KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kadir Has Üniversitesinin herhangi bir önlisans veya lisans diploma
programına kayıt yaptıran öğrencilerin, Kadir Has Üniversitesi dâhil olmak üzere, daha önce herhangi bir
yükseköğretim kurumundan alıp başardığı derslere ilişkin muafiyet işlemleriyle yarıyıl/sınıf intibak işlemlerinde
uygulanacak esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, yatay ve dikey geçiş yoluyla veyahut daha önce herhangi bir yükseköğretim
kurumunda öğrenci iken ilişiği kesilmiş veya mezun olup ÖSYS ile Kadir Has Üniversitesinin herhangi bir önlisans
veya lisans diploma programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, Kadir Has Üniversitesi dâhil olmak
üzere, daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başarılı oldukları derslerden muafiyetleri ve kayıt
oldukları diploma programına intibaklarıyla ilgili işlemlere ilişkin esasları kapsar.
(2) Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken Kadir Has Üniversitesinde özel öğrenci statüsünde alınan
derslerin, öğrencinin daha sonra kayıt olduğu Kadir Has Üniversitesi önlisans ve lisans diploma programı öğretim
planında yer alan derslerin muafiyetine esas teşkil etmesi mümkündür. Muafiyet işlemleri bu Yönerge hükümleri
uyarınca yapılır.
(3) Kadir Has Üniversitesi bünyesindeki önlisans ve lisans diploma programlarında gerçekleştirilen öğretim
planı/müfredat değişikliklerine ilişkin intibak esasları bu Yönergenin kapsamı dışındadır.
(4) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarına katılan Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinin kredi
transferi ve denklik işlemlerine ilişkin esaslar bu Yönergenin kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14.maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri
ile Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

a)
b)
c)
d)
e)

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
Birim: Kadir Has Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,
İntibak: Kadir Has Üniversitesine kayıt olan öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri diploma
programından alıp başarılı oldukları derslerden muafiyet verilenlerin toplam kredi yüküne göre,
bulundukları yarıyılı/sınıfı belirleme işlemini,
Komisyon: Üniversitenin ilgili birim yönetim kurulları tarafından oluşturulan Muafiyet ve İntibak
Komisyonlarını,
Muafiyet: Kredi ve içerik uyumuna göre, ilgili diploma programı öğretim planında bulunan dersler ile
öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü diploma programından aldığı ve başardığı derslerin
eşdeğerliğinin takdir edilmesini,
Üniversite: Kadir Has Üniversitesini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Muafiyet ve İntibak İşlemlerine İlişkin Görev ve Yetkiler

Komisyon
MADDE 5- (1) Bu Yönerge kapsamındaki muafiyet ve intibak işlemleri, ilgili birim yönetim kurulları
tarafından en az üç öğretim elemanı görevlendirilerek oluşturulan komisyonlarca ilgili mevzuat ve bu Yönergede
belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür. Komisyon, değerlendirme sonucunda görüşünü yazılı bir raporla ilgili
Dekanlığa/Müdürlüğe sunar.
(2) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili yönetim
kurulları tarafından yatay geçiş başvurularına ilişkin ön değerlendirmeyi yapmak üzere oluşturulan komisyonlar,
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başvurusu kabul edilip kayıt yaptıran yatay geçiş öğrencilerinin muafiyet ve intibak işlemleri açısından Muafiyet
ve İntibak Komisyonu olarak da görev yapar.
(3) İlgili yönetim kurulları 2.fıkrada belirtilen Komisyonları bu Yönerge kapsamındaki tüm muafiyet ve intibak
işlemlerine ilişkin değerlendirmeleri yapmakla görevlendirir.
