BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
DERS AÇMA, MUAFİYET VE İNTİBAK ESASLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Üniversite birimlerinde açılacak olan derslerin
alt limitleriyle ilgili esaslar ile Üniversite programlarında kayıtlı öğrencilerin Üniversite dâhil
olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı derslerin muafiyet ve
intibak esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 - (1) Bu yönerge,
a) Üniversite ön lisans ve lisans birimlerinde açılacak olan derslerin alt limitlerini
belirleme işlemlerini,
b) Yatay/dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran, herhangi bir af kanunundan yararlanarak
kayıt yaptıran, Üniversite dâhil olmak üzere daha önce herhangi bir Yükseköğretim
Kurumu’nda öğrenci veya mezun iken Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet ve
intibak işlemlerini,
c) (13.01.2017 tarihli ve 147/2 sayılı Senato kararı ile değişik) Üniversitemiz
öğrencilerinden, başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci statüsünde veya değişim
programları kapsamında ders alan öğrencilerin muafiyet işlemlerini,
ç) (13.01.2017 tarihli ve 147/2 sayılı Senato kararı ile değişik) Başka bir
yükseköğretim kurumunun yaz okulunda ders alanlar ile benzer durumdaki ön lisans ve lisans
öğrencilerinin muafiyet işlemlerini,
kapsar.
Dayanak
Madde 3 - (1) (13.01.2017 tarihli ve 147/2 sayılı Senato kararı ile değişik) Bu
yönerge, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Ön
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yaz Okulu Yönetmeliğine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;
a) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,
b) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde Fakülte Yönetim Kurulunu, Yüksekokullarda
Yüksekokul Yönetim Kurulunu, Meslek Yüksekokullarında Meslek Yüksekokulu Yönetim
Kurulunu,

c) Fakülte: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne bağlı fakülteleri,
ç) İntibak İşlemi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencilerin daha
önce Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi dâhil herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp
başardığı ve muaf sayıldığı derslere göre devam edecekleri sınıfı belirleme işlemini,
d) İntibak Komisyonu: İlgili Dekanlıkça/ Müdürlükçe, bölümler/ programlar bazında
ilgili öğretim elemanları arasından seçilerek en az üç üyeden oluşturulan muafiyet ve intibak
taleplerinin incelendiği İntibak Komisyonunu,
e) Meslek Yüksekokulu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne bağlı meslek
yüksekokullarını,
f) (13.01.2017 tarihli ve 147/2 sayılı Senato kararı ile değişik) Muafiyet: Daha önce
alınmış ve başarılmış ders/ derslerin yerine; kredi, saat, içerik ve öğrenim kazanımlarının
uyumuna göre müfredatta bulunan ders/ derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu,
g) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü'nü,
ğ) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu'nu,
h) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ni,
ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
i) Yüksekokul: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne bağlı yüksekokulları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Ders Açma Esasları
Madde 5 - (13.01.2017 tarihli ve 147/2 sayılı Senato kararı ile değişik) (1) Zorunlu
derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz. Ancak zorunlu/seçmeli/uygulamalı
dersler birden fazla grup oluşturularak şubelere bölünebilir.
(2) Zorunlu teorik dersler 20 öğrencinin altında olmamak koşuluyla şubelere
bölünebilir. Bir şubede dersi seçen öğrenci sayısının yirminin altında kalması durumunda o
şube kapatılarak öğrenciler açılan dersin diğer şubesine aktarılır.
(3) En az yüzde altmış beşi uygulamalı olan dersler şubelere bölünürken 10 kişinin
altında olmamak koşuluyla açılır ve bu sayının altında seçilen derslerin şubeleri kapatılarak
öğrenciler açılan dersin diğer şubelerine aktarılır. Proje ve Bitirme Çalışması gibi dersler bu
madde kapsamının dışında tutulur.
(4) Seçmeli dersler 10 kişinin altında olmamak koşuluyla açılır ve bu sayının altında
seçilen dersler kapatılarak dersleri seçen öğrenciler kayıt danışmanları tarafından öğrencilerin
isteği doğrultusunda açılan başka bir seçmeli derse aktarılır.
(5)

Yukarıdaki maddelerde belirtilen sayılardan daha az sayıda öğrenci ile ders

açılması için ilgili bölüm/ programın gerekçeli teklifi ile ilgili birim yönetim kurulunun karar

gereklidir. Bölüm veya programdaki öğrenci sayısı 10 kişinin altında ise yukarıdaki sınırlara
uyulmaksızın zorunlu dersler ve seçmeli ders grubundan alınması gereken AKTS miktarı kadar seçmeli
ders açılabilir.

