T.C.
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Gedik Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce

öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda alıp başardığı derslerin muafiyet ve intibak usul ve esasları ile
muafiyet sınavı yapılacak derslerle ilgili esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2-(1) Bu yönerge;

a) Yatay veya Dikey geçişle Üniversitemize kayıt yaptıran ya da af yasasından yararlanarak öğrenimlerine
devam etmek isteyen öğrencilerin,
b) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş ve İstanbul Gedik Üniversitesi'ne
kayıt yaptıran öğrencilerin,
c) İstanbul Gedik Üniversitesi, bölüm/programlarından birinde kayıtlı olup Yükseköğretim Kurulu tarafından
denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun programlarında yaz öğretimi, özel öğrenci, Erasmus+,
Farabi ve Mevlana değişim programlarında öğrenim gören öğrencilerin bu üniversitelerde alıp başarılı oldukları
derslerin muafiyet ve intibaklarıyla ilgili işlemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3-(1) İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 24/04/2010 tarih 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
"Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4-(1) Bu uygulama esaslarında geçen;
a) Üniversite; İstanbul Gedik Üniversitesi'ni
b) Senato; İstanbul Gedik Üniversitesi Senatosunu,
c) Kurul; Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Kurullarını,
d) Komisyon; Muafiyet ve intibak komisyonunu,
e) Muafiyet; Daha önceki yükseköğretim kurumlarında alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine,

kredi/AKTS ve içerik uyumuna göre öğretim planında bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi,
f) İntibak : İstanbul Gedik Üniversitesi'ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce herhangi bir

Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı ve muaf sayılan derslere göre devam edecekleri yarıyıl/yılı
belirleme işlemini,
g) AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi
Muafiyet Başvuru Esasları
Madde 5-(1) İstanbul Gedik Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıt yaptıran

öğrenciler,
a) Kayıt yaptıkları yarıyılda/yılda daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında almış ve

başarmış oldukları derslerden muaf olmak için Üniversiteye ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde
muafiyet başvurusu yapmak zorundadır. Öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında alıp da
başarılı olamadığı derslerden muafiyet talep edemez. Başarılı olduğu derslerden (şartlı geçtiği dersler dahil) İstanbul
Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre muafiyet talebinde
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bulunabilir. Muafiyet başvurusu bir kez yapılır, muafiyeti reddedilen ve süresi içerisinde başvuru yapılmayan
derslerden muafiyet talep edilemez. Mevzuatı bilmemek mazeret kabul edilmez.
Öğrenci, ilgili dekanlığa/müdürlüğe daha önce almış ve başarmış olduğu ders/derslerin

b)

hangilerinden muafiyet talep ettiğine ilişik bir form dilekçe ve ekinde daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim
kurumu tarafından onaylanmış ders içerikleri ve not durum belgesi (transkript) ile başvurmak zorundadır. Fotokopi,
faks, onaysız belge ve eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Kayıt yapılan akademik yıla göre, beş akademik yıldan önce alınıp başarılmış dersler için muafiyet

c)

verilip verilmeyeceğine, ilgili kurullar karar verir.
Bitirme projesi için muafiyet talebinde bulunulamaz.

d)

Muafiyet ve İntibak İşlemleri
Madde 6- (1) Muafiyet ve intibak işlemlerinde,
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu, Bölüm/Program/Anabilim Dalı Muafiyet ve

a)

İntibak Komisyonu, yapılan başvuruları 5(beş) iş günü içerisinde değerlendirir. Değerlendirilen başvurular,
Bölüm/Program

Anabilim

Dalı

muafiyet

İntibak

Komisyonunun

önerisi

doğrultusunda

Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı'na gönderilir.
b)

Öğrenci, ders muafiyet işlemleri tamamlanana kadar muafiyet talebinde bulunduğu derse/derslere

devam eder.
c)ÖSYM tarafından ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirme, lisansüstü kayıt, uluslararası

öğrenci sınavı veya özel yetenek sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce öğrenim gördüğü başka bir
bölüm/programda alıp başarılı olduğu derslerden muafiyet talebinde bulunmaları halinde; muafiyet alabileceği toplam
AKTS o bölümün/programın toplam AKTS'nin %50'sinden fazla olamaz. Muafiyet istenen derslerin AKTS miktarı
%50'den fazla ise en yüksek notlar dikkate alınarak muafiyet verilir. AKTS kredisi olmaması halinde yerel kredi
değerleri dikkate alınır.
d)

