
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  

LİSANSÜSTÜ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 

(Senato Tarih Sayısı: 25.08.2022 / 2022/13-11) 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim Programlarına yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce bir lisansüstü programda alıp 

başardığı derslerin muafiyet ve yarıyıl/yıl intibak esaslarını belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönerge; Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki bir 

lisansüstü programa kayıt yaptıran, daha önce Necmettin Erbakan Üniversitesi veya dışında ki 

bir Yükseköğretim Kurumunun lisansüstü programlarından herhangi birinde öğrenci iken ilişiği 

kesilen veya mezun olan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları lisansüstü programın öğretim 

programında yer alan daha önce devam ettikleri lisansüstü programda alarak başarılı oldukları 

derslerden muafiyet ve intibak taleplerinin değerlendirilmesinde yapılacak işlemleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliği hükümlerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Yüksek Öğretim 
Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” konulu yazılarına dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4- 

a) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalaması

b) Enstitü: Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı enstitüleri,

c) Enstitü Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı enstitülerin

yönetim kurullarını, 

ç) Anabilim/Anasanat dalı kurulu: Anabilim/Anasanat dalının lisansüstü 

programlarında fiilen görev yapan üniversitede kadrolu öğretim üyeleri ve öğretim 

görevlilerinden oluşan kurulu, 

d) İntibak: Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha

önce Necmettin Erbakan Üniversitesi dahil herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp 

başardığı ve muaf sayıldığı derslere göre devam edecekleri yarıyılı/yılı belirleme işlemini,  

e) Muafiyet: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, AKTS / kredi ve

içerik uyumuna göre müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu, 

f) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

ifade eder. 

Başvuru, Muafiyet ve İntibak ile İlgili Hususlar 

MADDE 5- (1) Öğrenciler daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarından 

aldığı ve başarılı olduğu dersler için muafiyet taleplerini en geç eğitim-öğretim yılı ders 

başlama tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde ilgili enstitüye şahsen yapmalıdır. Ancak, 

eğitim-öğretim başladıktan sonra kayıt yaptıran öğrenciler kayıt tarihinden itibaren 5 (beş) iş 

günü içinde muafiyet talebinde bulunabilir. Öğrencilerin Üniversiteye kayıt tarihlerinden önce 

almış ve başarmış oldukları derslere ilişkin sonraki yarıyıl/yıllarda yapacakları muafiyet 

talepleri ya da muafiyet ve intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekleri kabul edilmez. İleriki 

yarıyıl/yıllarda ders başlama tarihinden itibaren 10 iş günü içinde olmak koşulu ile sadece 

eğitim-öğretim programlarına sonradan eklenecek dersler ve kayıt tarihinden sonra farklı birim 



ya da yükseköğretim kurumlarından aldığı dersler için muafiyet talebi bulunanlar 

değerlendirilir.  

(2) Muafiyet ve intibak başvuruları ilgili komisyonlarca değerlendirilerek 10 iş günü 

içinde sonuçlandırılır. 

(3) Öğrenciler muafiyet talebinde bulunacakları derslerden başarılı olduğunu gösteren 

belge (transktirp) ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından onaylı (mühürlü, kaşeli imzalı 

ve/veya e-imzalı) ders içeriklerini teslim etmesi gerekir. İlgili yükseköğretim kurumu 

tarafından ders içeriklerinin bilgi paketlerinden alınabileceği resmi olarak bildirilmiş ise 

muafiyet talebi sırasında sunulacak ders içeriklerinin mühürlü, kaşeli imzalı ve/veya e-imzalı 

olmasına gerek yoktur.  

(4) Daha önce bir uzaktan eğitim programında öğrenim gören öğrenciler, bu öğrenimde 

aldıkları derslerin yalnızca %40’ının örgün eğitim-öğretim programındaki derslere intibak 

edilmesi için başvuruda bulunabilirler. Doktora programlarında uzaktan eğitim yöntemi ile 

alınan derslerin muafiyet işlemi yapılmaz.  

(5) Muafiyet istenen dersin zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın, 

bölüm/ program eşdeğerliliği dikkate alınarak başarılı olmuş olmak şartıyla, ders içeriği uyumu 

ve AKTS değerine göre karar verilir. AKTS değerinin bölüm/programdaki karşılığının 

uygunluğuna intibak komisyonu karar verir. 

(6) Eşdeğerliliği belirlenen ders/dersler için ilgili derslerin ders içeriği karşılaştırması 

yapılır. İntibakı yapılacak ders/dersin içeriğinin en az %80’inin intibak yapılacak ders/dersler 

ile aynı olması gerekmektedir.  

(7) Daha önce Necmettin Erbakan Üniversitesi dışında bir Yükseköğretim Kurumunun 

lisansüstü programlarından herhangi birinde öğrenciyken ilişiği kesilen öğrencilerin yeniden 

bir programı kazanarak yeni kayıt yaptırmaları durumunda, ilişiğinin kesilme aşamasına 

bakılmaksızın muaf edilecek derslerin oranı, yönetmelikte belirtilen minimum ders sayısın % 

70’ini geçemez. Üniversitemiz lisansüstü programlarına yatay geçiş ile kayıt hakkı kazanan 

öğrencilerin intibak-muafiyet işlemlerinde bu kural uygulanmaz. 

(8) Daha önce Necmettin Erbakan Üniversitesinin lisansüstü programlarından herhangi 

birinde öğrenciyken ilişiği kesilen öğrencilerin aynı programa yeniden kayıt yaptırmaları ve 

bilim dalı değişikliği olması halinde ilişiğin kesilme aşamasına bakılmaksızın hangi aşamadan 

başlayacağına Anabilim/Anasanat Dalı kurulu ve enstitü yönetim kurulu karar verir.  

(9) Değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından alınan lisansüstü dersler eğitim programında eşdeğer olan veya yerine 

sayılabilecek ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı 

ve kredisi ile birlikte öğrencinin not döküm belgesine işlenir. 

(10) Muafiyet işlemi Anabilim/Anasanat Dalı kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu 

kararı ile sonuçlandırılır. 

(11) Muafiyeti ilgili Anabilim/Anasanat Dalı kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu 

tarafından uygun görülen derslerin, notları var ise doğrudan notları, mevcut notlar 

yönetmeliğimizdeki kalan not karşılığı değerine geliyorsa veya not/harf notu yerine muaf (M, 

G, T, Y, B v.b.) yazıyor ise ilgili programın en düşük geçme notu verilir. Not dönüşümü 

gerektiren durumlarda Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosuna göre işlem yapılır.  

Muafiyetle İlgili İşlemler 

Düzenlenmemiş Konulardaki Uygulama 

MADDE 7- (1) Bu yönergede yer almayan konularda 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, “Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin ilgili 



hükümleri ve mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartı ile Üniversite Senatosunun kararları 

uygulanır. 

Kabul ve Yürürlük 

MADDE 8- (1) Bu yönerge Senatoda kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9- (1) Bu yönerge hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 