(6) (04.10.2017 tarihli ve 165/5 sayılı Senato kararı ile değişik) 3+1 İş Yeri Eğitimi
Uygulaması olan programlar ve Bitirme Ödevi ile Bitirme Projesi dersleri hariç, ders
planlarında yer alan derslerden; güz döneminde olan dersler sadece güz, bahar döneminde
olan dersler ise sadece bahar döneminde açılabilir.
Muafiyet ve İntibak Esasları
Madde 6 - (13.01.2017 tarihli ve 147/2 sayılı Senato kararı ile değişik) (1)
(04.10.2017 tarihli ve 165/5 sayılı Senato kararı ile değişik) Muafiyet isteği İntibak
Komisyonu tarafından incelenerek bir intibak programı düzenlenir. Düzenlenen bu intibak
programı ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilerek daha önce alıp da CC ve üzeri harf
notu ile başarılı olduğu ve muafiyet talep ettiği tüm dersler için en geç bir hafta içinde karara
bağlanır ve öğrencilerin intibakları ilgili sınıfa yapılır. Hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerin
intibakı ise okudukları programın birinci sınıfına başladıklarında yapılır.
(2) Başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci statüsünde, değişim
programları kapsamında ve yaz okulunda ders alan öğrencilerin not intibakları üniversitedeki
not karşılıklarına göre yapılır.
(3) Muafiyet talebi ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar
öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu ders/ derslere devam ederler.
(4) Muafiyeti yapılacak dersin; zorunlu- seçmeli olmasına bakılmaksızın, eşit ve daha
yüksek AKTS değerine veya eşit ya da fazla ders saatine sahip olması şartıyla öğrenim
kazanımlarının/ ders içeriklerinin uyumu/ yeterliliği de incelenerek muafiyet işlemleri yapılır.
(5) Başarılı olunan birden fazla dersin Üniversite’de bir dersle eşit ve daha yüksek
toplam AKTS değerine veya eşit ya da fazla toplam ders saatine sahip olması şartıyla öğrenim
kazanımlarının/ ders içeriklerinin uyumu/ yeterliliği de incelenerek muafiyet işlemi
uygulanabilir.
(6) Öğrencinin muaf olduğu derslerin AKTS toplamı, ders planındaki ilgili sınıf AKTS
yükünün % 60’ı ve üzerinde ise bir üst sınıfa intibakı yapılır. Ancak yatay geçiş yoluyla gelen
öğrencilerin kabul edildikleri sınıfa, dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin ise üçüncü sınıfa
intibakları yapılır.
(7) Daha önce Üniversitenin herhangi bir bölüm/ programında öğrenim gören ve
Üniversite’nin aynı bölüm/ programına tekrar yerleşen öğrencilerin Üniversite’de daha önce
alıp da başarılı olduğu ve muafiyet talep ettiği tüm dersler dördüncü fıkradaki hükümlere
uygun olmaları halinde aynen kabul edilir ve aynı sınıfa intibakları yapılır.

(8) Yapılan muafiyet/ intibak sonuçlarına itirazlar, muafiyet işleminin kesinleşip
öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde ilgili birime yapılır.
(9) (04.10.2017 tarihli ve 165/5 sayılı Senato kararı ile değişik) Öğrencilerin açık ve
uzaktan eğitim programlarından alıp başardığı derslerden sadece Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi, Türk Dili ve İngilizce derslerinin muafiyet ve intibak işlemleri yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 7- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri,
Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 8- (1) Bu yönerge Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu’nca kabul
edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9- (1) Bu yönergenin hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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