Kural olarak muafiyet istenen dersin/derslerin haftalık ders saati, eşdeğer sayılacak dersin/derslerin

haftalık ders saatinden az olmaması koşuluyla zorunlu/seçmeli olması durumuna veya adının eşdeğer sayılacak ders
ile birebir aynı olmasına bakılmaksızın ders içeriği ön lisans/lisans/lisansüstü programlarda en az %80, AKTS kredisi
en az %65'i uyumlu ise eşdeğer kabul edilir. Akademik birim intibak ve muafiyet komisyonları anılan AKTS, ders
içeriği, ders saati ve kredisini dikkate alır. Ancak komisyonun takdir yetkisi vardır. Eşdeğer sayılacak bir derse karşılık
birden fazla dersten muafiyet talep edilmesi halinde yukarıdaki hükümler uygulanır. Ders içeriğinin uyumu, ilgili
komisyonlar tarafından değerlendirilip, ilgili yönetim kuruluna sunularak karara bağlanır. Muafiyet verilen dersler ile
İstanbul Gedik Üniversitesi ilgili bölüm/programında alınması gereken tüm dersler belirlenerek, öğrencilerin hangi
yarıyıl/yıla intibak ettirildiğine karar verilir.
e)Yurt içi veya yurt dışı proje, staj, uygulama, laboratuvar gibi mesleki ders ve çalışmalara ilgili yönetim

kurulunca muafiyet verilir.
f)

Öğrencinin transkript belgesinde "Başarılı", "Geçer", "Pass", "Muaf”, "Yeterli" ve benzeri olarak ifade

edilmiş başarı notlu derslere G "Geçti" notu verilir, dersin AKTS'si varsa toplam AKTS'ye dahil edilir, ancak genel
not ortalamasına katılmaz. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinden başarı notu olarak
"geçer", "başarılı", "yeterli", "muaf vb. terimler kullanılmışsa, öğrenci bu derslerden 100 üzerinden aldığı notu
belgelendirdiği takdirde İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin
38.maddesinde yer alan not aralıkları esas alınarak başarı notu verilir.
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g)

Muafiyet değerlendirmesinde bir dersin notunun ön lisans ve lisans düzeyinde en az DD ve üzerinde

olması gerekir. DD ve DC harf notlu derslere muafiyet verilebilmesi için genel not ortalamasının İstanbul Gedik
Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 38.maddesindeki esaslara uygun olması
gerekir. Lisansüstü ders muafiyetlerinde ise İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin
40/4 ve 40/5.maddelerinde yer alan karşılıkları dikkate alınmak suretiyle en az CC ve üzerinde not alınarak başarılı
olunması gerekir.
h)

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim

kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden eşdeğer kabul edilenlerin notları İstanbul Gedik Üniversitesi
not sistemine uygunsa olduğu gibi, değilse YÖK'ün dönüşüm tablosu esas alınarak, İstanbul Gedik Üniversitesi Not
Sistemine çevrilir ve sisteme girilir. Muafiyet verilen ders/derslerin AKTS'leri mezuniyet için gerekli olan toplam
AKTS hesabına dahil edilir. Diğer üniversitelerde alınıp başarılı olunan derslerin muafiyet işlemlerinde; birden fazla
ders, bir derse eşdeğer sayılmış ise bu derslerin genel not ortalaması, bir ders birden fazla derse eşdeğer sayılmışsa
eşdeğer derslerin notları ilgili dersin harf notu olarak aynen sisteme girilir.
ı) Dikey geçişle gelen öğrencilerin mezuniyetlerinde, genel not ortalamaları, ön lisans programında alarak
lisans programına intibakı yapılan dersler ile lisans öğretimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.
j) Örgün, açık veya uzaktan yükseköğretim programlarında alınan ve başarılı olunan Atatürk İlkeleri ve

İnkılap Tarihi, Türk Dili ve benzeri ortak zorunlu dersler için muafiyet verilirken dersin içerik ve kredi miktarı dikkate
alınmaz. Derslerin başarı notu sisteme aynen girilir. Açıköğretim ve ön lisans programlarında alınan diğer derslere,
bu Yönergede öngörülen koşullar sağlanmışsa muafiyet verilir. Son cümle hükmü, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı
kapsamında olan dersler bakımından uygulanmaz.
k) Dikey geçiş, yatay geçiş, uluslararası öğrenci sınavı ve ÖSYM sınavları yoluyla Üniversitemize kayıt

