
iSTANBUL KULTUR UNiVERSiTESi 
Miihendislik Fakiiltesi 

Elektrik-Elektronik Mi.ihendisligi 

ELEKTRiK-ELEKTRONiK MUHENDiSLiGi BOLUMU 

DERS MUAFiYET iLKELERi 

1. Ogrencinin muafiyet talebi Oniversite ogrenimi sUresince bir kereye mahsus

olmak Uzere Bo/Om intibak ve Muafiyet Komisyonu {iMK) tarafmdan bu

dokUmanda yer alan ilkeler yard1m1yla degerlendirilir. Bu nedenle ogrenciler

.,:�, -�··· · muaf.i.yet tal�ff:ettTl<leri tUm dersleri ite.ren ·transkript ve des· ic;e'rfld�rin1 . .,:·J,; .·,-

ba�vurulanna eklemek zorundad,r.

2. BolUm iMK ogrenci muafiyet ba�vurulanni 5 gUn ic;inde degerlendirir, BolUm

Ba�kanl1g1 muafiyeti FakO/te Yonetim Kurul {FYK) onayma sunar, FYK karannm

almmas1nin ardmdan Ogrenci i�leri Daire Ba�kan/Jg, {OiDB) notlan Ogrenci Bilgi

Yonetim Sistemi {OBYS/ORION) girer.

3. Ogrenciler muafiyet taleplerini, Haz1rlik kayd1 olmayanlar kay1t tarihinden

itibaren en ge� 20 gun i�inde, Haz1rl1k okuyanlar Hazirllk smavm1 ba�anh

tamamland1ktan sonra en ge� 5 gun i�inde yapmalid1r.

4. Ogrenci, muafiyetlerinin OBYS'ye i�lendigi tarihten itibaren 5 gun i�inde

OiDB'na itiraz etme hakk1na sahiptir. itiraz dilekc;esi BolUme ula�t1gmda iMK

tarafmdan degerlendirilir ve degi�iklik durumunda madde 2 deki sUrec; i�letilir.

Eger iMK tarafmdan degi�iklik onerilmemi�se BolUm ba�kanl1g1 dilekc;eye

cevaben biDB'na durumu bildirir.

5. Ders muafiyetleri BolUmUn en gUncel mUfredatma gore yap1lir.

Hangi derslere muafiyet almabilir? 

6. Ba�aris1z not (F, FF, 2, U, vb.) almm,� derslerin muafiyeti yapilmaz.

7. Ba�aris1z notlar (F, FF, Z, U, vb.) haric; diger harf notuna sahip derslerin, ders

i�erik ve AKTS kredisi uygunlugu varsa muafiyeti yapil1r.

8. Muafiyet yapil1rken dersin ingilizce dilinde verilme ko�ulu aranmaz.



9. Ders muafiyetlerinde iKO'deki dersin kredisi, diger Universitedeki dersin AKTS

kredisinden en fazla 3 AKTS bUyUk olabilir. Fakat bu ko�ul saglanm1yorsa birden

fazla dersin muafiyet i�in kullanilmas1 opsiyonu bulunmaktad1r.

10. Diger Universitedeki bir ders, eger ders i�erigi ve AKTS kredisi olarak uygun ise

iKO'deki birden fazla ders ile e�le�ebilir (Ornegin, baz1 Universitelerdeki

"AtatLlrk ilkeleri ve inkilap Tarihi" dersleri 4 AKTS degerinde olup, tek bir ders

olarak verilmektedir. Bu dersler, iKO'deki iki tarih dersi ile e�le�ebilir).

11. Transfer olarak yer a Ian derslerin muafiyetleri alind1klar1 Llniversiteden ahnm1�

ders i�erikleri ve transkript belgeleri ba�vuruya eklendigi durumda

degerlendirilir.

12. Meslek Yuksek Okulu Programlarmda alinm1� a�agr�akJJY.1

--�-= ·;·::-:·mnafiyeti ycrp11ma·z: ·;·:•":,:1��:-., "v -\::�;i-/'·· 

MCB1001 CALCULUS I 

MCB1002 CALCULUS II 

MCB1004 LINEAR ALGEBRA 

MCB1005 DIFFERENTIAL EQUATIONS 

MCB1008 NUMERICAL METHODS 

EE3301 INTRODUCTION TO ELECTROMAGNETICS 

EE4121 INTRODUCTION TO RANDOM SIGNALS 

13. Meslek Yuksek Okulu Programlarmda al1nm1� a�ag1daki temel Elektrik

Elektronik MUhendisligi derslerinin muafiyeti yapilmaz:

EE2202 ELECTRIC CIRCUITS LABORATORY 

EE2221 INTRODUCTION TO ELECTRIC CIRCUITS 

EE3203 LOGIC CIRCUITS LABORATORY 

EE3221 CIRCUIT ANALYSIS 

EE3421 SIGNALS AND SYSTEMS 

14. Meslek Yuksek Okulu Programlarmda yapilm1� staj ("industrial Training")

EE5021 INDUSTRY TRAINING I dersine sayilabilir. EE7021 INDUSTRY TRAINING

ll'in muafiyeti yapilmaz.



Derslerin notlan nasII verilecek? 

15. iKO not kar�1hklarr, iKU Senatosu kararlarrnda yer a Ian not tablolarr kullanilarak

OBYS/ORION sisteminde verilmektedir.

16. Ders birden fazla ahnm1� ise en yLlksek not kullanilarak muafiyet i�lemi yapil1r.

17. iKU'deki bir derse kar�il1k diger Llniversitenin iki dersi e�le�tiginde, iki dersten

maksimum harf notu e�deger olarak alin1r.

18. Ge<;ti/Kald1, Yeterli/Yetersiz gibi harf notuna sahip olan dersler, i<;erik ve AKTS

kredisi olarak uygun ise iKO'deki bir ders ile e�le�ebilir. Bu durumda, iKU'deki

harf notu C olarak ahnir.

intibak yany1h nasd hesaplamr?
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19. lntibak ·yarryil hesab1 y�p-il1rken, iKU'de muafiyeti yapilm1� derslerin toplam

AKTS degeri 30'a bolLlnLlr. A�ag1da yer alan tablodaki �artlar kullanilarak yanyil

hesab1 yapil1r.

Toplam transfer edilen Tamamlamm� olan yanyil intibak edilen yanyil 

AKTS I 30 

< 0.49 0 1 

0.5 ile 1.49 arasmda 1 2 

1.5 ile 2.49 arasmda 2 

2.5 ile 3.49 arasmda ,.., 4 .) 

3.5 ile 4.49 arasmda 4 5 

4.5 ile 5.49 arasmda 5 6 

5.5 ile 6.49 arasmda 6 7 

6.5 ile 7.49 arasmda 7 8 

> 7.5 8 8 




