
                           Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Muafiyet İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge 
 

 

Madde 1 

Bu yönerge, Yakın Doğu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yapılacak Yatay ve 

Dikey Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır. 

 

Madde 2 

Bu yönergede, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yapılacak geçiş başvuruları 

kapsamında ders muafiyet işlemlerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirtilmektedir. 

 

Madde 3 

Bu yönerge kapsamında geçiş başvuruları, ilgili öğrencinin transkript örneği üzerinden 

incelenir.  

(1) Bir dersin muafiyet kapsamında değerlendirilebilmesi için, alındığı kurumda dersten 

başarılı olunması gerekir. 

(2) Muafiyet incelemesi esas olarak ders içerikleri üzerinden yapılır. Bu sebepledir ki, ismen 

benzeşmeyen derslerin içerik yönünden örtüşmesi halinde de muaf tutulması mümkündür. 

Bazı durumlarda ders isimleri üzerinden de değerlendirme yapılabilir. 

 

Madde 4 

Hukuk Fakültesi’nde yıllık eğitim-öğretim programı (Yıllık Sistem) uygulanmaktadır. Bu 

minvalde, dönemlik sistemi benimseyen fakülte veya meslek yüksekokullarından yapılacak 

başvurularda, ilgili dersin muaf tutulabilmesi için dersin I ve II’sinden başarılı olunması 

gerekmektedir. Ancak ilgili dersin alındığı bölüm ya da fakültede tek dönem olması halinde 

de muaf tutulması mümkündür. 



(1) İlgili düzenleme temel dersler için geçerli olup, seçmeli dersler kapsam dışıdır. 

(2) Seçmeli derslerle ilgili inceleme I ve II’sine bakılmaksızın ders içeriği üzerinden 
yapılmaktadır. 

(3) Başvuru talebinde bulunan öğrencinin transkriptinde yer alan muaf statüsündeki dersler, 
fakülte dersleri ile içerik ve kapsam yönünden örtüşmesi halinde doğrudan muaf sayılır. 
Adalet Bölümünde alınan temel hukuk dersleri bu uygulamanın dışındadır. 

(4) İlgili öğrenci muaf sayılan derslerin neticesinde bulunduğu sınıfın ders yükü kadar ders 

almak durumundadır. İstisnası belirtilen haller ilgili uygulamanın dışındadır. 

(5) Geçiş başvurularında yüksek lisans ve doktora programlarında alınan dersler muafiyet 
kapsamı dışındadır. Ancak Bilimsel Hazırlık Programında, lisansta alınan hukuk dersleri 
muafiyete konu edilebilir. 

(6) Muafiyet işlemleri kapsamında Hazırlık Bölümü transkriptleri değerlendirilir. 

(7) Muafiyet değerlendirme işlemleri, öğrencinin geçiş yaptığı akademik dönemde yapılır ve 
sisteme işlenir.  

(8) Yatay ve dikey geçiş başvurularında Hukuk Fakültesi Dekanının takdir hakkı her zaman 
saklıdır.  

 

Madde 5 

Dikey geçişler açısından: 

Başvurularda sadece alan dışı dersler muaf tutulabilir. Ancak muafiyetleri değerlendirmede 

içerikleri uyuştuğu takdirde öğrencinin daha önceki öğrenim kurumundan aldığı seçimlik 

dersleri de sayılabilir. 

Adalet Bölümünden yapılan başvuruları açısından: 

(1) Yapılan başvurularda temel hukuk dersleri muaf tutulmayacaktır. 

(2) Sadece alan dışı dersler ve seçimlik dersler muafiyet kapsamında değerlendirilecektir. 

(3) Adalet Bölümünden mezun olan öğrenciler ilk yıla özel olmakla birlikte birinci ve ikinci 

sınıfın derslerini toplamda 12 ders sayısını geçmemek kaydı ile alabilirler. Birinci ve ikinci 

sınıfın toplam ders sayısı 12 olmaması durumunda, eksik dersler üçüncü sınıftan verilebilir. 

Sonraki yıllarda ise her sınıfın ders yükü kadar ders verilir.  



(4) Adalet Bölümünden mezun olan öğrencilerin transkriptlerinde yer alan bazı derslerin muaf 

tutulacağı karşılık dersleri aşağıdaki gibidir: 

(a) Hukukun Temel Kavramları-Hukuka Giriş-Temel Hukuk Bilgisi= Hukuk Başlangıcı 
(b) Temel Bilgi Teknolojileri- Klavye Kullanımı= Bilgisayar 
(c) Avukatlık ve Noterlik Hukuku- Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı= Avukatlık Hukuku 
(d) Vergi Hukuku ve Mali Mevzuat- Maliye Politikası= Kamu Maliyesi 
(e) İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri- İnsan Hakları 
(f) Türk Dili= Türk Dili ve Edebiyatı 
(g) Atatürk İlkleri ve İnkılap Tarihi= Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
(h) İktisata Giriş- Makro Ekonomi- Mikro Ekonomi= İktisat 
(ı) Adli Tıp= Adli Tıp 
(i) İngilizce I- İngilizce II= İngilizce I ve İngilizce II 

 

Madde 6 

Diğer fakültelerden yapılan yatay geçiş başvuruları açısından: 
 
(1) Yapılan başvurularda temel hukuk dersleri muaf tutulmayacaktır. Madde 6/3’te sayılan 

dersler bu hükmün istisnasını oluşturmaktadır. 