(4) İlgili Komisyonlar, başka bir yükseköğretim kurumundan alınan ve muafiyete esas teşkil eden derslerin
notlarının, bu Yönerge hükümleri ve ilgili Senato esasları uyarınca Kadir Has Üniversitesi not sistemine uygun
biçimde dönüştürülmesi işlemlerini de yürütmekle görevlidir. Komisyonlar 1.fıkra uyarınca hazırlayacakları
raporlarda, muafiyete esas olan derslerin notlarıyla bu notların Üniversite not sistemindeki karşılıklarına da yer
verir.
Muafiyet ve İntibak İşlemlerinin Kesinleşmesi
MADDE 6- Muafiyet ve intibak işlemleri, akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, ilgili yönetim
kurulu kararı ile kesinleşir. Yönetim kurulu kararında, eşdeğerliği kabul edilen ve buna dayanılarak muafiyet
tanınan derslerin adı, kodu ve kredileri, muafiyete esas olan derslerin notlarıyla bu notların Üniversite not
sistemindeki karşılıkları ve öğrencinin hangi yarıyıl/sınıfa intibakının yapıldığına ilişkin bilgilerin yer alması
gerekir.
Bildirim ve İtiraz
MADDE 7- (1) Muafiyet ve intibak işlemi hakkındaki yönetim kurulu kararı, ilgili birim sekreterliği
tarafından derhal öğrenciye tebliğ edilir. İtirazlar, tebliğ tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili birime
yapılır. İlgili birim yönetim kurulu bu itirazları en geç beş iş günü içinde karara bağlar. Bu kararlar kesindir. İtiraza
ilişkin karar ilgili birim sekreterliği tarafından derhal öğrenciye tebliğ edilir.
(2) Muafiyet ve intibak işlemleri hakkındaki yönetim kurulu kararları ivedilikle birim sekreterliği tarafından Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muafiyet Başvurusu
Başvuru Koşulları
MADDE 8- (1) Üniversitenin herhangi bir diploma programına kayıt olan öğrenciler, ilgili programda
eğitime başlayacakları yarıyılın başında, akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, muafiyet başvurusunda
bulunabilirler. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerden yatay geçiş başvurusu sırasında, dikey geçiş
öğrencilerinden dikey geçiş kaydı sırasında başvuru talep formu alınır.
(2) Bu Yönerge kapsamındaki öğrenciler ileriki yıllarda muafiyet talebinde bulunamaz. İlgili diploma programının
öğretim planında yapılan değişiklikler sonucu ortaya çıkabilecek muafiyet talepleri değerlendirmeye alınabilir. Bu
taleplere ilişkin başvurular Yönergenin 11.maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
(3) ÖSYS ile Kadir Has Üniversitesinin herhangi bir diploma programına yerleştirilen öğrenciler, muafiyet
başvurusu ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar, kaydolmaları halinde, muafiyet talebinde
bulundukları derslere devam ederler. Devam edilen derse ilişkin muafiyet kararı verilmesi ve bu kararın
kesinleşmesinden itibaren bu derse ilişkin tüm haklar, sorumluluklar ve yükümlülükler geçmişe etkili şekilde sona
erer. Öğrenci muaf tutulduğu kredi toplamı karşılığında yeni ders almak için kaydolmak istediği dersleri gösterir
ve danışmanı tarafından onaylanmış bir dilekçeyle ilgili birime başvurabilir. Uygun görülmesi halinde, öğrencinin
ders kaydı ilgili birim yönetim kurulu kararıyla düzeltilir.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
MADDE 9- (1) ÖSYS ile Kadir Has Üniversitesinin herhangi bir diploma programına kayıt yaptıran
öğrencilerin muafiyet başvurularında aşağıdaki belgeler aranır:
a) Muafiyet başvuru formu. Öğrencilerin, başvuru formlarında, önceden alıp da başarılı oldukları hangi
derslere dayanarak kayıt oldukları diploma programının hangi dersleri için muafiyet istediklerini açıkça
belirtmeleri gerekir.
b) Daha önce kayıtlı olunan yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı)
ders içerikleri ve not belgesi (transkript). Fotokopi, faks, onaysız veya eksik belge ile işlem yapılmaz.
c) Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından alınıp başarılı olunan dersler için muafiyet talebinde bulunan
öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığını gösteren belgeyi ibraz
etmeleri gerekir.
