İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencilerin
daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı derslerin muafiyet ve intibak esasları
ile muafiyet sınavı yapılacak derslerle ilgili esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2-(1) Bu uygulama esasları;
a) Yatay veya Dikey geçiş yaparak ya da af yasasından yararlanarak öğrenimlerine devam etmek
isteyen öğrencilerin,
b) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş ve İAÜ’ye kayıt yaptıran
öğrencilerin,
c) İstanbul Aydın Üniversitesi programlarından birinde kayıtlı olup Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun programlarında yaz
öğretimi, özel öğrenci statüsü, Erasmus+, Farabi ve Mevlana değişim programlarıyla öğrenim gören
öğrenciler ile Uluslararası Değişim Programları kapsamında yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin bu
üniversitelerde alıp başarılı oldukları derslerden muafiyet ve intibaklarıyla ilgili işlemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1), İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmelikleri ile

24/04/2010 tarih 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans 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) İntibak İşlemi; İstanbul Aydın 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,
b) Komisyon; İlgili Dekanlıkça/Müdürlükçe oluşturulan, muafiyet ve intibak taleplerini
inceleyen komisyonu,
c) Kurul; Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu ve Enstitü Kurullarını,
d) Muafiyet; Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, kredi ve içerik uyumuna göre
müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu,
e) Üniversite; İstanbul Aydın Üniversitesi’ni
ifade eder.
Muafiyet Başvuru Esasları
MADDE 5-(1) İstanbul Aydın Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıt
yaptıran öğrenciler,
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a) Kayıt yaptıkları yarıyılda/yılda daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında
almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde
muafiyet başvurusu yapmakla mükelleftir. Süresi içinde yapılmayan muafiyet talepleri ve intibak
işlemleri, ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirmeye alınmaz.
b) Öğrenci, Dekanlığa/Müdürlüğe daha önce almış ve başarmış olduğu ders/derslerin
hangilerinden muafiyet talep ettiğine ilişik bir dilekçe ve ekinde daha önce öğrenim gördüğü
yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, ve imzalı) ders içerikleri, ders tanımı belgesi
ve not durum belgesi (transkript) ile başvurmak zorundadır. Fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge
ile yapılan başvurular işleme alınmaz.
c) Kayıt yapılan akademik yıla göre, beş akademik yıldan önce alınıp başarılmış dersler için
muafiyet verilip verilmeyeceğine, ilgili ve yetkili kurullar karar verir.
d) Bitirme projesi için muafiyet talebinde bulunulamaz.
Muafiyet ve İntibak İle İlgili Hususlar
MADDE 6- (1) Muafiyet ve intibak işlemlerinde,
a) Bölümler tarafından bölüm /anabilim dalı başkanının başkanlığında kurulan Bölüm/Anabilim
Dalı İntibak Komisyonu, yapılan başvuruları 1 (bir) hafta içerisinde değerlendirir. Değerlendirilen
intibak formları Bölüm/Anabilim Dalı İntibak Komisyonunun önerisi doğrultusunda Fakülte
/MYO/YO/Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na
gönderilir.
b) Öğrencinin ders muafiyet talebi ilgili yönetim kurulunca değerlendirilip karara bağlanıncaya
kadar muafiyet talebinde bulunduğu derse/derslere devam eder.
c) Merkezi yerleştirme sınavı sonucu 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 kredi miktarı; o bölüm/programın toplam kredisinin
%50 sinden fazla olamaz. (Yatay geçişle kayıt yaptıranlar hariç)
d) Muafiyet istenen dersin haftalık ders saati, eş değer sayılacak dersin haftalık ders saatinden az
olmamak şartıyla zorunlu/seçmeli olması durumuna veya adının eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı
olmasına bakılmaksızın ders içeriği önlisan/lisans programlarında en az %80, AKTS kredisinin en az %
65’i uyumlu ise eşdeğer kabul edilir. Lisansüstü programlarda ders içeriğinin en az %80, AKTS
kredisinin en az % 80 uyumlu ise eşdeğer kabul edilir. Ders içeriğinin uyumu/yeterliliği ilgili yönetim
kurullarınca değerlendirilir; muafiyet verilen dersler ile İstanbul Aydın Üniversitesi ilgili
bölüm/programında alınması gereken dersler belirlenerek, öğrencilerin intibakları ilgili yarıyıl/yıla
yapılır.
e) Eşdeğer sayılması istenen bağımsız laboratuvar ve bağımsız proje dersleri, uygulama ya da
meslekî dersler bulunuyorsa, eşdeğer sayılacak derslerin de bu nitelikte olması gerekir.
f) Başvuran öğrencilerin önceki öğrenimlerinde tamamlanmış stajları varsa staj yapılan yeri, süresini
ve başarı durumlarını ve içeriğini gösteren belgelerin eklenmesi gerekir. Stajın geçiş yaptığı bölümle
uyumlu olduğunun kabulü, ilgili yönetim kuruluna aittir.
g) Eşdeğer sayılması istenen bir dersin dili Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise öğrenci
tarafından onaylı Türkçe çevirisi sağlandığı takdirde değerlendirmeye esas alınır.
2/4

h) Sadece yerel krediye göre kredilendirilmiş derslerin AKTS karşılıkları ilgili birim yönetim
kurulu tarafından belirlenir.

