
 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK 

İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine kayıt hakkı 

kazanan öğrencilerin daha önce, uzaktan eğitim programları hariç, Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi dahil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı 

derslerin muafiyet ve yarıyıl/yıl intibak esaslarını belirlemektir.  

Kapsam 

 MADDE 2- (1) Bu Yönerge;  

a) Yatay/dikey geçiş yaparak veya Af Kanunundan yararlanarak öğrenimlerine devam 

etmek isteyen öğrencilerin, 

b) Daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumu’nda öğrenci veya mezun iken Ankara 

Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, 

c) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi programlarından birinde kayıtlı bulunan 

öğrencilerden, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen başka bir 

yükseköğretim kurumunun programlarında özel öğrenci statüsünde ders alan ve ulusal ve 

uluslararası değişim programları ile yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin,  

ç) Yukarıda belirtilen veya benzeri durumda olup öğrenimlerine devam edecek 

öğrencilerin, daha önce alıp, başarılı oldukları derslerden muafiyetleri ve intibaklarıyla ilgili 

işlemleri kapsar.  

Dayanak  

MADDE 3- (1) Bu Yönerge 29/06/2016 tarih ve 29757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;  

a) İntibak İşlemi: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan 

öğrencilerin daha önce Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi dahil herhangi bir yükseköğretim 

kurumundan alıp başardığı ve muaf sayıldığı derslere göre devam edecekleri yarıyıl/yılı 

belirleme işlemini,  

b) Komisyon: İlgili Dekanlıkça/Müdürlükçe oluşturulan ve en az üç üyesinin ilgili bölüm 

öğretim üyesi olan 5 kişiden oluşan komisyonu,  

c) Muafiyet: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, kredi ve içerik 

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

ç) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,  

d) Yönetim Kurulu: İlgili Akademik birimin Yönetim Kurulunu 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 alınan derslerin geçer notlarının muaf olarak 

değerlendirilebilmesi için, Dekanlığa/Müdürlüğe muafiyet istedikleri dersleri belirten bir 



 

dilekçe ve ekine daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış 

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

(2) Öğrenciler, daha önce almış oldukları ve başarmış oldukları birden fazla derse karşılık 

muadil ders/derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler.  

(3) Muafiyet için ilgili dersten almış olduğu harf notunun CC ve üzeri karşılığı olması gerekir. 

 (4) YÖK tarafından denkliği tanınmayan yurtdışındaki üniversitelerden alınan dersler için 

muafiyet ve intibak işlemleri yapılmaz.  

(5) Muafiyet ve intibak başvuruları öğrencinin ders kaydını yaptığı ilk yarıyıl/yılın ekle-sil 

tarihinin sonuna kadar şahsen veya öğrencinin resmi vekilleri tarafından ilgili birime yapılır. 

İlgili intibak komisyonu yapılan başvuruları üçüncü (3.) ders haftası içerisinde görüşerek karara 

bağlar. Aynı hafta içerisinde ilgili yönetim kurulu bu kararları görüşür ve kesin kararını ilgili 

birimlere ve öğrenciye bildirir.  

 (6) Hazırlık sınıfı bulunan programların intibak başvuru işlemleri öğrencinin hazırlık sınıfına 

kaydının yapıldığı ilk yarıyılda karara bağlanır.  

Muafiyet ve İntibak İle İlgili Hususlar  

MADDE 6- (1) Muafiyet isteği İntibak Komisyonu tarafından incelenerek bir uyum/intibak 

programı düzenlenir. Düzenlenen bu uyum/intibak programı ilgili yönetim kurulunca 

değerlendirilerek daha önce alıp da başarılı olduğu ve muafiyet talep ettiği tüm dersler için 

karara bağlanır ve öğrencilerin uyum/intibakları ilgili yarıyıl/yıla yapılır. 

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

muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslere devam ederler. 

 (3) Muafiyet istenen dersin; zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın; ders içeriği 

uyumu/yeterliliği, kredisi ve bölüm/program eşdeğerliliği dikkate alınarak incelenir. 

 (4) Öğrenciler, daha önce almış ve başarmış oldukları bir dersin birden fazla derse karşılık 

muadil ders/derslerden muafiyet talebinde bulunması halinde, bu talebinin kabulüne dersi veren 

öğretim elemanının görüşü alınarak intibak komisyonu tarafından karar verilir 

 (5) Lisans programlarında muaf olunan derslerin Kredi toplamı, ilgili programın ders 

programındaki derslerin toplam  Kredisinin % 50 sini geçemez. Muafiyet talep olunan derslerin 

Kredileri, toplam ders Kredilerinin yarısından fazla ise, öğrencinin talebi doğrultusunda; şayet 

öğrencinin böyle bir talebi yoksa öğrencinin almış olduğu en yüksek nottan başlayarak, muaf 

olunacak dersler belirlenir. 

