapan öğrenciler hariç,  

daha önce diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören/görmüş öğrencilerin, harf notu CC ve 

üzeri, veya karşılığı 100’lük sisteme göre 53 ve üzeri notu olan dersleri,  AKTS  ve içerik 

bakımından uygunsa muaf sayılır ve not döküm belgesine harf notu olarak işlenip, Ağırlıklı Genel 

Not Ortalaması (AGNO) hesaplanmasında değerlendirmeye katılır.  

2) Daha önce Erzurum Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler için ilgili yönetim 

kurullarınca muafiyetleri kabul edilen derslerin notları, daha önce aldıkları harf notları olarak işlenir 

ve AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılır.  

3) Birden fazla tekrarlanan dersler için, en son alınan harf notu muafiyet işlemlerinde 

değerlendirmeye alınır.  

4) Öğrenciler daha önce muaf oldukları dersleri not yükseltmek için alabilirler.  

e) YÖK tarafından denkliği tanınmayan yurtdışındaki üniversitelerden alınan dersler için muafiyet 

ve intibak işlemleri yapılmaz. 

f) (Değişik, 14/05/2015 tarihli ve 05/02 sayılı Senato kararı)  Eşdeğer sayılması istenen bir dersin 

adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders değerlendirmesinde, dersin 

AKTS kredisi eşit veya daha fazla, içeriği eşdeğer olmalıdır. Lisansüstü programlarda muafiyet 

talep edilen dersin birebir eşdeğeri bulunmasa dahi, dersin içeriğinin Muafiyet ve İntibak 

Komisyonu tarafından uygun bulunması ve dersin harf notunun en az CB veya karşılığı, Doktora 

programlarında ise BB veya karşılığı olması gerekir. 

g) Öğrencilerin intibak işlemlerinde, öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarında 100'lük 

sistemde aldıkları notların 4'lük sisteme dönüştürülmesinde "Yükseköğretim Kurulu" tarafından 

yapılan düzenleme doğrultusundaki “4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları” 

tablosu esas alınarak yapılır.  

h) Yapılan muafiyet/intibak sonuçlarına itirazlar, muafiyet işleminin kesinleşip öğrenciye 

bildirildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ilgili birime yapılır.  

5) (Ekleme, 14/05/2015 tarihli ve 05/02 sayılı Senato kararı)  Yatay geçiş ile kayıt yaptıran 

öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları derslerden muaf sayılabilmeleri için, 

muafiyet başvurusu yapılan derslerin harf notlarının Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nin 27 nci maddesinde belirlenen geçer harf notlarından birisi olması ve ilgili yönetim 

kurullarınca muafiyetlerinin kabul edilmesi gerekir. Muafiyeti kabul edilen derslerin harf notları not 

döküm belgesine aynen işlenir. Rakamsal notlar ise Erzurum Teknik Üniversitesi not dönüşüm 

tablosu kullanılarak harf notlarına çevrilerek işlenir. 

 

Dikey Geçişe İlişkin Esaslar  

Madde 9 

  Erzurum Teknik Üniversitesi’ne Dikey Geçiş Sınavı’nı kazanarak gelen öğrenciler için; 

a) (Değişik, 14/05/2015 tarihli ve 05/02 sayılı Senato kararı) Dikey geçiş yapan öğrencilerin;  

mezun oldukları önlisans programında aldıkları ve muaf olarak sayılması uygun görülen ve not 

döküm belgesinde yer alan dersin/derslerin başarı notunun, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nin 27. maddesinde belirlenen harf notlarından en az CC harf notu veya 

karşılığı olması gerekir. İlgili yönetim kurullarınca muafiyetleri uygun görülen 

dersler, öğrencinin not döküm belgesine M (muaf) olarak işlenir. Diploma programlarından 

mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde lisans not ortalamaları, önlisans programında alarak 

lisans programında intibakı yapılan derslerin harf notları ile lisans eğitimi sırasında aldığı 

derslerin harf notları dikkate alınarak hesaplanır ve mezuniyet ortalaması oluşur. 

b) Dikey geçişlere ilişkin muafiyet ve intibak işlemleri ile ilgili diğer konularda “Yüksek Öğretim 

Kurulu’nun Dikey geçişler hakkında Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Önlisans 

Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri 

uygulanır. 

 



 

 

 

 

 

Başka Kurumlarda Öğrenim 

Madde 10  

Üniversitemiz programlarından birine kayıtlı iken, YÖK tarafından denkliği kabul edilen başka bir 

Yükseköğretim Kurumu’nun programlarında özel veya misafir öğrenci statüsünde ders alan ve 

ulusal veya uluslararası değişim programları ile öğrenim gören Erzurum Teknik Üniversitesi 

öğrencileri için harf notları aynen kabul edilir. 

 

Muafiyetle İlgili İşlemler  

Madde 11 

Muafiyet işlemleri ilgili dekanlık/müdürlük muafiyet ve intibak komisyonları tarafından yürütülür. 

Komisyon raporunu ilgili Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu Kararları öğrencilere tebliğ 

edilir. Yönetim Kurulu kararında öğrencinin hangi yıla intibak ettirildiği ve öğrencinin daha önce 

okuduğu dersin kodu, adı, kredisi ve başarı notu ile bu derse karşılık muaf olunan dersin adı, kodu 

ve kredisi belirtilir.   

Düzenlenmemiş Konulardaki Uygulama  

Madde 12 

Bu yönergede yer almayan konularda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Erzurum Teknik 

Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" nin ilgili hükümleri ve mevzuat hükümlerine 

aykırı olmamak şartı ile Üniversite Senatosu’nun kararları uygulanır.  

 

Yürürlük  

Madde 13 

Bu yönerge Üniversite Senatosu'nun 08/01/2014 tarih ve 01/01 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve  

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.  

Yürütme  

Madde 14 
Bu yönerge hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 


