İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
DERS EŞDEĞERLİLİK, İNTİBAK VE MUAFİYET UYGULAMA ESASLARI
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinin tüm Anabilim Dallarında
her türlü ders eşdeğerliliği, intibak ve muafiyetler, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
1- Öğrencinin ders eşdeğerlilik (muafiyet-intibak) başvurusunu, en geç kayıt yaptırdığı tarihi
izleyen on (10) iş günü içerisinde fakülte dekanlığı öğrenci işleri bürosuna bir form dilekçe
ile yapması gerekir. Bu süreden sonra yapılacak olan ders eşdeğerlilik (muafiyet-intibak)
başvuruları kabul edilmez.
Bu dilekçe ekinde intibakı yapılması istenilen derslerin,
a. Öğretim Planı (Teori-Uygulama-Laboratuvar-AKTS/Kredi)
b. Ders İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı),
c. Not Çizelgesi (Transkript),
yer almalıdır. Yukarıda belirtilen belgelerin Fakülte/Enstitü/Yüksekokul veya Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanmış, kaşeli ve mühürlü (ya da e-imzalı
barkotlu ve doğrulama kodlu) olması gerekir. Bu koşulları sağlamayan başvurular
değerlendirmeye alınmaz.
2- Belirtilen sürede (kaydını donduran ve izinli sayılan öğrenciler hariç) yapılmayan
başvurular değerlendirilmeye alınmaz.
3- Anabilim Dalları tarafından kurulan Muafiyet ve İntibak Komisyonu, her programda en az
3 (üç) en fazla 5 (beş) kişiden oluşur. Komisyonlar yapılan başvuruları 15 (onbeş) iş günü
içerisinde değerlendirir. Muafiyet ve İntibak komisyonu belirtilen süre içerisinde
toplanarak öğrencilerin muafiyet istediği dersler ile ilgili gerekli incelemeleri yapar ve
muafiyet talep edilen tüm dersler için kararını bir kerede verir. Değerlendirilen intibak
formları anabilim dalı İntibak Komisyonunun önerisi doğrultusunda Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından karara bağlanır ve imza karşılığı öğrenciye verilir.
4- Muafiyet ve intibak işlemleri hakkındaki kararlara yönelik itirazlar, Birim Yönetim Kurulu
kararının öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde ilgili birime yapılır.
Muafiyet ve intibak komisyonları itirazları 5 (beş) iş günü içerisinde değerlendirir.
5- Muafiyet/İntibak talepleri, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar
öğrenci, muafiyet talebinde bulunduğu derse ve sınavlarına devam etmekle yükümlüdür.
6- İntibak Komisyonunca bir dersin eşdeğer sayılabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara
uyulması gerekir;
a. Öğrencinin üniversitemizdeki öğrenimi sırasında eşzamanlı olarak diğer bir
Yükseköğretim Kurumunda öğrenim (Önlisans, Açık veya Uzaktan Öğretim
1

b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

n.
r.

Programları vb.) görürken başarılı olduğu ders/derslerden muafiyet talebi kabul
edilmez.
Eşdeğer ders değerlendirmeleri için, başarı notunun İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunun aldığı en az
geçme notu (4.00 üzerinden en az 2.00) kadar olmalıdır.
Eğitim Fakültelerinin bilimsel kimliği gerekleri göz önüne alınarak, Eğitim
Fakülteleri dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim gördükten sonra
Fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler, Üniversitelerde okutulan zorunlu ortak
dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II,
Türkçe I: Yazılı Anlatım; Türkçe II: Sözlü Anlatım, Yabancı Dil I, Yabancı Dil II,
Bilgisayar I-Bilgisayar II ve Güzel Sanatlar gibi) dışındaki derslerden muaf
tutulamazlar.
Örgün olmayan (uzaktan eğitim, açık öğretim, vb.) öğretim kurumlarından alınan
derslerin eşdeğerliliği ilgili kurulların uygun görmesi halinde eşdeğer sayılır.
Birden fazla dersin, bir derse eşdeğer sayılması durumunda, bu derslerin AGNO’su
dikkate alınarak intibak yapılır. Bir dersin birden fazla derse eşdeğer sayılması
durumunda dersin notu, intibak edilen tüm dersler için de geçerlidir.
