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MUAFİYET GİRİŞ KILAVUZU 

Bu sunumda, Karabük Üniversitesine YKS /Yatay Geçiş/Dikey Geçiş/Lisans Tamamlama /Af ile kayıt yaptırmaya hak 
kazanan öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları derslerin muafiyetlerinin OBS’ye girişi ile Erasmus/ Yaz okulu / Özel 
Öğrencilik kapsamında diğer Yükseköğretim kurumlarından ders alan öğrencilerimizin not dönüşümlerinin OBS’ye girişi 
anlatılmaktadır. 

 

Öğrencilerin muafiyetlerine ilişkin işlemler ilgili Yönetim Kurulu tarafından başvuru süresinin bitiminden itibaren bir 
hafta içinde sonuçlandırılarak öğrenci bilgi sistemine işlenir. İlgili bölüm başkanlığı tarafından muafiyetine karar verilen 
öğrenciler için Fakülte / Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı alınmış olması gerekir. 

 

 

 

 

 

 



1- Muafiyet girişinde derslerin karşımıza gelmesi için öncelikle muaf döneme ders açılması gerekmektedir. 
• Ders İşlemleri – Ders Aç (Müfredat) menüsünden ilgili Fakülte, bölüm, program, müfredat ve dönem seçilir. Dönemi Tümü seçtiğimizde 

o müfredata ait tüm dersler listelenir. Filtrelenen Dersleri Ekle ve Aç butonu ile müfredattaki tüm dersler muaf döneme açılır. 
• Muafiyeti girilen öğrenci farklı bir müfredata bağlı ise Müfredat kısmından öğrencinin bağlı olduğu müfredat yılı seçilerek aynı şekilde 

Filtrelenen Dersleri Ekle ve Aç butonu ile müfredattaki tüm dersler muaf döneme açılır. 
• Önemli: Sağ tarafta Açılan dersler kısmında Dönem olarak OBS’deki Aktif dönem (Güz, bahar veya yaz) seçili olarak gelmektedir. 

Dönem kısmından ilgili yıla ait muaf dönem seçilmelidir. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı için 2022-2023 muaf dönemi seçilmelidir. 
 
 

 



2- Ders açma işlemlerinden sonra; 

OBS>>>Öğrenci İşlemleri>>>Öğrenci Rehber>>>menüsünden ilgili öğrenci bulunarak kart bilgileri açılır. 

 
 



3- Solda yer alan menülerden Ders kayıt İşlemleri kısmında yer alan Erasmus/Farabi/Dnm.D.K. sekmesine tıklanır. 

 

 

 



4- Yönetim Kurulu Kararı – Seçiniz sekmesine tıklanarak alınan muafiyet kararına ilişkin bilgiler işlenir. 

 

 



5- Aşağıdaki alanlar doldurulur ve kaydedilir. Kaydettikten sonra kararın üzerine bir defa tıklanarak seçilir. 

 

 



6- Dönem 2022-2023 Muaf seçilir ve daha önce açmış olduğumuz dersler burada listelenir. (1) 
7- Ders Durumu kısmında “Ders, Sınav ve Ders Yoklama listelerine Dahil DEĞİL” seçeneği seçilir. (2) 
8- Ortalamaya Dahil seçeneği seçilir. (3) 
9- Kayıt Tipi, Muafiyetlerde “Muaf”, diğer Üniversitelerden Yaz okulu alan öğrenciler için “Yaz Okulu” seçeneği seçilir. (4) 



10- Muaf olunan ders için G.Durumu “Geçti” seçilir. 
11- Not kısmına not girmek zorunlu değildir.  
12- Harf kısmında Lisans ve Önlisans öğrencileri için Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinde Mutlak Değerlendirme Sistemi başlığı 

altında yer alan harf notları seçilir. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



13- Önemli: Lisans ve Önlisanslar da 2007-2016, 2017-2020 yılları arasında farklı Not Aralıkları ve Dereceleri, 2021 yılından itibaren farklı
Not Aralıkları ve Dereceleri kullanılmaktadır. Bu yüzden yukarıdaki Harf kısmında yürürlükten kaldırılan yıllara ait harf notları da 
yer almaktadır. Harf notunu seçerken 2021 yılından itibaren kullandığımız Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinde yer alan 
harf notlarından birini seçtiğimizden emin olmalıyız.