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d) Başvuru şahsen veya posta ile ilgili birim sekreterliklerine yapılır. Geç başvuru ve postadaki gecikmeler
kabul edilmez.
e) Başvuru koşullarını sağlamayan veya eksik belge ile yapılan başvurular reddedilir ve değerlendirmeye
alınmaz.
Yatay ve Dikey Geçiş Öğrencileri
MADDE 10- (1) Yatay ve dikey geçiş yoluyla Üniversiteye kaydolan öğrencilerin geçiş yapmadan önce
kayıtlı oldukları diploma programından alıp başarılı oldukları derslere ilişkin muafiyet ve kayıt oldukları diploma
programına intibak işlemleri ilgili Komisyonlar tarafından, yatay veya dikey geçiş başvurusu/kaydı sırasında
sunulan belgeler çerçevesinde bir bütün olarak yürütülür.
(2) Yatay ve dikey geçiş yoluyla Üniversiteye kaydolan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni
akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır. Bu öğrenciler intibak
işlemleri tamamlandıktan sonra belirlenen intibak programı çerçevesinde derslere kaydolurlar.
(3) Bu öğrencilerin, geçiş yapmadan önce kayıtlı oldukları diploma programından alıp başarılı oldukları dersler
dışındaki her türlü muafiyet talebi bu Yönergenin 9.maddesindeki hükümlere tabidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Muafiyete İlişkin Değerlendirme Esasları, İntibak Kuralları ve Not Dönüşümü
Muafiyete İlişkin Değerlendirme Esasları
MADDE 11- (1) Muafiyet ve İntibak Komisyonları, muafiyete ilişkin değerlendirme işlemini aşağıdaki
esaslar çerçevesinde yürütür:
a) Kredisi Üniversitenin ilgili diploma programı öğretim planında bulunan dersin kredisine eşit veya
ondan yüksek olması şartıyla, daha önceki diploma programından alınıp başarılmış olunan ders, ders içeriği
uyumu/yeterliliği açısından incelenir. Ders içeriklerinin en az %80 oranında uyumlu olduğu görülürse, öğrencinin
kaydolduğu diploma programı öğretim planında bulunan dersten muafiyet sağlanabilir. Bu oran ilgili birim yönetim
kurulu kararıyla yükseltilebilir. Değerlendirmede ders adlarının birebir aynı olması aranmaz. Muafiyete esas dersin
veya muafiyet tanınacak dersin zorunlu veya seçimlik olması ya da yabancı dilde veya Türkçe olması nedeniyle
muafiyet talebi reddedilemez.
b) Daha önceki diploma programından alınmış dersin muafiyete esas teşkil edebilmesi için bu dersin
koşulsuz başarılı bir not ile başarılmış olması aranır. Ancak toplamda muafiyet tanınmış derslerin
dönüştürülmüş notlarının ortalaması 2,00’nin altına düşmeyecek oranda, başarılı derslerle birlikte koşullu
başarılı olunan dersler de muafiyete esas alınabilir. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenciler ile daha önce Kadir
Has Üniversitesi’nde alınmış derslerle ilgili muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin muafiyet işlemleri
sırasında dersin koşulsuz bir not ile başarılmış olması zorunluluğu aranmaz.
c) Toplam kredilerinin Üniversitenin ilgili diploma programı öğretim planında bulunan dersin kredisine
eşit veya ondan daha yüksek olması ve (a) bendindeki koşulun sağlanması şartıyla birden çok ders ilgili dersin
muafiyetine esas alınabilir. Bunun gibi, kredisi Üniversitenin ilgili diploma programı öğretim planında bulunan
birden çok dersin toplam kredisine eşit veya ondan daha yüksek olması ve (a) bendindeki koşulun sağlanması
şartıyla tek bir ders de ilgili derslerin muafiyetine esas alınabilir.