yaptıran öğrencilerin muafiyetleri yapılırken, muafiyet verilen derslerin AKTS toplamı, 1.sınıfta almaları gereken
toplam AKTS 'nin %50'sini karşılıyorsa 2.sınıfa, 1. ve 2. sınıfta almaları gereken toplam AKTS'nin %50'sini karşılıyor
ise 3.sınıfa intibakları yapılır. Muafiyet verilen derslerin AKTS toplamı %50'nin üzerinde olsa bile öğrenci en fazla
3. sınıfa intibak ettirilir. (Ek Madde 1 ile yatay geçiş hariç)
l) Enstitü/Fakülte/YO/MYO Muafiyet ve İntibak Komisyonları, öğrencinin muaf olmak istediği dersler ile

ilgili gerekli incelemeleri yaparak, başarılı olduğu ve muafiyet talep edilen tüm dersler için muafiyet kararını akademik
takvimde belirtilen "ders ekleme ve bırakma" işleminin son gününe kadar karara bağlarlar.
m)

Muafiyet ve intibak sonuçlarına itirazlar, muafiyet işleminin kesinleşip öğrenciye bildirildiği

tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ilgili akademik birime yapılır.
Hazırlık Sınıfı Muafiyet Esasları
Madde 7-(1) İstanbul Gedik Üniversitesi'nde yabancı dille öğretim yapılan veya zorunlu yabancı dil hazırlık

sınıfı bulunan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, Üniversitemiz Senatosu
tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası nitelikteki yabancı dil sınavlarından İstanbul Gedik
Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve İstanbul Gedik Üniversitesi Yabancı Dil
Öğretimi Yönergesinin ilgili maddelerinde belirtilen başarıya sahip olduklarını belgelendirenler yabancı dil hazırlık
sınıfı eğitiminden muaf tutulur. Ayrıca en fazla üç yıl önceki akademik yıl sonunda yurtiçi, KKTC ve YÖK tarafından
tanınan ve Üniversitemizce eşdeğerliği kabul edilen yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda yabancı
dil hazırlık sınıfı eğitimine devam ederek başarı ile tamamladığını belgeleyen öğrenciler, zorunlu yabancı dil hazırlık
sınıfı eğitiminden muaf tutulurlar. Bu koşulu sağlayamayan öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Sınıfına devam ederler.
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Muafiyet ve İntibak ile İlgili İşlemler
Madde 8-(1) Muafiyet işlemleri ilgili enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu

tarafından karara bağlanır. Muafiyet ve intibak ile ilgili yönetim kurulu kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na
gönderilir. Yönetim kurulu kararında öğrencinin daha önceki yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu
dersin/derslerin kodu, adı, AKTS'si ve başarı notu ile muafiyet verilen dersin/derslerin kodu, adı, AKTS'si ve başarı
notları tablo halinde gösterilir. Ayrıca hangi yarıyıla/yıla intibak ettirildiği kararda yer alır.
Dikey Geçişe İlişkin Esaslar
Madde 9-(1) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere, Meslek Yüksek

Okulları ve Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
hükümleri uygulanır.
a) İstanbul Gedik Üniversitesi'nde yabancı dille öğretim yapılan lisans programlarına kayıt hakkı kazanan

öğrencilerin lisans öğrenimlerine başlayabilmeleri için, yabancı dil yeterlilik sınavına girip başarılı olmaları veya
İstanbul Gedik Üniversitesi Senatosu tarafından eşdeğerliği ve geçerliliği kabul edilen ulusal veya uluslararası
sınavlardan geçerli puanı elde etmeleri gerekir. Bu koşulu sağlayamayan öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık sınıfına devam ederler.
b) Yabancı dil başarı koşulunu sağlayarak lisans öğrenimine devam hakkı elde eden öğrencilere ön lisans

eğitimi sırasında almış oldukları derslerden, ilgili yönetim kurulu kararı ile muafiyet verilir. Verilen muafiyet
toplamına göre sınıf intibakı yapılır.
Bu yönergede hüküm bulunmayan haller
Madde 10-(1) Bu yönergede yer almayan konularda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İstanbul Gedik

Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinin ilgili hükümleri ve Üniversite Senatosunun kararları
uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) İşbu Yönergenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin yeni üçüncü
cümlesi hükmünden, Üniversiteye 2021 Güz Döneminden önce kayıt yaptırmış olan öğrenciler de yararlanır. Bu
haktan yararlanmak isteyen öğrenci, işbu Yönergenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine uygun olarak
yeni bir başvuru yapmak zorundadır.
Yürürlük
Madde 11-(1) Bu uygulama esasları İstanbul Gedik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 12-(1)
11.01.2017 tarih 2017/02 sayılı senato kararıyla kabul edilmiş olan İstanbul
Gedik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
Madde 13-(1) Bu uygulama esaslarını İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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