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Amaç  

MADDE 1- (1)1 Bu Usul ve Esasların amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesine kayıt hakkı 

kazanan öğrencilerin daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı derslerin 

muafiyet ve yarıyıl/yıl intibak esaslarını belirlemektir.  
Kapsam  
MADDE 2- (1)1 Bu Usul ve Esaslar;  

a) (Değişik bent: 04/09/2015-2015/276) Yatay/dikey geçiş yolu ile kayıt yaptıran, daha önce 

öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumundan herhangi bir şekilde kaydı silinen veya af kanunu 

kapsamında öğrenimine devam etmek isteyen öğrencileri,  

b) (Değişik bent: 04/09/2015-2015/276) Daha önce herhangi bir Yükseköğretim 

Kurumundan mezun olup, yeniden üniversiteye kesin kayıt hakkı kazanan öğrencileri,  

c) (Değişik bent: 04/09/2015-2015/276) Ondokuz Mayıs Üniversitesinin önlisans, lisans ve 

lisansüstü düzeydeki programlarına kurum içi, kurumlar arası ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 

tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan uluslararası öğrencileri,  

ç) 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 öğrencileri, 

d) Yukarıda belirlenen veya benzeri durumda olup öğrenimlerine devam edecek öğrencilerin, 

daha önce alıp başarılı oldukları derslerden muafiyetleri ve uygun sınıf/döneme intibaklarıyla ilgili 

işlemleri, 

 kapsar.  

(2) (Değişik fıkra: 04/09/2015-2015/276) Öğrenci değişim programları ile giden öğrencilerin 

muafiyet işlemleri, birim yönetim kurulunca karara bağlanır.  

Dayanak  

MADDE 3 - (1)1 Bu Usul ve Esaslar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  
MADDE 4 - (1) (Değişik fıkra: 30/05/2019-2019-169)  Bu Usul ve Esaslarda geçen;  

a)İntibak İşlemi: Ondokuz Mayıs Üniversitesine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi dahil herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardıkları ve muaf 

sayıldıkları 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, içerik uyumuna göre 

müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu,  

ç)Taban puan: Başvuru sahibi öğrencinin üniversiteye yerleştiği yılda geçmek istediği 

programın okul birincileri hariç en düşük puanını,  

d)Uluslararası öğrenci: Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışında önlisans, lisans ve 

lisansüstü düzeyindeki programlarda eğitimlerine devam eden öğrencileri, 

e)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 eğitimle alınan derslerin geçer 
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notlarının muaf olarak değerlendirilebilmesi için, Dekanlığa/Müdürlüğe muafiyet istedikleri dersleri 

belirten bir dilekçe ve ekine daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu tarafından 

onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve not döküm belgesi (transkript) eklenmesi 

gerekir. Onaysız veya eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirilmez.  

(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.  

(4) (Değişik fıkra: 04/09/2015-2015/276) Öğrencilerin muafiyet taleplerine ait başvuruları, 

kesin kayıtlarını yaptırdıkları yıl/yarıyılın üçüncü haftasının sonuna kadar yapılır.  

(5) (Değişik fıkra: 04/09/2015-2015/276) Yatay veya dikey geçişle gelen ve yaz dönemi 

zorunlu stajını tamamlamış ancak notu işlenmemiş olan öğrencilerin staj derslerine ait muafiyet 

talepleri, kesin kayıtlarının yapıldığı yarıyıl sonuna kadar alınır.  

(6) (Değişik fıkra: 04/09/2015-2015/276) İki veya daha fazla programdan alınan derslere 

muafiyet talebinde bulunmak için;  

a) Dersin 1 defa alınmış ve başarılmış olması gereklidir.  

b) Aynı anda iki veya daha fazla Yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenci; 

muafiyet talebini, başarılı olduğu yeni ders için, her eğitim-öğretim yıl/yarıyılının üçüncü haftasının 

sonuna kadar yapar.  

(7) (Değişik fıkra: 04/09/2015-2015/276) Ön koşul gerektiren derslerden muafiyet talebinde 

bulunabilmek için, ön koşul olarak tanımlanan dersten başarılı olmak gerekir.  