d) İçerikleri yükseköğretim kurumları ve diploma programlarına göre değişmeyen Türk Dili ile Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerine ilişkin muafiyet işlemi kredi uyumuna bakılmaksızın yapılır.
e) Daha önceki diploma programındaki öğrencilik statüsünün sona erdiği tarihten değerlendirmenin
yapıldığı tarihe kadar beş yıldan daha uzun bir süre geçmişse, ilgili ders, muafiyet değerlendirilmesine alınmaz.
Öğrenci başka bir diploma programında eşzamanlı öğrenime devam ediyorsa, beş yıllık süre dersin başarıldığı
tarihte başlar. Zorunlu yabancı dil dersleri için bu süre üç yıldır. Türk Dili ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
dersleri veya benzer isimlerle ancak aynı içerikle verilen dersler bakımından süre sınırlaması yoktur. Kurum içi
yatay geçiş yapan öğrencilerin Kadir Has Üniversitesinden aldıkları dersler açısından süre sınırlaması uygulanmaz.
f) Daha önce birden fazla diploma programında öğrenim görmüş öğrencilerin, en son öğrenim gördükleri
yükseköğretim kurumu tarafından muafiyet verilen derslerine ilişkin muafiyet değerlendirmesi sırasında, (e)
bendindeki süreler bakımından, en son öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu tarafından verilen muafiyete
esas dersleri başardıkları yıl ile bu dersleri aldıkları yükseköğretim kurumunca onaylı ders içerikleri ve krediler
esas alınır. Başka bir yükseköğretim kurumu tarafından gerçekleştirilmiş olan muafiyet işlemi, Kadir Has
Üniversitesi birimlerince gerçekleştirilecek muafiyet işlemlerine esas oluşturamaz.
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g) Üniversitede Bitirme Projesi, Ödevi veya Tezi gibi isimlerle verilen ve proje/tez hazırlığı gerektiren
dersler için muafiyet değerlendirmesi yapılmaz.
h) Başka bir diploma programında kayıtlı iken yerine getirilen staj zorunluluğunun, kayıt olunan diploma
programındaki staj zorunluluğundan muafiyete esas teşkil edip etmeyeceği, ilgili birimin kabul ettiği staja ilişkin
esaslar çerçevesinde birim yönetim kurulunca karara bağlanır.
İntibak Kuralları
MADDE 12- (1) İntibak işlemi öğrencinin bulunduğu yarıyıl/sınıfın, muafiyet tanınarak başarmış
sayıldığı derslerin toplam kredi yüküne göre hesaplanmasıyla yürütülür. Öğrencinin kaydolduğu diploma
programının öğretim planındaki yarıyıl nominal kredi yüklerinin kümülatif toplamının %80’ine karşılık gelen
başarılmış kredi yükü, öğrencinin kaçıncı yarıyılda/sınıfta olduğunu gösterir.
(2) Öğrencinin 1. fıkradaki kural uyarınca herhangi bir yarıyıla/sınıfa intibakının yapılmış olması, öğretim planının
alt yarıyıllarında yer alan ve öğrencinin intibak programında bulunan dersleri başarmakla yükümlü olmadığı
anlamına gelmez.
(3) Hakkında muafiyet ve intibak işlemi gerçekleştirilen öğrencilerin tabi oldukları azami öğrenim süresine ilişkin
değerlendirme 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat ile Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.
(4) ÖSYS ile Kadir Has Üniversitesinin herhangi bir diploma programına kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyet
hakkı kazanabilmeleri için Üniversitede en az lisansta dört yarıyıl, önlisansta iki yarıyıl kayıtlı olmaları şartı aranır.
