
Ders Muafiyet - İntibak 

1-Ders muafiyeti için nereye başvurmalıyım?  

Ders muafiyet başvuruları kayıtlı olunan Fakülte/YO/MYO yapılır.  

2-Ders muafiyeti için başvurunun belli bir süresi var mıdır?  

Ders muafiyeti ile ilgili “Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesi” nin 5. maddesinde belirtildiği 

üzere; 

a) Üniversiteye ÖSYM tarafından yapılan imtihanla yerleştirilen veya yatay/dikey geçiş yaparak 

ya da af kanunlarından faydalanarak gelen talebelerin, ilgili yarıyıla ait akademik takvimde 

tespit edilen “Ders Ekleme-Bırakma” tarihleri sonuna kadar ilgili birime muafiyet için 

dilekçeyle müracaat etmeleri gerekir. Sağlık sorunları veya mücbir sebeplerden dolayı tespit 

edilen tarihe kadar müracaat edemeyen adaylar gerekçelerini evrak ile ispatlamak şartıyla ilgili 

birimin yönetim kurulu kararıyla dönem sonuna kadar müracaatta bulunabilirler. Talebeler, 

öğrenimlerine başladıkları yıldan sonraki yarıyıl/yıllarda akademik takvimde tespit edilen 

“Ders Ekleme-Bırakma” tarihleri sonuna kadar müracaatta bulunabilirler. 

b) Talebe, dilekçesinde daha önce almış ve başarmış olduğu ders/dersler karşılığında hangi 

ders/derslerden muaf olmak istediğini tespit eder.  

c) Dilekçeye talebenin daha önce öğrenim gördüğü derslere ait ders muhteviyatı ile yükseköğretim 

kurumu tarafından tasdik edilen (mühürlü, kaşeli ve imzalı) not evrakı eklenmelidir. Not döküm 

evrakında ders başarısı sadece harfli sisteme göre gösterilmiş olanlar, evrakı getirdikleri 

üniversitenin 100’lük ya da 4’lük sisteme göre harf aralıkları karşılığını gösteren bir ilgili 

yükseköğretim kurumu tasdikli evrakı de müracaat evrakına eklemelidirler. Söz konusu evrakın 

fotokopi, evrak geçer, tasdiksiz ve/veya eksik olması durumunda müracaat işleme alınmaz.  

d) Müracaatlar şahsen, noter tasdikli vekiller tarafından veya posta yoluyla yapılır. Ancak posta 

yoluyla yapılan müracaatlarda, evrakın müracaat tarihlerinde ulaşmaması durumunda müracaat 

kabul edilmez. Müracaat müddeti dışındaki müracaatlar kabul edilmez. ÖSYM tarafından tatbik 

edilen imtihanlarla ek yerleştirme neticesinde kayıt olan talebelerin, talep edilen evrakla kayıt 

oldukları ilgili birime ders kayıtları esnasında muafiyet için dilekçeyle müracaat etmeleri 

gerekir. 

e) Üniversitelerin tertip etmiş olduğu çeşitli kurs ve sertifika programlarından alınan evraka dayalı 

denklik talepleri için dönem başında muafiyet imtihanı yapılır. Pedagojik Formasyon Sertifikası 

bunun dışında tutulmuştur. 

f) YÖK tarafından denkliği tanınmayan yurtdışındaki üniversitelerden alınan dersler için muafiyet 

ve intibak işlemleri yapılmaz. 

 

3-Muafiyet için hangi belgelerle nereye müracaat edilecek?  

Muafiyet için öğrenciler, daha önceki yükseköğrenim kurumundan almış olduğu;  

 Transkript (Not Dökümü) (mühürlü, kaşeli ve imzalı) 

 Ders içerikleri (mühürlü, kaşeli ve imzalı) 

 Dilekçe ile  

Kayıtlı olunan Fakülte/YO/MYO öğrenci işlerine/bölüm başkanlığına başvuruda bulunulur. Süresi 

içerisinde muafiyet talebinde bulunmayan öğrenci ilgili dönemin tüm derslerinden sorumludur.  

 

 Müracaatlar şahsen, noter tasdikli vekiller tarafından veya posta yoluyla yapılır. Ancak posta 

yoluyla yapılan müracaatlarda, evrakın müracaat tarihlerinde ulaşmaması durumunda müracaat 

kabul edilmez. Müracaat müddeti dışındaki müracaatlar kabul edilmez. ÖSYM tarafından tatbik 

edilen imtihanlarla ek yerleştirme neticesinde kayıt olan talebelerin, talep edilen evrakla kayıt 

oldukları ilgili birime ders kayıtları esnasında muafiyet için dilekçeyle müracaat etmeleri 

gerekir. 
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4-Muafiyeti talep edilecek derslerin sayısının bir sınırı var mı?  

Öğrencilerin ders muafiyet talebinde ders sayısıyla ilgili bir sınırlama yoktur.  

5-Ders muafiyeti itirazı nasıl olur?  

Muafiyet ve İntibakla İlgili İşlemlere İtiraz ile ilgili “Kastamonu Üniversitesi Muafiyet Ve İntibak 

İşlemleri Yönergesi” nin 8. Maddesinde belirtildiği üzere; 

 

 Öğrenci intibak ve muafiyet neticelerine Birim Yönetim Kurulu Kararının talebeye tebliğ 

tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz edebilir. İtirazlar, komisyonlar tarafından yeniden 

tetkik edilir ve varsa değişiklik Birim Yönetim Kurulu Kararı ile karara bağlanır. 

6-Yabancı Dil dersi muafiyet sınavı ne zaman yapılır? 

Yabancı Dil ders muafiyet sınavının hangi tarihlerde yapılacağı akademik takvimde belirtilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