(6) Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü iki farklı yükseköğretim kurumundan sonuncusu 

tarafından muafiyet verilen ders/derslerden muaf olmak istemesi durumunda 5.maddenin 

5.bendeki süreler dikkate alınarak ilgili ders/dersleri okuduğu yıl ve ilk yükseköğretim 

kurumundaki ders içerikleri esas alınır. Bu içerikler ve kredi uyumları incelenmeden başka bir 

üniversite tarafından yapılan muafiyet işlemi değerlendirmeye alınmaz 

 (7) Daha önce Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin lisans 

programında başarılı olduğu derslerin muafiyetleri kabul edilenlerin daha önce aldıkları harf 

notları aynen kabul edilir ve not döküm belgelerine aynen işlenir. Bu notlar Akademik Genel 

Başarı Not Ortalaması (AGNO)  hesaplamasına dahil edilir. Diğer Üniversitelerden alınarak 

muaf olunan ders notları, not döküm belgesine işlenir ve AGNO hesaplamasına dahil edilir. 



 

 

 (8) Muafiyet programı belirlenen öğrencinin hangi sınıfa intibak ettirileceği ilgili intibak 

komisyonu önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. İntibak ettirilen 

yarıyıldan önceki yarıyıllardaki muaf edilmeyen dersler öncelikle alınır. 

 (9) Açık Öğretim ve uzaktan eğitim Programlarında verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 

Türk Dili ve başaran öğrenciler içerik bakımından uyumlu olmak kaydıyla bu derslerden iki 

yarıyıl muaf sayılabilirler. 

 (10) Yapılan muafiyet/intibak sonuçlarına itirazlar, muafiyet işleminin kesinleşip öğrenciye 

bildirildiği tarihten itibaren en geç 5(beş) iş günü içinde ilgili birime yapılır. İlgili yönetim 

kurulu, itiraz başvurularını ivedilikle görüşerek en geç üç (3) iş günü içerisinde son kararını 

ilgili birimlere ve öğrenciye bildirir.  

İntibak Yarıyıl/Yıllarının Tespiti 

MADDE 7- (1) Muaf olunan derslerin Kredi toplamı, ders programında gösterilen yarıyıl/yıl 

Kredi yükünün 2/3’ünden fazla ise öğrenci bir üst yarıyıla/yıla intibak ettirilir. Alınmayan/muaf 

olunmayan dersler öncelikle alınır. 

(2) Üçüncü sınıfa intibak yapılabilmesi için ise öğrencinin, yerleşmiş olduğu lisans programının 

birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yarıyıllarında veya birinci ve ikinci yıllarında yer alan 

toplam kredinin en az 2/3’ünden muaf olması gerekir. Öğrencilerin lisans programının birinci 

ve ikinci yarıyıllarında veya birinci yılında yer alan derslerin toplam kredisinin 2/3’ünden az 

muafiyet elde etmeleri halinde de sınıf bilgisi 2 olarak belirlenir. 

(3) Kurumlar arası yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, yatay geçiş yaptıkları 

sınıfın ilgili yarıyılına/yılına yapılır. 

(4) Kurum içi yatay geçişlerde, ders intibakları yapıldıktan sonra öğrenciye önceki 

yarıyıllardan/yıllardan dersler aldırılabilir. Bundan dolayı yıl kayıpları meydana gelebilir. 

İkinci öğretim programından aynı programın birinci öğretimine geçiş yapan öğrencilerin, 

bulundukları sınıfa notları ile birlikte intibakları yapılır. 

Hazırlık Muafiyet Esasları 

 MADDE 8- (1) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde öğretim dili kısmen veya tamamen 

yabancı dille olan herhangi bir programa kayıt yaptıran öğrenci, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık 

Sınıfından muaf sayılabilmek için o yılki akademik takvimde ilan edilmiş olan Yabancı Dil 

Yeterlilik sınavına girip başarılı olmaları veya Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosu 

tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde etmeleri gerekir. 

(2) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarılı olan öğrenci Lisans Öğrenimine başlar; başarısız 

olan öğrenci ise Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık sınıfına devam eder. 

 (3) Bu maddenin (1) inci bendi kapsamına giren programlardan birine kayıtlı olup, daha önce 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesince yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarılı olan 

ve herhangi bir nedenle üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerden, yeniden ÖSYM tarafından 

aynı nitelikli bir programa yerleştirilip kayıt yaptıranlar Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık 

Sınıfından muaf tutulur. Öğrenime ara verilen süre hesaplanırken öğrencinin üniversiteden 

ilişiğinin kesildiği tarih dikkate alınır.  

Başka kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ait muafiyet esasları  



 

MADDE 9- (1) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi programlarından birinde kayıtlı bulunan 

öğrencilerden, YÖK tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun 

programlarında özel öğrenci statüsünde ders alanlar, ulusal ve uluslararası değişim programları 

ile yurtdışında öğrenim görenler için harf notu uygulanır.  

Hüküm bulunmayan haller  

MADDE 10- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve 

Senato kararları uygulanır.  

Yürürlük  

MADDE 11- (1) Bu Yönerge Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunda kabul 

edildikten sonra yürürlüğe girer.  

Yürütme 

 MADDE 12- (1) Bu Yönerge hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 

 

 