Muaf olunan derslerin kredi toplamı, ilgili programın öğretim planındaki mezuniyet için gerekli olan toplam kredi
yükünün %50’sini geçemez. Muaf olunan derslerin kredi toplamı %50’yi geçer durumda ise, muaf olunacak
dersler, öğrencinin almış olduğu en yüksek nottan başlanarak belirlenir.
Muafiyet Sağlanan Derslerin Not Ortalamasına Etkisi
MADDE 13- (1) Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde mezuniyet koşullarını sağladığı tespit edilen öğrencilerin, Kadir Has Üniversitesi diploma
programlarından alınan dersler haricinde, muafiyete esas derslerinin not dönüşümü yapılarak mezuniyet genel not
ortalamaları hesaplanır. Mezuniyet için Kadir Has Üniversitesinde öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programında
almış olduğu derslerin kredileri ve notları üzerinden hesaplanan genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
(2) Muafiyete esas alınan dersin notu, bu derse ilişkin tavan ve taban puanları dikkate alınarak Üniversite harf notu
sistemine göre katsayısı belirlenmek suretiyle Senato tarafından kabul edilen esaslara ve/veya tabloya göre
dönüştürülür. Bu şekilde hesaplanan not, muafiyet sağlanan dersin karşılığında transkriptte özel bir işaretle
gösterilir.
(3) Birden çok başarılı bulunulan dersin, bir dersin muafiyetine esas alınması halinde, öncelikle muafiyete esas
derslerde alınan notların derslerin kredilerine göre aritmetik ortalaması belirlenir ve hesaplanan bu not
dönüştürmeye tabi tutulur. Tek bir dersin birden fazla dersin muafiyetine esas alınması halinde, muafiyete esas
alınan dersin notu dönüştürülerek muaf tutulan her bir derse aynı not verilir.
(4) Kurum içi yatay geçiş öğrencilerinin önceki diploma programlarında başardıkları derslerden bu Yönerge
hükümleri uyarınca öğrencinin geçtiği diploma programı derslerinin muafiyetine esas alınanların notları genel not
ortalamasına katılır. Zorunlu ortak dersler olan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İngilizce dersleri için
ayrıca muafiyet değerlendirmesi yapılmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti
MADDE 14- Bu Yönerge kapsamındaki öğrencilerin zorunlu İngilizce Hazırlık Programından muafiyeti
hakkında Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Yabancı Diller
Yüksekokulu Yönergesi hükümleri uygulanır.
Zorunlu İngilizce Derslerinden Muafiyet
MADDE 15- (1) Bu Yönerge kapsamındaki öğrencilerden, KHAS-İYS veya Senato tarafından geçerliliği
kabul edilmiş sınavlardan aldıkları yeterli puanla İngilizce Hazırlık Programından muaf tutulan öğrencilerin,
kaydoldukları diploma programı öğretim planında bulunan zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyeti hakkında
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Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Yabancı Diller Yüksekokulu
Yönergesi hükümleri uygulanır.
(2) Kadir Has Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınmış zorunlu İngilizce dersleri,
Yabancı Diller Yüksekokulunun görüşü doğrultusunda ilgili yönetim kurulu kararıyla Kadir Has Üniversitesi
ortak zorunlu İngilizce derslerinin muafiyetine esas alınabilir. Kurum içi yatay geçiş öğrencileri bu Yönergenin
13.maddesinin 4.fıkrası hükmüne tabidir.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 16- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile
Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili birim yönetim kurul kararları uygulanır.
Geçici Madde 1- Bu Yönergenin 11.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklik
2015-2016 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında, değişiklik tarihinden önce intibak ve muafiyet işlemleri
tamamlanmış öğrenciler hakkında da uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarih olan 07 Ocak 2015’te
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kadir Has Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi (07.01.2015)
Yönergede yapılan son değişiklik 01.10.2015 tarihli Senato kararı ile kabul edilmiştir.
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