T.C.

KocAELi üxivpnsirBsi
vruı.riypr vB ixrisA.x yöxBRcBsi
BiRiNci söıüüvl

Amaç, Kapsam, Dayınak ve Tanımlar

Amıç
MADDE

1- (l) Bu Yönergenin amacı; Yfüseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul
edi|en bir önlisans veya lisans programından gelen öğrencilerin, Kocaeli Üniversitesinde
önlisans ve lisans eğitim-öğretimi yapan faktllte, yiiksekokul, meslek yüksekokul ve devlet
konservatuannda ders muafiyet ve intibak usul ve esaslannı diizenlemektir,

Kıpsam
MADDE 2- (l) Bu Yönerge, Kocaeli Üniversitesi muafiyet ve intibak uygulamalanna ilişkin

usul ve esasları kapsar.

Dayınık
MADDE 3-

(l) Bu

Yönerge, 4111l|981 tarihli ve 2547 sayı|ı Yükseköğretim
Kanunu'nun 14 iincü maddesine dayandınlarak hazırlanmıştır.

Tınımlır

MADDE 4- (l) Bu Yönergede geçen;
a) Akademik Birim: Eğitim-öğretim faaliyetinin yilrütüldüğü Fakülte/YiiksekokuV

Meslek Yfüsekokul/Devlet Konservatuannı,
b) Böltim: Eğitim _ öğretim faaliyetinin ytirütüldüğü ilgili böliimüprogramı,
c) Komisyon: İlgili akademik birimin ya da böliimiin muafiyet ve intibak işlemlerini
yürüten ve deıs vermekle.yiikiimlü en az üç öğretim elemanından oluşan komisyonu,
ç) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörtınü,
d) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini (KOÜ),
ifade eder.

iriıvci BöLüM

Muafiyet ve İntibak komisyonunun oluşturulmısı, Başvurular ve Başvuru Şartlırı,
Ders Muafıyeti Değerlendirmesi ve Muafiyet Raporu,
Muafiyet ve İntibıkrn Yapılması

Muıfiyet ve intibak komisyonunun oluşfurulması
MADDE 5- (l) Komisyon, akademik birim tarafından ''Akademik Birim Komisyonu''
olarak oluşturulabileceği gibi, ilgili böliım başkanı taıafından, bölüm başkanı veya böltım

başkan yardımcısının başkanhğında, ders vermekle yükiimlü en az üç öğretim elemanından
böltim komisyonu olarak da oluşturulabilir.

Muaiiyet ve intibak başvuruları
MADDE 6- (1) Muafiyet ve intibak başıurulan, kayıt yaptırılan eğitim-öğretim yılınırı/
yanyılının en geç birinci haftası sonuna kadar ilgili bölüm başkanlıklanna
şahsen yaprıır.
posta ile yapılan bEvurular kabul edilmez. Başıuru yapan
öğrenci istenen belgeleri .-krık.i,
teslim ettiğine ilişkin "evrak teslim tutanağını" imza|u. Evrakları teslim alan personel,
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öğrenciye ewaklann teslim alındığına ilişkin bir belge verir. Başvuru sonuçları 15 gi,irı
içerisinde akademik birim yönetim kurullan tarafından karara bağlanır.
(2) ÖSYM tarafından yapılan ek yerleştirmelerde ise mevzuata göre en kısa sürede
işlem yapılır.
(3) Bu Yönergenin 6 ncı maddesinin birinci fıkıasında belirtilen zamanlar dışında
muafiyet ve intibak başııırusunda bulunulamaz. Muafiyet ve intibak başıurusu sadece bir
defaya mahsus yapılır.
Ders muıfiyetine bışvuru şartlırı
MADDE 7- (l) Kocaeli Üniversitesinin herhangi bir birimine kayıt yaptıran bir öğrenci,
aşağıdaki şartlan sağlaması durumunda, kayıt yaptırdığı böli,ime ders muafiyet dilekçesi ile
başıııruda bulunabilir.
a) Öğrenci, muafiyet dilekçesinde, muaf olmak istediği dersleri belirtmeli,
b) Dikey geçişle geldiğini veya daha önce Yiikseköğretim Kurulu tarafından denkliği
kabul edilen bir önlisans veya lisans programında eğitim gördüğilıııü, ders aldığıru ve başanlı
olduğunu transkript ile belgelemeli,
c) Muafiyet talebinde bulunduğu dersler için, ders aldığı kurum tarafindan onaylanmış
ders içeriğini ve ders kazanrmlannı/öğrenme çıktılarını belgelemelidir.
Ders muafiyeti değerlendirmesi
MADDE 8- (1) Öğrencinin ders muafiyeti değerlendirilirken, eşdeğer programlardan
gelen öğrenciler için; beyan edilen ders(ler)in, yanyıl gözetilmeksizin, ilgili böliim
miifredatmdaki benzer içeriğe veya ders kazanımına/öğrenme çıktısına sahip olma şartı araff.
(2) Diğer programlardan gelen öğrenciler için; benzer ders kazanrmları/öğrenme
çıktılan ve ders içeriği olmakla birlikte, ders(ler)in AKTSlkredi/saat değer(ler)inden herhangi
birine eşdeğer olma şartı aranır.

