
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DİKEY - YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 

Türkiye ve/veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerden Uluslararası Kıbrıs 
Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik bölümüne yatay ve dikey geçiş işlemlerine ilişkin 
uygulama esasları.  

Muafiyet değerlendirme işleminin uygulama ilke ve esasları: 

1. Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması 
dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş 
olduğu "yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar 
arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına 
ilişkin yönetmelik" (http://www.yok.gov.tr/content/view/476/) kapsamında 
gerçekleştirilmektedir.  

2. Muafiyet işlemleri muafiyet komisyonu  tarafından gerçekleşitirilir. 
3. Geçiş yapacak öğrenci okuduğu okuldan transkriptinin orijinalini getirmelidir. 
4. Almış olduğu derslerin muaf sayılabilmesi için, 

a) Alınmış olan dersin kredisinin, muaf tutulabilecek dersin kredisini 
karşılamalıdır. 

b) Derslerin adları ve içerikleri bir birini karşılamalıdır. 
c) Alınmış olan dersin içeriği UKÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü solo 

taksonomisinde belirlenmiş olan konuları ve ders kazanımlarını 
karşılamalıdır. 

d) Teorik ve laboratuvar ya da pratiği olan derslerin (Beslenme İlkeleri I-II, 
Beslenme Biyokimyası I-II, Hastalıklarda Diyet Tedavisi I-II, Çocuk 
Hastalıklarında Beslenme, Genel Mikrobiyoloji, Beslenme Mikrobiyolojisi 
vb) sadece teorik bölümünün alınmış olması muafiyet için yeterli değildir.   

e) Alınmış olan ders, muaf sayılması muhtemel dersin teorik ve laboratuvar ya 
da pratik  içeriklerini ve dersin kazanımlarını  tam olarak karşılanmalıdır. 

 

 

 

 

http://www.yok.gov.tr/content/view/476/


İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Birim Adı BDB Kalite, Staj, Muafiyet ve Müfredat Komisyonu

Ana Süreç Adı 
Dikey Geçiş Sınavı ve yatay geçiş ile bölümümüze
yerleşen öğrencilerin muafiyet işlemlerinin yapılması 

Hayır 

        Evet 

  Hayır 

           Evet 

Hayır 

 

     Evet 

BAŞLANGIÇ 

Öğrencilerin bölüme gelerek muafiyet sorumlusuna önceki 
öğrenimine ait orjinal transkript, ders içerikleri ve 

diplomasını teslim etmesi ve muafiyetlerinin yapılabilmesi 
için bölüm başkanlığına dilekçe yazması

MUAFİYET SORUMLULARI

FAKÜLTE SEKRETERİ
Öğrencinin dilekçesinin ve eklerinin uygunluğunun kontrol

edilmesi 

 Bölüm/Anabilim Dalı 

muafiyet komisyonunun 

kararı olumlu mu? 

Öğrencinin muafiyet komisyonu tarafından ön muafiyet 
değerlendirilmesinin yapılmasıMUAFİYET KOMİSYONU

BÖLÜM/ANABİLİM DALI 

BAŞKANLIKLARI 

Fakülte Yönetim Kurulu 

kararı uygun mu? 

Öğrencinin muafiyetlerinin CIU-SIS üzerinden işlenmesi

BİTİŞ 

FAKÜLTE SEKRETERİ 

MUAFİYET SORUMLULARI

SORUMLULAR 

Yönetmelik gereği  

muafiyet işleminin 

yapılamayacağının 

öğrenciye bildirilmesi 
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