ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DERS MUAFİYETİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ UYGULAMA ESASLARI
Amaç
MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesine kayıt
hakkı kazanan öğrencilerin daha önceherhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı
derslerin muafiyet ve yarıyıl/yıl intibak esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu uygulama esasları;
a) Yatay/dikey geçiş yaparak veya af kanunundan yararlanarak öğrenimlerine devam
etmek isteyen öğrencilerin,
b) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci veya mezun iken
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne yeniden kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin,
c) Ondokuz Mayıs Üniversitesi programlarından birinde kayıtlı bulunan öğrencilerden,
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim
kurumunun programlarında özel öğrenci statüsünde ders alanların, Farabi Programı,
Uluslararası Değişim Programları ile yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin,
ç) Yukarıda belirlenen veya benzeri durumda olup öğrenimlerine devam edecek
öğrencilerin, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden muafiyetleri ve uygun sınıf/döneme
intibaklarıyla ilgili işlemlerinikapsar.
d) Öğrenci değişim programları ile giden öğrencilerin muafiyet işlemleri ilgili birim yönergeleri
dikkate alınarak yapılır. (Ek- Senato tarih ve karar sayısı 21.08.2014/219)

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu esaslar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu uygulama esaslarında geçen;
a) İntibak İşlemi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha
önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi dâhil herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı
ve muaf sayıldığı derslere göre devam edecekleri yarıyıl/yılı belirleme işlemini,
b) Komisyon: İlgili Dekanlık/Müdürlükçe oluşturulan muafiyet ve intibak taleplerinin
incelendiği en az üç üyeden oluşan intibak komisyonunu,
c) Muafiyet: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, kredi ve içerik
uyumuna göre müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu,
ç) Taban Puan: Üniversiteye yerleştiği yıldaki geçmek istediği programın okul
birincileri hariç en düşük puanını, (Ek- Senato tarih ve karar sayısı 21.08.2014/219)
d) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini, ifade eder.
Başvuru esasları ve süresi
MADDE 5 - (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam
ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer
yükseköğretim kurumlarından, açık öğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitimlealınan
derslerin geçer notlarının muaf olarak değerlendirilebilmesi için, Dekanlığa/Müdürlüğe
muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekine daha önce öğrenim gördüğü
yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve not
döküm belgesi (transkript) eklenmesi gerekir. Onaysız veya eksik belge ile başvuru yapılamaz.
(2) Öğrenciler, daha önce almış ve başarmış oldukları ders/dersler karşılığında hangi
ders/derslerden muaf olmak istediklerini başvuru dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.
(3) Diğer yükseköğretim kurumlarında alınıp başarılı olunan derslerin muafiyet
taleplerinde; birden fazla dersin bir derse eşdeğer sayılması durumunda bu derslerin Genel

Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) dikkate alınarak intibak yapılır. Bir dersin, birden fazla derse
eşdeğer sayılması durumunda ise, dersin kredileri ve içerikleri göz önünde bulundurularak
geçer not eşdeğer dersle verilebilir. (Ek- Senato tarih ve karar sayısı 21.08.2014/219)
(4) Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile gelen öğrencilerin başvuruları, kesin kaydını
yaptırdığı yıl/yarıyılın dördüncü haftasının sonuna kadar yapılır. Öğrenciler, ileriki yıllarda
muafiyet ve intibak talebinde bulunamazlar. Bu tarihten sonra yapılacak muafiyet talepleri
dikkate alınmaz. (Ek- Senato tarih ve karar sayısı 21.08.2014/219)
Muafiyet esasları
MADDE 6 - (1) Muafiyet ve intibak komisyonu, öğrencinin muafiyet istediği dersler
ile ilgili incelemeyi yaparak, daha önce alınıp başarılı olunan ve muafiyet talep edilen tüm
dersler için intibakını düzenler. Yapılan intibak, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek
karara bağlanır ve öğrencilerin intibakları ilgili yarıyıl/yıla yapılır.
(Ek- Senato tarih ve karar sayısı 21.08.2014/219)
(2) Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler
muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslere devam ederler.
(3) Muafiyet istenen dersin, zorunlu veya seçmeli olması durumuna veya eşdeğer
sayılacak dersle birebir aynı olmasına bakılmaksızın içeriğinin eşdeğer kabul edilecek dersle
uygunluk arz etmesine dikkat edilir. (Ek- Senato tarih ve karar sayısı 21.08.2014/219)
(4) Lisans Yerleştirme Sınavı sonucu, üniversitenin önlisans ve lisans programlarına
yerleşen ve kesin kayıt yaptıran ve ya yatay geçişle bir programa yerleşen öğrencilerin muaf
olunan derslerin toplam kredisi, ilgili programın ders programındaki derslerin toplam kredisinin
yüzde ellisini geçemez. Muafiyet istenen derslerin kredileri toplamı, toplam derslerin kredileri
toplamının yarısından fazla ise, hangi derslerden muafiyet verileceğine intibak komisyonunun
önerisi ile ilgili birim yönetim kurulunca karar verilir.
(Ek- Senato tarih ve karar sayısı 21.08.2014/219)
(5) Muaf sayılan dersler, not döküm belgesine not olarak işlenir. Başarı notu M ile takdir
edilen dersler, mezuniyet kredisine dâhil edilerek GANO hesaplanmasında dikkate alınır.
(Ek- Senato tarih ve karar sayısı 21.08.2014/219)
(6) Muaf olunan derslerin ulusal kredi toplamı, ders programında gösterilen yarıyıl kredi
yükünün en az %50’sinden fazla ise öğrenci bir sonraki yarıyıla intibak ettirilir. İlgili yarıyılda
görülmeyen/muaf olunmayan dersler intibak ettirilen yarıyılda öncelikle alınır.
(Ek- Senato tarih ve karar sayısı 16.10.2014/276)
(7) Şartlı geçiş ile geçtiği dersleri, şartlı geçiş ile geçtiklerini belgeleyen öğrenciler bu
dersler için muafiyet talebinde bulunabilirler. İntibak komisyonlarınca muafiyeti uygun
bulunan şartlı geçişle başarılı olunan derslerin harf başarı notu CC ve CC ye karşılık gelen 100
üzerinden başarı notu verilerek intibakları yapılır.
(8) Yapılan muafiyet/intibak sonuçlarına itirazlar, muafiyet işleminin kesinleşip
öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde ilgili birime yapılır.
Hazırlık sınıfı muafiyet
MADDE 7- (1) Ondokuz Mayıs Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilerin Hazırlık
Sınıfından muaf olabilmeleri için, o yılki akademik takvimde ilan edilen Yabancı Dil Yeterlilik
Sınavına girip başarılı olmaları veya OMÜ Senatosu tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası sınavlardan başarılı olmaları gerekir.
(2) Başarılı olan öğrenciler lisans programlarına başlayabilirler. Başarısız olan
öğrenciler Hazırlık Sınıfına devam ederler.
Dikey geçişe ilişkin esaslar
MADDE 8- (1) Lisans programına intibakı yapılan öğrencilere, önlisans eğitimi
sırasında almış oldukları derslerden eşdeğer kabul edilenler için dekanlık/müdürlük muafiyet
ve intibak komisyonları tarafından incelenerek yönetim kurulu kararı ile muafiyet verilir.
Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak eğitime devam hakkı verilir.

Başka kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ait muafiyet esasları
MADDE 9- (1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi programlarından birinde kayıtlı bulunan
öğrencilerden, YÖK tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun
programlarında özel öğrenci statüsünde ders alanlar, Farabi Programı, uluslararası değişim
programları ile yurtdışında öğrenim görenler için rakamsal notu uygulanır.
(2) Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yabancı dille öğretim yapılan lisans programlarına
kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için, o yılki
akademik takvimde ilan edilen İngilizce Yeterlilik Sınavına girip başarılı olmaları veya OMÜ
Senatosu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde etmeleri
gerekir. Bu koşulu sağlayamayan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfına devam ederler.
(Ek- Senato tarih ve karar sayısı 21.08.2014/219)
(3)Yabancı dil koşulunu sağlayarak lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden
öğrencilerin önlisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eşdeğer kabul edilenler için
dekanlık/müdürlük muafiyet ve intibak komisyonları tarafından incelenerek yönetim kurulu
kararı ile muafiyet verilir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak,
eğitime devam hakkı verilir.
(Ek- Senato tarih ve karar sayısı 21.08.2014/219)
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 10- (1) Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde karar almaya
Üniversite Senatosu yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Uygulama Esasları Senatoda kabul edildikten sonra yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Uygulama Esaslarını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.
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