Eşdeğer sayılması istenen bir dersin dili Türkçe dışında bir dilde ise, öğrenci
tarafından onaylı Türkçe çevirisi sağlandığı takdirde değerlendirmeye alınır.
Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı
olması gerekmez. Ders eşdeğerlilik değerlendirmesinde dersin AKTS/Kredisi ve
içeriği dikkate alınır.
Eşdeğer sayılması istenen bir dersin AKTS/Kredi ders saatine bakılmaksızın, en az
eşdeğer sayılacak dersin AKTS/Kredisinin %65’ine eşit olması gereklidir.
Eşdeğer sayılması istenen dersin içeriğinin (dersin haftalık ders planı baz alınarak)
en az %75’nin, eşdeğer sayılacak dersin içeriği ile aynı olması gerekir.
Ders planında eşdeğer sayılması istenen bağımsız laboratuvar ve bağımsız proje
dersleri bulunuyorsa, eşdeğer sayılacak derslerin de bu nitelikte olması gerekir.
Eşdeğer sayılması istenen bir dersin, yerel AKTS/Kredisi yoksa ders içeriği “i”
maddesine göre sağlandıktan sonra; AKTS/Kredisi en az eşdeğer sayılacak dersin
AKTS/Kredisinin %75’ine eşit olmalıdır.
Bir dersin eşdeğer sayılabilmesi için; öğrencinin dersi aldığı Yükseköğretim
Kurumundan mezun olduğu veya kaydının silindiği tarihten itibaren en fazla 7
(yedi) yıl geçmiş olması gerekmektedir.
Uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışına giden öğrencilerin
intibak işlemlerinde ders içeriğinin en az %75 örtüşmesi koşulu aranmaz. Bunun
yerine ders planında hangi dersin yerine sayılacağına eğitim sürecine katkısı ve
yeterliliğine bakılarak karar verilir.
Yabancı Diller Yüksekokulunca verilen İngilizce derslerinin muafiyet işlemi
Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönergesi dikkate alınarak Yabancı
Diller Yüksekokulunca yapılır.
Ders intibaklarında öğrencinin aldığı dersin dili, İngilizce ise bu ders hem İngilizce
hem de Türkçe derse eşdeğer sayılabilir. Dersin dili Türkçe ise yalnızca Türkçe
derse eşdeğer sayılır. İngilizce dışındaki diğer dillerde alınan derslerin intibakının
yapılıp yapılmayacağına Anabilim Dalı Kurulu görüşü ile Fakülte Yönetim
Kurulunca karar verilir.
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s. İntibak işlemi sırasında öğretim planları ve ders içeriklerinin birebir aynı olması
durumunda öğrencinin tamamladığı sınıf; 1. , 2. veya 3. sınıf ise intibakı takip eden
sınıfa yapılır.
t. Ön şartlı derslerden muafiyet verilebilmesi için dersin ön şartının yerine getirilmiş
olması gerekir.
u. Lisansüstü programlardan alınan ders/dersler Lisans programlarına intibak
edilemez.
7- Daha önce başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görerek üniversitemize kayıt olmuş
ve daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış olduğu derslerden muafiyet isteyenlerin
ders notları, AGNO’ya katılır.
8- a) Daha önce başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görerek ÖSYM sonucuna
göre Üniversitemize kayıt yaptıran ve Bölüm İntibak Komisyonun önerisi ve Fakülte
Yönetim Kurulunun onayı ile intibakları yapılan öğrencilerin intibaklarının yapılmasında
ve sınıflarının tespitinde, aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekir;
- Öğrencilerin intibakları, muaf ve başarılı oldukları derslerin AKTS/Kredilerinin
toplamının, öğretim planındaki AKTS/Krediler toplamının yarısından en az bir fazla
olduğu yarıyıla yapılır. (Örneğin; öğrencinin 2.sınıfa intibakının yapılabilmesi için,
ilgili öğretim planının 1. sınıf derslerinin AKTS/Kredi toplamına bakılır. AKTS/Kredi
toplamının 40 olduğu düşünülürse, bu öğrencinin intibakının 2.sınıfa yapılabilmesi için
muaf edildiği derslerin AKTS/Kredi toplamının 21 olması gerekmektedir.)