ı) Eşdeğer ders değerlendirmeleri için, önlisans ve lisans düzeyinde en az DD ve üzerinde olması
gerekir. Ayrıca DD ve DC notu ile başarılı olduğu derslerin aynısı veya eşdeğeri olan İAÜ derslerinden
muafiyet verilebilmesi için öğrencinin genel not ortalamasının önlisans/lisans yönetmenliğinin 22/11
maddesindeki esaslara uygun olması gerekir. İAÜ Lisansüstü Yönetmeliğinde yer alan ders başarı notu
karşılığı yüksek lisans düzeyinde en az CC, doktora düzeyinde ise en az CB ve üzerinde not alınarak
başarılı olunmuş dersler muafiyet işlemine esas alınır.
j) Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim
kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden eşdeğer kabul edilenlerin notları İAÜ not
sistemine uygunsa olduğu gibi, değilse YÖK’ün dönüşüm tablosu esas alınarak, İAÜ Not Sistemine
çevrilir ve sisteme girilir. Bu derslerin AKTS’leri mezuniyet için gerekli olan toplam AKTS hesabına
dâhil edilir. Diğer üniversitelerde alınıp başarılı olunan derslerin muafiyet işlemlerinde; birden fazla
ders, bir derse eşdeğer sayılmış ise bu derslerin not ortalamaları dikkate alınarak ilgili dersin harf notu
belirlenerek intibak yapılır. Bir ders, birden fazla derse eşdeğer sayıldığı takdirde, eşdeğer derslerin
notları ilgili dersin harf notu olarak sisteme girilir.
k) Dikey geçişle gelen öğrencilerin mezuniyetlerinde, genel not ortalamaları, önlisans
programında alarak lisans programına intibakı yapılan dersler ile lisans öğretimi sırasında aldığı dersler
üzerinden hesaplanır.
l) Örgün, online, açık veya uzaktan yükseköğretim programlarında alınan ve başarılı olunan
derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve benzeri ortak zorunlu dersler için muafiyet
verilirken dersin içerik ve kredi oranı dikkate alınmaz.

Derslerin başarı notu olarak İAÜ not

sistemindeki harf notları, sisteme aynen girilir.
m) Muafiyet verilen derslerin AKTS toplamı, ilgili yarıyıla/yıla ait ders programında gösterilen
AKTS yükünün %70’ine eşit veya daha fazla ise öğrenci bir sonraki yarıyıla/yıla intibak ettirilir.
(Öğrencinin muaf sayıldığı derslerin AKTS’lerinin toplamı göz önünde bulundurularak her 30 AKTS
bir yarı yıl sayılarak intibakı yapılır.30 AKTS nin katlarından artan AKTS sayısının 20 ve üstü ise bir
üst yarı yıla intibakı yapılır.)
n) Fakülte/YO/MYO/Enstitü 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. Muafiyeti bir kez reddedilen dersten tekrar muafiyet talep edilemez.
o) Muafiyet ve intibak sonuçlarına itirazlar, muafiyet işleminin kesinleşip öğrenciye bildirildiği
tarihten itibaren en geç 5 (beş) işgünü içinde ilgili birime yapılır.
Hazırlık Sınıfı Muafiyet Esasları
Madde 7- (1) İstanbul Aydın Üniversitesi'nde yabancı dille öğretim yapılan veya zorunlu yabancı
dil hazırlık sınıfı bulunan önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin
Üniversitemiz Senatosu tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil
sınavlarından İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği
madde 41 ve 42’de belirtilen puana sahip olduklarını belgelendirmeleri durumunda Yabancı Dil Hazırlık
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programından muaf tutulur. Ayrıca en fazla üç yıl önceki akademik yılsonunda yurtiçinde herhangi bir
yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık programına devam ederek başarı ile tamamladığını
belgeleyen ve başarı belgesini ibraz eden öğrenciler, ilgili yabancı dil hazırlık dil programından muaf
tutulurlar. Bu şartı sağlayamayan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam ederler.
Muafiyet ve İntibak ile İlgili İşlemler
MADDE 8–(1) Muafiyet işlemleri ilgili fakülte/yüksekokul/MYO/Enstitü yönetim kurulu
tarafından yürütülür. Muafiyet ve intibak ile ilgili yönetim kurulu kararı Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’na gönderilir. Yönetim kurulu kararında öğrencinin daha önce almış olduğu dersin/derslerin
kodu, adı, AKTS ve başarı notu ile muaf olunan/eşdeğer kabul edilen dersin/derslerin kodu, adı, AKTS
ve başarı notu ile hangi yarıyıla/yıla intibak ettirildiği belirtilir. Yönetim Kurulu kararı öğrencilere
elektronik ortamda bildirilir.
Dikey Geçişe İlişkin Esaslar
Madde 9- (1) Dikey Geçiş Sınavı ile lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere
dikey geçişler hakkında Meslek Yüksek Okulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının
Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
a) İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Yabancı dille öğretim yapılan lisans programlarına kayıt
yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için, o yılki akademik takvimde
ilan edilen yabancı dil yeterlilik sınavına girip başarılı olmaları veya İAÜ Senatosu tarafından
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde etmeleri gerekir. Bu koşulu
sağlayamayan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık sınıfına devam ederler.
b) Yabancı dil koşulunu sağlayarak lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilerin,
önlisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden, Fakülte/MYO Muafiyet ve İntibak Komisyonları
tarafından incelenip eşdeğer kabul edilenler için yönetim kurulu kararı ile muafiyet verilir. Öğrencinin
alması gereken derslere göre programa kaydı yapılır.
Bu yönergede hüküm bulunmayan haller
Madde 10-(1) Bu yönergede yer almayan konularda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İstanbul
Aydın Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri’nin ilgili hükümleri ve ilgili mevzuat
hükümlerine aykırı olmamak şartı ile Üniversite Senatosunun kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 11-(1) Bu uygulama esasları İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu tarafından kabul
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12-(1) Bu uygulama esaslarını İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.
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