(2) Seçimlik derslerle ilgili Madde 4’de belirtilen ilkeler uygulanır. 

(3) Hukuk Fakültesi dışından bir fakülte ya da bölümden geçiş talebinde bulunan öğrencilerin 

transkriptlerinde yer alan bazı derslerin muaf tutulacağı karşılık dersleri aşağıdaki gibidir: 

 
     (a) İngilizce I- İngilizce II= İngilizce I ve İngilizce II 
     (b) Türk Dili I-II= Türk Dili ve Edebiyatı 
     (c) Bilgisayar I- Bilgisayar II= Bilgisayar 
     (d) Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I ve II= Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 
     (e) Ekonomi- Makro Ekonomi- Ekonomiye Giriş- Mikro Ekonomi= İktisat 
     (f)  Kamu Maliyesi- Maliye Politikaları= Kamu Maliyesi 
     (g) Vergi Hukuku= Maliye Bölümünde Vergi Hukuku ile ilgili tüm derslerin alınması   
halinde, 
     (h) Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Felsefesi ve Uluslararası Hukuk dersleri doğrudan ilgili 
bölümlerden mezun olunması halinde ders içerikleri incelenerek muaf sayılabilir, 
     (ı) Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih= İktisadi Düşünce Tarihi 
     (i) Türk Siyasal Hayatı= Dış Politika 
     (j) Çevre Politikası ve Düzenlemeleri= Çevre Hukuku 
 

Madde 7 
 

Bir başka Hukuk Fakültesinden yapılan yatay geçiş başvuruları açısından:  



(1) Madde 4 çerçevesinde belirlenen ilkeler aynen uygulanır. 

(2) Bir başka hukuk fakültesinden geçiş yapan öğrencinin aynı zamanda adalet bölümünden 

de mezun olması halinde toplamda 12 ders sayısını geçmemek suretiyle ders verilebilir. İlgili 

öğrencinin durumuna göre üçüncü sınıftan da ders verilmesi mümkündür.  

(3) Bir başka hukuk fakültesinde 2 yıldan fazla eğitim ve öğrenim gören öğrenciye üçüncü 

sınıftan ders verilebilir. 

(4) Bir başka hukuk fakültesinde dönemlik olarak alınan birleştirilmiş derslerden (Hukuk 

Felsefesi ve Sosyolojisi, Roma Hukuku ve Hukuk Tarihi vb.) sadece biri muaf sayılır. İlgili 

işlem öğrencinin tercihi neticesinde gerçekleştirilir. 

(5) Adalet mezunu olup, bir başka üniversitenin hukuk fakültesinde, adalet transkriptindeki 

temel derslerden birinin, ilgili dersin ilk veya ikinci dönemine muaf tutulması ve aynı hukuk 

fakültesinde dersin diğer döneminin alınıp başarıyla geçilmesi halinde muafiyet kapsamında 

değerlendirilebilir. 

 
Madde 8 
 
 
 
Yurtdışı Hukuk Fakültelerinde eğitim ve öğrenim görmüş öğrencilerin geçiş talepleri 

açısından: 

 
(1) Yurtdışından geçişlerde temel hukuk dersleri muafiyet kapsamı dışındadır. Ancak ders 

içeriklerinin örtüşmesi halinde ilgili dersler muafiyete konu edilebilir. 

(2) Seçmeli derslerle ilgili Madde 4’de belirtilen ilkeler geçerlidir. 

(3) Yurtdışı Hukuk Fakültelerinden geçiş yapan öğrenciler bulunduğu sınıfın ders yükü kadar 

ders alabilirler. 

(4) Yurtdışı Hukuk Fakültelerinden geçiş talebinde bulunan öğrencilerin transkriptlerinde yer 

alan bazı derslerin muaf tutulacağı karşılık dersleri aşağıdaki gibidir: 

 

      (a) Hukuk Başlangıcı-Hukuka Giriş-Temel Hukuk Kavramları= Hukuk Başlangıcı 
      (b) Hukuk Felsefesi-Felsefe-Felsefe Bilimleri= Hukuk Felsefesi 
      (c) Hukuk Sosyolojisi-Sosyoloji= Hukuk Sosyolojisi 
      (d) Adli Tıp= Adli Tıp 
      (e) Kamu Maliyesi-Maliye Politikaları= Kamu Maliyesi 
      (f) Hukuk Tarihi= Hukuk Tarihi 



      (g) Roma Hukuku- Roma Hukuku ve Hukuk Tarihi= Roma Hukuku 
      (h) Uluslararası Hukuk-Devletler Umumi Hukuku- Uluslararası Hukuk 
 
 
 
 
 
 
Madde 9 
 
Çift Ana-Dal programı kapsamında yapılan başvurular açısından: 
 
(1) Temel hukuk dersleri dışındaki dersler muaf sayılabilir. 
(2) Seçmeli derslerle ilgili madde 4’teki ilkeler uygulanır. 
 

Madde 10  

Bu Yönerge 2018-2019 akademik yılından itibaren yürürlüğe girer.  

 
 


