DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

(Üniversite Senatosu’nun 21.01.2016 tarih ve 2016/03 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve
28.01.2016 tarih ve 2016/06 sayılı Mütevelli Heyeti yazısı ile onaylanmıştır.)

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Doğuş Üniversitesinde yapılan muafiyet sınavlarına
ilişkin esaslar ile Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir
yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanların başarılı oldukları derslerden muaf
tutulmalarına ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Doğuş Üniversitesinde kayıtlı bulunan önlisans, lisans ve
hazırlık sınıfı öğrencilerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
b) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,
c) Fakülte: Üniversiteye bağlı fakülteleri,
d) Yüksekokul: Üniversiteye bağlı yüksekokulları,
e) Hazırlık Sınıfı: Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfını,
f) DÜİYES: Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,
g) YÖK Karşılık Tablosu: Yükseköğretim Kurulu’nun 4’lük Sistemdeki Notların
100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosunu,
ifade eder.
Başvuru
MADDE 5- (1) Ders muafiyeti başvuru esasları:
a) Öğrencilerin, muafiyet için en geç önlisans/lisans programlarında eğitime
başlayacakları ilk yıl içinde kayıt yenileme ve derse yazılma haftasında (kayıt
dondurulan/izinli sayılan dönemler hariç) ilgili Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul
Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekir. Sonraki yarıyıllarda ders
programlarında yapılan değişiklikler nedeniyle ortaya çıkabilecek muafiyet talepleri
ilgili Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
Öğrenciye muafiyeti tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz etme
hakkını kullanabilir. Belirtilen süre içerisinde öğrenci itiraz etmediği takdirde
muafiyetini kabul etmiş sayılır.
b) Başvuru şahsen veya posta ile yapılabilir. Geç başvuru ve postadaki gecikmeler kabul
edilmez.
c) Öğrenciler, başvuru dilekçe ekine daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu
tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve not belgesi
(transkript) eklenmelidir. Fotokopi, faks, onaysız veya eksik belge ile işlem yapılmaz.
Öğrencilerin Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil dersleri için
onaylı ders içerikleri getirmeleri gerekmez.
d) Bitirme Projesi dersi için muafiyet verilmez.

Muafiyet ve İntibak ile ilgili esaslar
MADDE 6- (1) Fakülte/Yüksekokul Muafiyet ve İntibak Komisyonları öğrencinin tüm
derslerini aşağıdaki kurallar çerçevesinde değerlendirerek ilgili yönetim kurulunda
görüşülmek üzere Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü'ne sunarlar.
a) İntibak ettirilecek dersteki başarı notu “Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 29.maddesinde yer alan ağırlık katsayılarında
belirtilen harf notları esas alınarak belirlenir.
b) Muaf olabilmek için, ilgili dersten 4’lük sistemde en az 1 başarı notu aranır. 4’lük
sistemin dışındaki sayısal notlarda YÖK karşılık tablosuna bakılır. YÖK karşılık
tablosunda karşılığı yoksa doğru orantı yoluyla 4’lük karşılığı hesaplanır. Daha önceki
yükseköğretim kurumunun not sistemine göre “Yeterli/Başarılı/Geçer” şeklinde
gösterilmiş olan dersler başarılı olarak kabul edilir. Bu gibi derslerde öğrencinin kayıtlı
olduğu diploma programındaki transkriptine “G” notu işlenir.
c) Birden fazla dersin birleştirilerek tek bir dersten muafiyet verilmesi halinde başarı
notu, birleştirilen derslerin ağırlık katsayıları ile AKTS kredilerinin çarpımlarının
toplamının, birleştirilen derslerin AKTS kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde
edilen ağırlıklı ortalama yardımı ile hesaplanır. Çıkan sayı en yakın olan ağırlık
katsayısına yuvarlanarak harf notu belirlenir.
d) Muafiyet verilecek dersin eşdeğerliği AKTS ve içerik uyumu esas alınarak belirlenir.
Diğer yükseköğretim kurumunda alınan dersin AKTS kredisinin düşük olması
durumunda derslerin öğrenme çıktıları karşılaştırılır. Öğrenme çıktıları eşdeğer olduğu
halde diğer yükseköğretim kurumunda AKTS kredisi düşük olan bir ders
Üniversitemizde AKTS kredisi yüksek olan bir derse intibak ettirilebilir.
e) İçerikleri üniversitelere göre değişmeyen Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
ve Yabancı Dil dersleri bazı üniversitelerde kredisiz, bazı üniversitelerde kredili
olabildiğinden dersleri almış ve bu maddenin (b) bendindeki başarıyı göstermiş
öğrencilerin muafiyet işlemleri düzey ve AKTS kredi uyumuna bakılmaksızın yapılır.
f) Muafiyet verilecek dersin birden fazla tekrar edilmiş olması durumunda en son alınan
başarı notu esas alınır.
g) Daha önceki yükseköğretim kurumunda öğrenim dili Türkçe olan programda öğrenim
görüp, Üniversite’de İngilizce programlara kayıt olan öğrencilerin ders muafiyet
taleplerinde DÜİYES veya Senatoca eşdeğerliği kabul edilen diğer yabancı dil
sınavlarından başarılı olma koşulu ile muafiyet verilir.
h) (Değişik:Ü.S. 26.10.2017 tarih ve 27 sayılı toplantısı) Herhangi bir ders muafiyeti
bulunmayan öğrencilerin lisans/önlisans programında öğrenime başlayacakları ilk
yarıyıl birinci yarıyıllarıdır.
aa. Dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kayıt yaptırmış olan öğrencilerin intibakları
bu yönergenin (i) bendinde belirtildiği şekilde hesaplanarak yapılır. Fakülte
Yönetim Kurulları, intibakların farklı yarıyıllara yapılmasına karar verebilir.
bb. Yatay geçiş yolu ile Üniversiteye kayıt yaptırmış olan öğrenciler, daha önce
öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunda bitirmiş oldukları yarıyılın bir üst
yarıyılına intibak ettirilir.
cc. Kurumlar Arası/ Programlar Arası Yatay geçiş ile kayıt olan öğrencilerin yarıyıl
intibakları ise kabul edildikleri yarıyıllar esas alınarak yapılır.
dd. Öğrenciler lisans programlarında en fazla 7. yarıyıla, önlisans programlarında
3. yarıyıla intibak ettirilebilir.