Muafiyet esasları  

MADDE 6 - (Değişik madde: 04/09/2015-2015/276) (1) Muafiyet ve intibak 

komisyonu, öğrencinin muafiyet istediği dersler ile ilgili incelemeyi yapmak ve intibaklarını 
düzenlemekle yetkilidir. Yapılan intibak, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karara 
bağlanır ve öğrencilerin intibakları ilgili yarıyıl/yıla yapılır.  

(2) Muafiyet talebi, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler 

muafiyet talebinde bulundukları ders/derslere devam ederler.  

(3) Muafiyet istenen dersin, zorunlu/seçmeli veya denk sayılacak dersle ulusal kredi veya 

AKTS açısından birebir aynı olması değil içeriği dikkate alınır.  

(4) Lisans Yerleştirme Sınavı sonucu, üniversitenin önlisans ve lisans programlarına yerleşen 

ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin muaf oldukları derslerinin toplam kredisi, ilgili önlisans/lisans 

programındaki derslerin toplam kredisinin yarısını geçemez. Muafiyet istenen derslerin kredileri 

toplamı, toplam derslerin kredileri toplamının yarısından fazla ise, hangi derslerden muafiyet 

sağlanacağına intibak komisyonunun önerisi ile ilgili birim yönetim kurulunca karar verilir.  

(5) Muaf sayılan dersler, not döküm belgesine not olarak işlenir. Başarı notu harfli not ile 

takdir edilen dersler, mezuniyet kredisine dahil edilerek GANO hesaplanmasında dikkate alınır.  

(6)Yatay geçişle gelen öğrenciler, başvurdukları; dikey geçişle gelen öğrenciler, beşinci 

yarıyıl; merkezi yerleştirme sınavları ile gelen öğrenciler ise birinci yarıyıla intibak ettirilir. Af 

kanunundan faydalanarak gelen öğrenci, kaldığı yarıyıldan itibaren eğitimine devam eder.  

(7) Öğrencinin transkriptinde yer alan "şartlı geçer" statüsündeki derslerine, bu derslerden 

geçmiş olması kaydıyla, muafiyet verilir ve bu derslerin harf başarı notu CC, rakam başarı notu 60 

olarak intibakları yapılır.  
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(8) Yapılan muafiyet/intibak sonuçlarına itirazlar, muafiyet işleminin kesinleşip öğrenciye 

bildirildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde ilgili birime yapılır.  

(9) Muafiyet notu değerlendirilirken;  

a) Öğrencinin transkriptinde yer alan harf başarı notları, OMU harf başarı notları ile aynı ise 

transkriptindeki harf notu,  

b) Öğrencinin transkriptinde yer alan harf notlarının OMÜ not sisteminde karşılığı yoksa, 

transkriptinde yer alan harf notuna ait 4'lük sistem katsayısının karşılığı olan OMU harf notu,  

c) Öğrencinin transkriptindeki notları l00'lük sistemde ise OMU not aralıklarına göre harf 

notuna dönüştürülür. Transkriptinde yer alan yüzlük not, 60'ın altında ve geçer not ise CC harf notu,  

ç) Öğrencinin transkriptinde hem l00'lük, hem de 4'lük sistemde not varsa, öncelik olarak 4 'lük 

sisteme göre değerlendirilerek muafiyet verilir.  

Hazırlık sınıfı muafiyet  
MADDE 7- (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 OMÜ Senatosu tarafından eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası sınavlardan başarılı olmaları gerekir.  

(2) (Değişik fıkra: 04/09/2015-2015/276) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından alınan 

muafiyetler, öğrencinin kayıtlı olduğu birim yönetim kurulunca karara bağlanır ve Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığına gönderilir.  

(3) Başarılı olan öğrenciler, lisans programlarına başlayabilirler. Başarısız olan öğrenciler, 

Hazırlık Sınıfına devam ederler.  

Hüküm bulunmayan haller  
MADDE 8- (1)1 Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde karar almaya Üniversite 

Senatosu yetkilidir.  

Yürürlük  
MADDE 9- (1)1 Bu Usul ve Esaslar, Senatoda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE 10- (1)1 Bu Usul ve Esasları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 
1 “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları”nın adı, 31/05/2019-2019-169 sayılı Senato 

Kararı ile “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Usul ve Esasları” olarak değiştirilmiştir. Usul 

ve Esaslarda geçen, “Uygulama Esasları” “Usul ve Esaslar” olarak değiştirilmiş ve yerlerine işlenmiştir. 
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