ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DERS MUAFİYETİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ
UYGULAMA ESASLARI

Amaç
MADDE 1 (Değişik: Senato Kararı 31/07/2013-192)
Bu uygulama esaslarının amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesine kayıt hakkı kazanan
öğrencilerin daha önce, uzaktan eğitim programları hariç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
dâhil olmak üzere herhangi 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 Kurumu'nda 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 alanlar, 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 intibaklarıyla ilgili işlemlerini
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 (Değişik: Senato Kararı 22/12/2011-398)
Bu esaslar 5 Ağustos 2011 tarih ve 28016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 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 dahil herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı ve
muaf sayıldığı derslere göre devam edecekleri yarıyıl/yılı belirleme işlemini,
b) Komisyon; İlgili Dekanlıkça/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) Üniversite; Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ni ifade eder.
Başvuru esasları ve süresi
MADDE 5 (Değişik: Senato Kararı 31/07/2013-192)
(1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri Yüksek Öğretim
Programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer Yüksek Öğretim
Kurumlarından, açık öğretim kurumlarından ve/veya Uzaktan eğitimle alınan 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.
(2) Öğrenciler, daha önce almış ve başarmış oldukları ders/dersler karşılığında hangi
ders/derslerden muaf olmak istediklerini başvuru dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.
(3) Öğrenciler, daha önce almış ve başarmış oldukları birden fazla derse karşılık muadil
ders/derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler.
(4) Lisans Yerleştirme Sınavı ile gelen öğrencilerin başvuruları kesin kaydını yaptırdığı
yılın/yarıyılın üçüncü haftasının sonuna kadar yapılır. Bu tarihten sonra yapılacak muafiyet
talepleri yeni bir ders almamak kaydıyla Yönetim Kurulları tarafından kararlaştırılır.
Muafiyet Esasları
MADDE 6 (Değişik: Senato Kararı 31/07/2013-192)
(1) Muafiyet isteği muafiyet komisyonu tarafından incelenerek bir uyum/intibak programı
düzenlenir. Düzenlenen bu uyum/intibak programı ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek
daha önce alıp da başarılı olduğu ve muafiyet talep ettiği tüm dersler için karara bağlanır ve
öğrencilerin uyum/intibakları ilgili yarıyıl/yıla yapılır.
(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 bakılmaksızın; haftalık
ders saatinin veya dersin kredisinin eşit veya yüksek olması şartıyla ders içeriği
uyumu/yeterliliği incelenir.
(4) Lisans Yerleştirme Sınavı sonucu, üniversitenin önlisans ve lisans programlarına yerleşen
ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim
kurumlarında başarılı oldukları dersler için yapacakları muafiyet başvuruları; önlisans
programlarında son bir yılın, lisans programlarında ise son iki yılın toplam AKTSkredisi
kadar dersleri üniversitemizde okuyacak şekilde değerlendirilir ve intibakları yapılır
(5) Öğrencilerin geldiği programda alıp da başarılı olduğu ve muafiyet talep ettiği dersler
kredi ve içerik bakımından uygunsa muaf sayılır ve not döküm belgesine M (Muaf) olarak
işlenir. Başarı notu M (Muaf) ile takdir edilen dersler Ağırlıklı Başarı Ortalaması
hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
(6) Muaf olunan derslerin AKTS toplamı, kayıtlı olduğu programda gösterilen yıllık AKTS
yükünün (5/ı dersleri dahil) %60’ından fazla ise öğrenci bir sonraki yıla intibak ettirilir İlgili
yarıyılda muaf olunmayan dersler intibak ettirilen yarıyılda öncelikle alınır ve yıllık
AKTS kredi yükü tamamlanır.
(7) Muafiyet talebinde bulunan öğrencilere şartlı geçiş ile geçtiği derslerden muafiyet
verilemez.
(8) Yapılan muafiyet/intibak sonuçlarına itirazlar, muafiyet işleminin kesinleşip öğrenciye
bildirildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde ilgili birime yapılır.
(9) Daha önce Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğrenim görmüş veya görmekte olan
öğrencilerin muafiyet işlemlerinde not muafiyeti uygulanır ve muaf olunan derslerin notları
Ağırlıklı Başarı Ortalaması hesabında değerlendirmeye alınır.
Hazırlık Sınıfı Muafiyet
MADDE 7 (31/07/2013-192 Senato Kararı ile Ek )
(1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencilerin Hazırlık Sınıfından muaf
olabilmeleri için, o yılki akademik takvimde ilan edilen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girip
başarılı olmaları veya OMU 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 İlişkin Esaslar
MADDE 8 (Değişik: Senato Kararı 31/07/2013-192)
(1) Lisans programına intibakı yapılan öğrenciler önlisans eğitimi sırasında almış oldukları
derslerden eş değer kabul edilenler için Dekanlık Fakülte/ Müdürlük Muafiyet ve İntibak
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 (Değişik: Senato Kararı 22/12/2011-398)
(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.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 10 - (1) Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, karar almaya
Üniversite Senatosu yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 11 - (1) Bu uygulama esasları 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren
uygulanmak üzere Senato’da kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 - (1) Bu uygulama esasları hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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