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YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN  

DERS MUAFİYETİ VE İNTİBAK UYGULAMA İLKELERİ 

 

Kurumlar Arası veya Merkezi Yerleştirme puanı ile YATAY GEÇİŞ başvurusunda bulunmuş 

öğrencilerin ders muafiyeti ve intibak uygulamaları için belirlenmiş olan kurallar aşağıda 

listelenmektedir:  

1. Ders muafiyet ve intibak kararı bir kerede alınır. Daha sonra öğrenciye ilave ders muafiyeti 

ve intibak yapılmaz. 

2. Başarısız notlar (F, FF, Z, U, vb.) hariç diğer harf notuna sahip derslerin, ders içerik ve 

AKTS kredisi uygunluğu varsa, muafiyeti yapılabilir.  

3. Staj derslerinin muafiyeti yapılmaz.  

4. Ders muafiyetlerinde İKÜ’deki dersin kredisi, diğer üniversitedeki dersin AKTS 

kredisinden maksimum 3 AKTS büyük olmalıdır. Eğer İKÜ’deki dersin AKTS değeri 

diğerinin AKTS kredisinden 3’ten daha fazla ise, diğer üniversitedeki birden fazla ders 

kullanılarak kredi farkı ile ilgili koşul sağlanmalıdır.   

5. İKÜ’deki bir derse karşılık diğer üniversitenin iki dersi eşleştiğinde, iki dersten maksimum 

harf notu eşdeğer olarak alınır.  

6. Diğer üniversitedeki bir ders, eğer ders içeriği ve AKTS kredisi olarak uygun ise İKÜ’deki 

birden fazla ders ile eşleşebilir (Örneğin, bazı üniversitelerdeki “Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi” dersleri 4 AKTS değerinde olup, tek bir ders olarak verilmektedir. Bu dersler, 

İKÜ’deki iki tarih dersi ile eşleşebilir). 

7. Geçti/Kaldı, Yeterli/Yetersiz gibi harf notuna sahip olan dersler, içerik ve AKTS kredisi 

olarak uygun ise İKÜ’deki bir ders ile eşleşebilir. Bu durumda, İKÜ’deki harf notu C olarak 

alınır.  

8. Yarıyıl hesabı yapılırken, İKÜ’de muafiyeti yapılmış derslerin toplam AKTS değeri 30’a 

bölünür. Aşağıda yer alan tablodaki şartlar kullanılarak yarıyıl hesabı yapılır.  

 



 Toplam Transfer 

Edilen AKTS / 30) 

Tamamlanmış Olan 

Yarıyıl 

İntibak Ettirilen 

Yarıyıl 

< 0,49 0 1 

0,5 ile 1,49 arasında 1 2 

1,5 ile 2,49 arasında 2 3 

2,5 ile 3,49 arasında 3 4 

3,5 ile 4,49 arasında 4 5 

4,5 ile 5,49 arasında 5 6 

5,5 ile 6,49 arasında 6 7 

6,5 ile 7,49 arasında 7 8 

> 7,5 8 8 

 

9. Yatay geçiş ile gelen öğrenci, bir dersi birden fazla kez almış ise, o dersten aldığı en yüksek 

not kullanılarak intibak işlemi yapılır.  

 