Değerlendirme Harf Notu Başarı Notu 
(4’lü Not) 

Ham Başarı Notu 
(100’lü not) 

Açıklama 

Mükemmel AA 4,00 90 ≤ HBN ≤ 100 

Başarılı 
Çok iyi BA 3,50 80 ≤ HBN ≤ 89 

İyi BB 3,00 75 ≤ HBN ≤ 79 
Orta CB 2,50 70 ≤ HBN ≤ 74 

Geçer CC 2,00 60 ≤ HBN ≤ 69 
Koşullu Geçer DC 1,50 50 ≤ HBN ≤ 59 Koşullu Başarılı 

Başarısız DD 1,00 40 ≤ HBN ≤ 49 Başarısız 
Başarısız FD 0,50 30 ≤ HBN ≤ 39 Başarısız 
Başarısız FF 0,00 0 ≤ HBN ≤ 29 Başarısız 
Devamsız F1 0,00 Başarısız 

Sınava Girmedi F2 0,00 Başarısız 
Kaldı (Kredisiz Dersler) K 0,00 Başarısız 
Geçti (Kredisiz Dersler) G 0,00 Başarılı 

14- Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi için bu birimlerimizin yönergelerinde yer alan harf notları kullanılır.



15- Geçme Durumu ve harf notları girilen derslere tik konularak Seçilen Dersleri Kaydet butonuna basılır. 



16- Kaydedilen dersler aşağıda kırmızı alanda yer alan şekli ile görüntülenir. Hatalı bir işlem yapılmış ise hata yapılan dersler silinerek yeniden 
aynı işlemler uygulanır. 



17- Erasmus/ Farabi/ Mevlâna değişim programları kapsamında dönen öğrenciler için Not Dönüşümleri 
• Kayıt Tipi, Erasmuslarda “Erasmus”, Farabilerde “Farabi”, Mevlâna da “Mevlâna” seçilir. 
• Diğer muafiyet girişlerinden farklı olarak Diğer Üniversitelerden alınan derslerin o Üniversitedeki Ders Kodu, Ders Adı ve İngilizce 

Ders Adı bilgilerinin T.Ders Kodu, T.Ders Adı, İngilizce Ders Adı alanlarına girilmesi gerekmektedir.  
• T.Ders Kodu alanına ders kodu yazılırken Erasmus için ERS, Farabi için FRB, Mevlana için MVL ön ekleri kullanılır.  

Örnek: ERSTEL101, FRBTEL101, MVLTEL101 

 

 

 

 



SINIF BELİRLEME İŞLEMLERİ 

1- Muafiyet girişlerinden sonra öğrencilerin sınıflarının belirlenmesi gerekmektedir. Karabük Üniversitesi Muafiyet Ve İntibak İşlemleri 
Yönergesinin 6. Maddesinin 6. Bendine göre;  
 
(6) a) Daha önce Karabük Üniversitesi veya başka yükseköğretim kurumunda öğrenim gören, öğrenci iken ilişiği kesilen/kendi isteği ile 
ayrılan veya mezun olup Karabük Üniversitesine yeniden kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin intibak edileceği yarıyıl/yıl 
belirlenirken aşağıdaki tablo kullanılır ancak intibak yapılan yarıyıl/yıl azami öğrenim süresini etkilemez. 
b) Merkezi yerleştirme puanına göre farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrenciler, dikey geçiş sınavı (DGS) sonuçlarına göre kayıt 
yaptıranlar ve lisans tamamlama yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf 
çıkartılarak hesaplanır. Bu durumdaki öğrencilerin kabul edilecekleri sınıf aşağıdaki tabloda belirtilen muafiyet değerlerine göre tespit edilir. 
 

Öğrenim 
Düzeyi 

Muaf Edilen Toplam 
AKTS Değeri 

Kabul Edildiği 
Sınıf 

Kalan Azami Süre 
(Yıl) 

 
Ön lisans 

0-30 1. sınıf 4 

31-70 2. sınıf 3 

 
 
Lisans 

0-39 1. sınıf 7 

40-89 2. sınıf 6 

90-149 3. sınıf 5 

150-190 4. sınıf 4 

 
(7) Kurum içi/ Kurumlar arası not ortalamasına göre veya merkezi yerleştirme puanı (Ek Madde 1) ile aynı programa yatay geçiş yapan 
öğrencilerin intibakları geldikleri sınıfa yapılır. Bu öğrencilerin azami süreleri hesaplanırken daha önceki programında geçirdiği süreler (bir 
yıllık hazırlık eğitimi ve kayıt dondurma süreleri hariç) kabul edildiği programın eğitim öğretim süresinden sayılır ve geçen bu süreler kabul 
edildiği programın azami öğrenim süresinden yarıyıl/yıl olarak düşülür.



2- Yukarıda belirtilen tabloya göre sınıf belirlendikten sonra Öğrenci İşlemleri – Öğrenci rehber menüsünden öğrencinin sınıfı girilerek 
kaydet butonuna basılır. 
 



Bağlı Olunan Müfredat Değişikliği 
 

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenci aktif müfredat dışında farklı bir müfredata bağlanacaksa aşağıdaki alandan müfredat değiştirilir ve 
kaydet butonuna basılır.  
 
 
 
 

 


