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Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders Muafiyeti İle İlgili Esaslar 

1. Öğrenci, muafiyet talebinden bulunduğu dersi geldiği üniversitede başarı ile geçmiş 

olmalıdır.  

2. Öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu dersin kredisi, bölümümüzdeki eşdeğer dersin 

kredisinden az olamaz. Ders kredisi esas olarak AKTS kredisi ele alınır. Transkripte 

AKTS kredisi yoksa dersin kredisi baz alınır. Yine muafiyet talebinde bulunulan ders 

içeriği ile bölümümüzdeki dersin içeriğinin En Az %80 civarında uyuşması gerekir. 

3. Muafiyete esas alınacak ders önceki üniversitede yüzlük sistemde en az 65 veya diğer 

sistemlerdeki dengi bir not ile başarılmış olmalıdır. Aksi takdirde öğrenci ilgili dersten 

muaf tutulamaz.  

4. Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği ortak dersler olan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve 

İnkılap Tarihi, Yabancı Dil dersleri haricindeki ders muafiyetleri için Üniversiteler ve 

Programlar denk olmalıdır. Ön lisans düzeyinde bir programda alınan dersler ile 

Bölümümüzde okutulan BLM veya CME kodlu meslek derslerine denk sayılamaz ve 

muafiyet verilmez. Ancak önlisans düzeyindeki Bilgisayar Programcılığı programından 

mezun olanlar sadece  BLM113 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (CME113 Introduction 

to Computer Engineering), BLM 111 Programa Dilleri I (CME 111 Programing 

Languages I) ve BLM 112 Programa Dilleri II (CME 112 Programing Languages II) 

derslerinden muaf tutulurlar. Bu gibi öğrencilere bu üç ders dışındaki meslek derslerinden 

(CME veya BLM kodlu dersler) muaf tutulamazlar.  

5. Öğrenci transkriptini ve kendi öğrencilik yıllarına ait ders içeriklerini geldiği 

üniversiteden onaylatarak dilekçesine eklemesi gerekir. Öğrencinin transkriptindeki ders 

adları ve kodları ile ders içeriklerinin yer aldığı dokümandaki ders adları ve kodları aynı 

olmalıdır. 

6. Öğrencinin transkriptinde yer alan harf notlarının (AA, A1 vb) 100'lük, 4'lük ya da 5'lik  

not sistemindeki karşılığının olması gerekir. Aksi takdirde öğrencinin muaf olduğu ders 

notu en düşük not olan C olarak değerlendirilir. 

7. Muafiyet talebinden bulunulan ders bölümümüzdeki İngilizce olarak açılan derslerden 

biriyse öğrencinin geldiği üniversitede, bu dersi İngilizce olarak Almış Olması ve 

Başarmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde içerik ve kredisi uyuşsa bile muafiyet 

işlemi yapılmaz.  

8. Öğrenci geldiği üniversitedeki transkriptinde muafiyet talebinde bulunduğu dersin notu 

MUAF şeklinde bir not ise muafiyetin esas alındığı önceki transkriptin ibrazı gerekir.    