i) (Değişik:Ü.S. 26.10.2017 tarih ve 27 sayılı toplantısı) Üniversiteye kayıt yaptırmış ve
daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan başarılı olduğu dersler nedeni
ile ders muafiyeti yapılan öğrencilerde ise yarıyıl intibakı birinci yarıyıldan
başlayacakları göz önünde bulundurularak ve muafiyet verilen derslerin AKTS kredi
toplamına göre hesaplanır.
aa.
Muafiyet verilen her 30 AKTS kredisi için, öğrencinin yarıyılı bir artırılır.
Toplam AKTS içinden 30 ve katları çıkartıldıktan sonra kalan AKTS kredisi 15’e
eşit veya büyük ise bir yarıyıl daha artırılır.
bb.
Muafiyet verilen derslerin AKTS kredi toplamı 30’dan küçük ise AKTS
kredisinin 15’e eşit veya büyük olması halinde öğrencinin yarıyılı bir artırılır.
j) Normal öğrenim süresinin ve azami öğrenim süresinin hesaplanmasında intibak
ettirilen yarıyıl esas alınır.
k) Muaf olunan derslerin AKTS kredi toplamı ilgili programın ders programındaki
mezuniyet için gerekli olan toplam AKTS kredi yükünün %75’ini geçemez. Muafiyet
verilen derslerin AKTS kredi toplamı %75’i geçer durumda ise, muaf olunacak dersler,
öğrencinin almış olduğu en yüksek nottan başlayarak belirlenir.
l) Öğrencilerin,
önceki
diploma
programlarında
almış
oldukları
ve
Fakülte/Yüksekokul Muafiyet ve İntibak Komisyonlarının incelemesi sonucu muaf
oldukları dersler, başarı notları ile birlikte kayıtlı bulundukları diploma programındaki
transkriptlerine işlenir. Muaf olunan dersler mezuniyet AKTS kredisine dahil olup,
not ortalaması hesabına katılır.
Hazırlık Sınıfı Muafiyet Esasları
MADDE 7- (1) Üniversite’de İngilizce programlara kayıt yaptıran öğrencilerin Hazırlık
Sınıfı muafiyetleri konusunda Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim, Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Ancak, önceki yükseköğretim kurumunda İngilizce
Hazırlık Sınıfından başarılı olduğunu belgeleyen öğrenci Üniversitede Hazırlık Sınıfından muaf
sayılır.
Türkçe Programlarda Okuyan Öğrenciler için Yabancı Dil Muafiyet Esasları
MADDE 8- (1) Aşağıdaki esaslar çerçevesinde Türkçe programlarda bulunan Yabancı Dil
dersleri için muafiyet verilir:
a) Üniversitenin Türkçe programlarında okuyan öğrencilerin Yabancı Dil derslerinden
muaf olabilmeleri için, o yıla ait akademik takvimde ilan edilen Yabancı Dil Muafiyet
Sınavına girmeleri gerekir. Sınava girebilmek için en geç sınav tarihinden bir hafta
önce Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’na dilekçe ile başvuruda bulunulmalıdır.
b) Üniversite’de İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında öğrenim görmüş olan öğrenciler,
programlarında bulunan Yabancı Dil derslerinden, Muafiyet Sınavlarına girmeden
muaf olabilmek için en geç akademik takvimde ilan edilen sınav tarihinden bir hafta
önce Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’na dilekçe ile başvuruda bulunmalıdırlar.
İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfındaki başarı durumlarına göre yapılan değerlendirme
sonucuna göre ilgili Yönetim Kurulunun kararı ile muafiyet verilir.
c) Yabancı Dil Muafiyet Sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler ile sınava girmeden
muafiyet verilen öğrencilerin not belgelerine başarı notu G olarak işlenir. Dersin
AKTS kredisi, mezuniyet için gerekli olan AKTS kredi toplamına dahil edilir, not
ortalaması hesabına katılmaz.
d) Muaf olan öğrenciler, ekleme-bırakma haftası içinde müracaat ettikleri takdirde, muaf
oldukları AKTS kredisi kadar bir üst yarıyıldan ders alabilirler.

