T.C.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kafkas Üniversitesine yeni kayıt hakkı
kazanan öğrencilerin daha önce uzaktan eğitim programları hariç, Kafkas Üniversitesi
dahil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı derslerin
muafiyet ve yarıyıl/yıl intibak esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; yatay geçiş yapan veya af kanunundan yararlanan, daha
önce Kafkas Üniversitesi dahil herhangi bir Yükseköğretim Kurumu’nun lisansüstü
öğrenci programlarından birinde öğrenciyken kaydını sildiren/ilişiği kesilen veya
benzer durumlarda olan öğrencilerin Kafkas Üniversitesinin bir lisansüstü programına
kayıt yaptırmaya hak kazanmaları durumunda daha önce alıp, başarılı oldukları
derslerden muafiyetleri ve intibaklarıyla ilgili olarak yapılacak işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Akademik Kurul; Muafiyet ve intibak taleplerinin incelendiği ilgili enstitü
anabilim/anasanat dalının akademik kurulunu,
b) GANO; Genel Ağırlıklı Not Ortalaması
c) İntibak İşlemi; Kafkas Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce
Kafkas Üniversitesi dahil herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı ve
muaf sayıldığı derslere göre devam edecekleri yarıyıl/yılı belirleme işlemini,
d) Muafiyet; daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, kredi ve içerik
uyumuna göre müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi
durumunu,
e) Üniversite; Kafkas Üniversitesini,
f) YÖK; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını
g) Yönetim Kurulu; İlgili Enstitünün Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

Başvuru
MADDE 5- (1) Yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında, lisansüstü
programlarında en az 1 yarıyıl (yabancı dil sınıfı/bilimsel hazırlık dönemi hariç)
öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş için başvurabilirler.
(2) Tez aşamasındaki yüksek lisans veya yeterlik sınavına girmiş doktora
öğrencilerinin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.
(3) Üniversite lisansüstü programlarından birini kazanan veya yatay geçiş yaparak
gelen öğrencilerin, kesin kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen iki hafta içinde ilgili
enstitüye muafiyet için dilekçeyle başvurmaları gerekir. İntibak işlemleri tüm öğretim
programını kapsayacak şekilde yapılır. Öğrencilerin sonraki yarıyılda/yıllarda
yapacakları muafiyet talepleri (lisansüstü programlara sonradan eklenecek dersler
hariç) ya da yapılan muafiyet /intibak işlemlerinin iptaline yönelik talepleri kabul
edilmez.
(4) En çok 5 akademik yıl öncesine kadar alınıp başarılmış dersler için muafiyet
istenebilir (af kanunu ile yapılan kayıtlar hariç).
(5) Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından elden yapılır. Süresi geçtikten sonra
yapılan başvurular kabul edilmez.
(6) Muafiyet dilekçesine daha önce alarak başarılı oldukları derslere ait ders içerikleri
ile not belgesinin (transkript) eklenmesi zorunludur. Her iki belgenin de ilgili
yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) olması
gerekir. Belgelerin fotokopi, faks, onaysız ve/veya eksik olması durumunda başvuru
işleme alınmaz.
(7) Öğrenciler, daha önce almış ve başarmış oldukları ders/dersler karşılığında hangi
ders/derslerden muaf olmak istediklerini başvuru dilekçelerinde belirtmek zorundadır.
(8) Muafiyet ve intibak işlemleri, öğrencinin başvurusunu takip eden 10 iş günü
içerisinde akademik kurul tarafından değerlendirilir ve enstitü yönetim kurulunca
sonuçlandırılarak karara bağlanır.
Muafiyet ve İntibak ile İlgili Hususlar
MADDE 6- (1) Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde yüksek lisans
programlarından yüksek lisans programlarına; doktora programlarından doktora
programlarına yatay geçiş yapılabilir. Kurum içinde aynı veya farklı programlar
arasında tezli programlara yatay geçiş yapılabilir.
(2) Yatay geçiş için öğrencilerin, ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve
geldikleri programda devam ettikleri derslerin tamamını başarmış olmaları ve bu

derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 100 tam puan üzerinden en az
70, doktora için 100 tam puan üzerinden en az 75 veya eşdeğeri puan almış olmaları
gerekir.
(3) Lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrenciler veya başka bir yükseköğretim
kurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders almış öğrenciler, kabul edildikleri
lisansüstü programda alması zorunlu olan derslerin %50’sini geçmemek kaydıyla
başarılı oldukları dersleri danışmanın isteği, akademik kurulun önerisi ve yönetim
kurulu kararı ile saydırabilirler.
(4) Üniversite içi bir tezli yüksek lisans programında eğitim görürken, aynı anabilim
dalının lisans sonrası doktoraya başvuru koşullarını tamamlayarak doktora programına
kayıt yapan öğrencilerin yüksek lisans programında aldıkları derslerden muafiyetleri
akademik kurulun öğrencinin durumunu incelemesi ve uygunluk kararı almasının
ardından yönetim kurulunun onayıyla gerçekleşir
(5) Üniversite içinde lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş öğrenciler,
en geç üçüncü yarıyılda talepleri halinde aynı anabilim dalının yüksek lisans
programına geçiş yapabilirler. Bu türden geçişlerde derslerin intibakı akademik
kurulun öğrencinin durumunu incelemesi ve uygunluk kararı almasının ardından
yönetim kurulunun onayıyla gerçekleşir.
(6) Ders öğrenme çıktıları, kredi ve içerik bakımından muafiyeti ilgili akademik kurul
tarafından uygun bulunan ve ilgili yönetim kurulunca onaylanan derslerin notları,
Üniversitenin not sistemine uygun olduğu takdirde öğrenci transkriptine aynen
geçirilir. İntibak işlemlerinin not dönüşümünü gerektirdiği durumlarda, not dönüşümü
“Yükseköğretim Kurulu”nun ilan ettiği “Not Dönüşüm Tablosu”na ve/veya Kafkas
Üniversitesinin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. Her
iki belgede de eşlenik not karşılığı bulunmayan ders notu tipleri için muafiyet ve
intibak işlemleri uygulanmaz.
(7) Üniversite içi veya yatay geçiş yolu ile kaydı yapılan ve bir başka lisansüstü eğitim
programında alıp başarılı olduğu derslerden muafiyet talep eden öğrencilerin
taleplerinde birden fazla dersin bir derse eşdeğer sayıldığı durumlarda, bu derslerin
Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) dikkate alınarak intibak yapılır.
(8) Üniversite içi veya yatay geçiş yolu ile kaydı yapılan ve bir başka lisansüstü
eğitim programında alıp başarılı olduğu derslerden muafiyet talep eden öğrencilerin
taleplerinde bir ders, birden fazla dersten dersin muafiyeti için dikkate alınmaz.
(9) Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar

öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslere devam ederler.
(10) Muafiyet istenen dersin; zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın;
denklik yapılacak dersle eşit ya da daha yüksek kredili olmasına ve ders içeriği
uyumu/yeterliliği incelenir. Ders intibakları ilgili yarıyıl/yıla yapılır.
(11) Doktora düzeyindeki yatay geçiş başvurularında, lisansüstü programda doğrudan
karşılığı ya da eşdeğeri bulunan dersleri başka bir yükseköğretim kurumunda başarıyla
tamamlamış olan, ilgili akademik kurulun uygunluk kararı ve yönetim kurulunun
onayıyla tüm derslerden muaf tutulan öğrenciler, önce “Yeterlik Sınavı”na alınırlar ve
ardından tez sürecine geçerler. Üniversite içi doktora düzeyindeki muafiyet/intibak
başvurularında, lisansüstü programda doğrudan karşılığı ya da eşdeğeri bulunan
dersleri başarıyla tamamlamış olan, ilgili akademik kurulun uygunluk kararı ve
yönetim kurulunun onayıyla tüm derslerden muaf tutulan öğrenciler, en geç 1
akademik yıl öncesine kadar yeterlik sınavından başarılı olmak kaydı ile tez sürecine
geçebilirler. Yatay geçiş veya üniversite içi yüksek lisans muafiyet/intibak
başvurularında, lisansüstü programda doğrudan karşılığı ya da eşdeğeri bulunan
dersleri başarıyla tamamlamış olan, ilgili akademik kurulun uygunluk kararı ve
yönetim kurulunun onayıyla tüm derslerden muaf tutulan öğrenciler, tez sürecine
geçebilirler.
(12) Yurtdışında bulunan ve YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan
yatay geçiş yapılabilir.
(13) Yurt dışındaki bir başka üniversiteden yatay geçiş yapmak üzere Kafkas
Üniversitesine başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler veya Türk Uyruklu öğrencilerin,
Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinde yer alan “Yabancı
uyruklu adaylarla, lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulü” koşullarını sağlıyor
olmaları gerekir.
(14) Derslerini yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda tamamlayarak başvuruda
bulunacak yüksek lisans öğrencilerinin 4.0 üzerinden 2.5; doktora öğrencilerinin ise
4.0 üzerinden 3.0 GANO koşulu sağlamış olmaları gerekir.
(15) Öğretim programı Kafkas Üniversitesinden farklı olan yurt dışındaki bir
üniversiteden yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin ders muafiyetlerinde,
akademi kurulun öğrencinin durumunu incelemesi ve uygunluk kararı almasının
ardından yönetim kurulunun onayıyla öğrencinin almış olduğu kredi ve/veya AKTS
sayısına bakılarak muafiyet kararı verilebilir.

Muafiyetle İlgili İşlemler
Madde 7- Muafiyet işlemleri ilgili akademik kurul kararı ve yönetim kurulunun
onayıyla yürütülür. Yönetim kurulu karar sonuçlarını öğrencilere bildirir. Yönetim
kurulu kararında öğrencinin derslerinin hangi yarıyıla intibak ettirildiği ve öğrencinin
daha önce okuduğu dersin kodu, adı, kredisi ve başarı notu ile bu derse karşılık muaf
olunan dersin adı, kodu ve kredisi belirtilir.
Düzenlenmemiş Konulardaki Uygulama
Madde 8- Bu yönergede yer almayan konularda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
“Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri
ve mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartı ile Üniversite Senatosunun kararları
uygulanır.
Yürürlük
Madde 9Bu yönerge Üniversite Senatosunun 10.09.2019 tarih ve 07 sayılı kararı ile kabul
edilmiş ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılından itibaren uygulanmak
üzere yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
Madde 10Bu yönerge hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

