BATMAN ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS MUAFİYETİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ
UYGULAMA ESASLARI
Başvuru esasları ve süresi
(1) Batman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne yeni kayıt yaptıran
öğrenciler, kayıt yaptıkları yılda daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında almış ve
başarmış oldukları derslerden muaf olmak için eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içinde
başvurmaları halinde, muafiyet istekleri ve intibak işlemleri ilgili komisyonca değerlendirilir ve karara
bağlanır. Sonraki tarihlerde yapılacak muafiyet talepleri değerlendirilmeye alınmaz. Zorunlu Yabancı
Dil Hazırlık Sınıfı bulunan birimlerde eğitim-öğretim yılının başında yapılan yabancı dil hazırlık sınıfı
muafiyet sınavını başaranlar eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içinde, muafiyet sınavını başarmayıp
zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler ise müteakip yılın eğitim-öğretim yılının
ilk iki haftası içinde muafiyet talebinde bulunabilirler.
(2) Öğrenci, Dekanlığa muafiyet istediği dersleri belirten bir dilekçe ve ekine daha önce öğrenim
gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış ders içerikleri ve transkript vermek zorundadır.
Not sistemi 4’lük sistem (harf) ise ilgili üniversiteden notların 100’lük karşılığını belirten transkript
istenmelidir.
(3) Öğrenciler, daha önce almış ve başarmış oldukları ders/dersler karşılığında hangi
ders/derslerden muaf olmak istediklerini başvuru dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.
(4) Öğrenciler, daha önce almış ve başarmış oldukları birden fazla derse karşılık muadil
(eşdeğer) ders/derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler.
(5) Mühendislik bölümleri dışında bir bölümü/programı okuyan ya da mezun olan öğrenciler;
mesleki dersler için muafiyet talebinde bulunamazlar.
(6) Bitirme projesi için muafiyet talebinde bulunulamaz.
(7) Açıköğretim fakültelerinden alınan dersler için muafiyet talebinde bulunulamaz.
Muafiyet ve intibak esasları
(1) Öğrenciler, muafiyet talepleri ilgili komisyon tarafından değerlendirilip karara bağlanıncaya
kadar muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere devam ederler.
(2) İçeriği ve kredisinin/AKTS’nin aynı olması koşuluyla muafiyeti istenen bir dersin adının,
eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez.
(3) Öğrenci değişim programları (Erasmus, Farabi, Mevlana, Özel Statü) ve yaz öğretiminde
başka üniversitede alınıp bölümümüz dersleriyle eşdeğer olan ders/derslerden, o dersin/derslerin
öğrenim görülmüş olunan üniversitede başarılmış olması muafiyet talebi için yeterlidir.
(4) Üniversitemizin geçme notu altındaki geçer bir notla başarılmış olan derslerin başarı notları
otomasyon sistemimize 60 (alt sınır) olarak girilecektir.
(5) Başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından
belirlenen dönüştürme tabloları veya üniversitelerce düzenlenen karşılıkları kullanılır.
(6) Üniversitelerarası yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, yatay geçiş yaptıkları
sınıfa/yarıyıla yapılır.
(7) Lisans programı öğrencileri, mezuniyet için gerekli toplam AKTS’nin yüzde 25’inden muaf
olması durumunda ikinci sınıfa, yüzde 50’sinden muaf olması durumunda üçüncü sınıfa ve yüzde
75’inden muaf olması durumunda dördüncü sınıfa intibak ettirilir. Önlisans programı öğrencileri ise
mezuniyet için gerekli toplam AKTS’nin yüzde 40’ından muaf olması durumunda ikinci sınıfa intibak
ettirilir.
(8) Muafiyet ve intibak sonuçlarına itirazlar, muafiyet işleminin kesinleşip ilan edildiği tarihten
itibaren en geç üç işgünü içinde ilgili birime yapılır.

(9) Muafiyet hakkından feragat etmek isteyen öğrenci muafiyet iptalini istediği dersin/derslerin
isminin yazılı olduğu dilekçeyi, dersin muafiyetinin yapıldığı dönemin kayıt yenileme tarihi bitimine
kadar kayıtlı olduğu fakülteye vermesi gerekir. Daha evvel muaf edilen dersin muafiyet iptali talebinde
bulunan ve talebi kabul edilen öğrenci aynı ders için yeniden muafiyet talebinde bulunamaz.
(10) Öğrencinin, daha evvel öğrenim gördüğü üniversitede devamını alıp başarısız olduğu
uygulamalı ders/dersler dışındaki ders/dersleri ile on akademik yıldan önce alındığı için muaf
edilmeyen ders/derslerin üniversitemizde devamını tekrar alır.
Muafiyet ve intibak ile ilgili işlemler
(1) Muafiyet işlemleri ilgili komisyon tarafından yürütülür. Muafiyet ve intibak ile ilgili
komisyon kararı bölüm duyuru panosunda ilan edilir. İlan tarihinden sonra üç iş günü itiraz için
beklenir. Varsa itirazlar da değerlendirilip kesin değerlendirme sonuçları mühendislik fakültesi
sekreterliğine bildirilir. Sonuçlar Mühendislik Fakültesi sekreterliği tarafından Öğrenci İşleri Birimi’ne
verilir.