Muıfryet rıporu
MADDE 9- (l) Komisyon tarafından hazrlanan muafiyet raporu, komisyon üyelerinin
imzası ve komisyon başkanının onayı ile ilgili akademik birim yönetim kuruluna sunulur.
yönetim kurulunun karanndan sonra, muaf olunan veya muaf olunmayan
derslere ilişkin
detaylı muafiyet kararı,.. gerekçeleri ile birlikte ilgili öğrenciye ve Ögrenci İşleri Daire
BaŞkanlığına bildirilir. Öğrenci, verilen listeyi soruaki ders seçimlerindİ kullanmak üzere
saklamak ve danışmanını bu konuda bilgilendirmekle yiikiimlüdilı.

Muıfıyet ve intibakrn yapılması
MADDE l0- (1) Muafiyeti yapılan öğrencinin, .ilgili şartları sağlaması ve talepte
bulunması halinde üst yanyıllara intibakı yapılabilir. Öğrencinin muafıyet ve intibakının

yapılabilmesi için aşağıda belirtilen durumlar göz öniine almrr:
a) Öğrenci önlisans/lisans mezunu iken ÖSYM sınavlarına tekraı girerek Üniversiteye
kaydıru yaptırması halinde, mezun olduğu böltimdeki 4'lük sistem tıre.inden notu 2'nin
altnda başanlı olduğu derslerden CC harf nofu ile muaf sayılır.
b) oğrenim gördüğü böliimden mezun olmadarı ÖsyM sınav sonuçları veya yatay geçiş
ile kayıt yaptırarı öğrenciler için, 4'liü sistem iizerinden notu 2'nin aıtınoa taşanıı oııugu
ders değerlendirilirken genel not ortalamasına bakılır. Genel not ortalama§ı 2'nin altında ise
öğrenci o dersten muaf edilmez; 2 ve i.izerinde ise başanlı ve cc harf nofu ile muaf sayılır.
c) Öğrenci başka bir üniversiteden muaf/yeterlİ/başarılı gibi değerlendirmeler ile gelmiş

_

._

.

ise;

1) Öğencinin bu derslerin notunu belgelendirmesi halinde, o notun kaışılığı koü not
sistemine dönüştiirüliir; belgelendirememesi durumunda ise o dersleıe KoÜ not s]stemindeki
cc harf nofu verilir.
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2) Muaf olunan dersler, yarıyıl içi ortalamalanna kahlmaz (bu derslerin başansı %l0
hesaplamalarında dikkate alınmaz). Ancak genel not ortalamasına katılır.
ç) Öğrencinin önlisans/lisans programından mezun olması veya öğrenim gördüğü
böliim/programdan mezun olmadan ÖSYM sınavına tekar girerek Üniversiteye kaydını
yaptırması halinde, ti.im yarıyıllara/yıllara ait toplam muaf olunan derslerin her bir 40 AKTS
değeri için bir üst sınrfa intibakı yapılır, Bu şekildeki intibaklar; önlisans programları için en
fazla 3. yarıyıla, lisans programlan için ise en fazla 5. yarıyıla yapılır.
(2) İntibakı yapılan bir öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıldan önceki yanyıllara ait muaf
olmadığı dersleri almak zorundadır.
(3) Yatay/Dikey geçişlerle veya Yi.ikseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

DiDeyindeki Programlaı Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslanna İlişkin Yönetrnelik kapsamında nakil yoluyla Üniversiteye
gelen öğrencilerin, alt yanyıllardan muaf olmadıklan dersleri almak koşuluyla, geldikleri
yarıyıVyıla kayıtlan yapılır. Bu şekilde Üniversiteye gelen öğrencilerden bu Yönergenin l0
uncu maddesinin (ç) bendinde belirtilen 40 AKTS koşulu aranmaz.
(4) Daha önce öğrenim gördüğü bir iiniversitede yaptığt stajı belgeleyen ve kaydını
yaptırdığı birimin Staj Komisyonu tarafından staj ı onaylanan öğrencinin, staj dersinin kedi
kaışılıklan ile muafiyeti yapılır,
(5) Öğrencinin transkriptinde başanlı olduğu bir ders, birden fazla derse veya birden
fazla başanlı olduğu dersler bir derse eşdeğer sayılabilir. Bu durumda; birden fazla dersin bir
derse eşdeğer olması halinde başanlı olunan derslerin ağırlıkh not ortalaması muaf olunan
dersin başan notu; bir dersin birden fazla derse eşdeğer olması durumunda ise başarılı olunan
dersin notu, muaf olunan diğer derslerin başan notu olarak yazılır.

itirız

MADDE ll-(l) Muafiyet kararının ilanından itibaren 3 (üç) iş gtinü içerisinde öğrenci
muafiyet kararına ilgili böliiırn/program başkanhğına dilekçe ile itirazda bulunabilir. İtiraz
başvurusu komisyon tarafından 10 (on) giln içerisinde sonuçlandırılarak, ilgili yönetim kurulu
tarafından kaıara bağlanır.

üçüxcü nöı,üıı
son Hükümler

Hüküm bulunmıyın haller
MADDE 12- (l) Bu Yönergede hiikiim bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hiikiimleri

ile Senato kararlan uygulanrr.

Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Yönerge, 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren yüriirlüğe
girer, Bu Yönergenin_ ytirtirlüğe girmesi ile 1611l/2016 tarihli ve 2 nolu Senato kararıy-İa
kabu! edilen Kocaeli Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi yürürliıkten kaldırılmıştır.

Yürütme

MADDE

14- (1) Bu Yönerge hi,iktimlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür,

kof.
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