e)

Muafiyet Sınavına girilecek dersin önkoşul dersi var ise, öncelikle önkoşul dersinin
başarılması gereklidir.

Diğer Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim
MADDE 9- (1) Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma durumunda
muafiyet işlemleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Üniversite programlarından birinde kayıtlı bulunan öğrencilerden, Yükseköğretim
Kurulu tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun
programlarında özel öğrenci statüsünde veya yaz okulunda ders alanların AKTS
kredi intibakları notları da dikkate alınarak yapılır. İlgili derslerde, bu Yönergenin
6.maddesinin (b) bendinde tanımlandığı şekliyle başarı gösteremeyen öğrenciler F
notu ile başarısız sayılır. Devamsızlıktan kalınan dersler için ise IA notu verilir.
b) Üniversite programlarından birinde kayıtlı bulunan öğrencilerden uluslararası
değişim programları ile yurtdışında öğrenim görenlerin aldıkları dersler için AKTS
kredi intibakları yapılır. Başarı dereceleri Senato tarafından yapılacak
düzenlemelere uygun olarak tespit edilir. Devamsızlık sebebiyle başarısız olunan
derslere ise IA notu verilir.
Muafiyet ve İntibak Komisyonu
MADDE 10- (1) Muafiyet ve intibak işlemleri, ilgili fakülte/yüksekokul muafiyet ve intibak
komisyonu tarafından yürütülür. Komisyonun hazırladığı EK (2) formunu içeren rapor ilgili yönetim
kurulunda karara bağlanır. Alınan Yönetim Kurulu kararı öğrencilere Öğrenci İşleri Müdürlüğü
tarafından bildirilir.
Düzenlenmemiş Konular
MADDE 11- (1) Bu Yönergede yer almayan konularda 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu ve “Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin
ilgili hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırma
MADDE 12- (1) Doğuş Üniversitesi Senato’sunun 05.08.2015 tarih ve 2015/16 sayılı
toplantısında kabul edilerek 06.08.2015 tarih ve 2015/30 sayılı Mütevelli Heyeti yazısı ile onaylanan
“Doğuş Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi” bu Yönergenin onaylandığı tarihten
itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Yönerge, 2015-2016 Akademik Yılı Bahar Yarıyılından itibaren
Mütevelli Heyetinin onayı ile yürürlüğe girer.
(2) (Ek: Ü.S. 26.10.2017 tarih ve 27 sayılı toplantısı) Bu Yönergenin 6.maddesinde yapılan
değişiklik 2017-2018 akademik yılı başından itibaren ve Mütevelli Heyetin onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Yönergeyi Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

EK -1 Ders Muafiyet Başvuru Dilekçesi
Tarih: …. / …. / …
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
……………………………………………..
FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA/YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE,
Daha önce öğrenim görmüş olduğum üniversitedeki programa ait onaylı not belgem
(Transkript) ve ders içerikleri ile öğrenim dilini gösterir belge ekte sunulmuş olup, gerekli
incelemelerin yapılarak muaf olduğum derslerin tarafıma bildirilmesini arz ederim.
Saygılarımla,
Öğrencinin;
Adı Soyadı
Programı

E-Posta
Adresi
Telefonu

Öğrenci No

İmza

EK-2 Ders Muafiyet Formu
Tarih: ….. /….. / …
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
……………………………………………..
FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA/YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE,
Aşağıda bilgileri bulunan öğrencinin başvurusu üzerine Fakülte/Yüksekokul Muafiyet ve
İntibak İşlemleri Komisyonu, ders muafiyeti için gerekli değerlendirmeleri ilgili Yönetmelik ve
Yönergeler çerçevesinde yapılmış olup, alınan kararı aşağıda bilgilerinize arz ederiz.
Komisyon Üyeleri Ad, Soyad, İmza:

Öğrencinin İntibak Ettirildiği Yarıyıl: ……………..
………………………….Üniversitesinde alınan ders
S.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Dersin Kodu ve Adı

Kr.

Başarı
Notu

DÜİYES Koşulu: Var / Yok
DOÜ’de muaf olunan ders
Dersin Kodu ve Adı

Kr.

Başarı
Notu