- İntibaklar güz yarıyılına karşılık gelen sınıf ve yarıyıla yapılır. (1.sınıf / 1.Yarıyıl,
2.sınıf / 3 yarıyıl, 3. sınıf / 5. Yarıyıl, 4.sınıf / 7.yarıyıl gibi)
- Muaf olunan derslerin toplam AKTS/Kredisi, ilgili Anabilim Dalı öğretim planındaki
derslerin toplam AKTS/Kredisinin %50 sini geçemez. Muaf olunabilecek derslerin
AKTS/Kredi toplamı %50 den fazla ise notu en yüksek olan dersler dikkate alınarak
muaf olunacak dersler belirlenir. İntibakı yapılan öğrenci ilgili öğretim planında
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi öğrencilerinin
almak zorunda olduğu AKTS/Kredi toplamının yarısını İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinden almadan mezun olamaz.
9- Bir dersin eşdeğer sayılabilmesi ve o dersin muaf kabul edilebilmesi için ders notunun CC
(4.00 üzerinden en az 2.00) olması gerekmektedir.
10a) Daha önce İstanbul Üniversitesi ya da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
programlarında öğrenim görmüş olup, ÖSYM Sonucuna göre yeniden herhangi bir
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Programına kayıt
yaptıran öğrencilerin intibak işlemlerinde bir dersin eşdeğer sayılabilmesi ve o dersin muaf
kabul edilebilmesi için ders notunun en az DC (4.00 üzerinden en az 1.50) olması
gerekmektedir.
b) Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Yolu ile, üniversitemize kayıt
yaptıran ve Anabilim Dalı İntibak Komisyonun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun
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onayı ile intibakları yapılan öğrencilerin intibaklarının yapılmasında ve sınıflarının
tespitinde, aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekir;
- Merkezi Yerleştirme puanına göre yatay geçiş ile kayıt hakkı kazananların intibak
işlemleri “Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” çerçevesinde geldikleri
Yükseköğretim Kurumunda tamamladıkları sınıf/yarıyılı takip eden sınıf/yarıyıla
yapılır.
- Merkezi Yerleştirme Puanı ile diğer yükseköğretim kurumlarından gelerek
üniversitemize kaydı yapılan öğrencilerin intibaklarının yapılmasında, bir dersin
eşdeğer sayılabilmesi ve o dersin muaf kabul edilebilmesi için ders notunun CC (4.00
üzerinden en az 2.00) olması gerekmektedir.
- Muaf olunan derslerin toplam AKTS/Kredisi, ilgili Bölüm öğretim planındaki derslerin
toplam AKTS/Kredisinin %50 sini geçemez. Muaf olunabilecek derslerin AKTS/Kredi
toplamı %50 den fazla ise notu en yüksek olan dersler dikkate alınarak muaf olunacak
dersler belirlenir. İntibakı yapılan öğrenci ilgili öğretim planında İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi öğrencilerinin almak zorunda olduğu
AKTS/Kredi toplamının yarısını İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel
Eğitim Fakültesinden almadan mezun olamaz.
c) Kurumlararası Yatay Geçiş şartlarını sağlayarak diğer Yükseköğretim
Kurumlarından geçiş yaparak Üniversitemize kayıt yaptıran ve Anabilim Dalı İntibak
Komisyonun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile intibakları yapılan öğrencilerin
intibaklarının yapılmasında ve sınıflarının tespitinde, aşağıda belirtilen hususlara uyulması
gerekir;
- İntibaklar, geldikleri üniversitede tamamlamış oldukları sınıfı takip eden sınıfa (güz
yarıyılına karşılık gelen sınıf ve yarıyıla, 2.sınıf / 3 yarıyıl, 3. sınıf / 5. yarıyıl gibi)
yapılır. Ayrıca sınıf hesabı yapılmaz.
- Muaf olunan derslerin toplam AKTS/Kredisi, ilgili Bölüm öğretim planındaki derslerin
toplam AKTS/Kredisinin %50 sini geçemez. Muaf olunabilecek derslerin AKTS/Kredi
toplamı %50 den fazla ise notu en yüksek olan dersler dikkate alınarak muaf olunacak
dersler belirlenir. İntibakı yapılan öğrenci ilgili öğretim planında İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi öğrencilerinin almak zorunda olduğu
AKTS/Kredi toplamının yarısını İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel
Eğitim Fakültesinden almadan mezun olamaz.
d) DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Sonucuna göre, üniversitemize kayıt yaptıran ve Bölüm
İntibak Komisyonun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile intibakları yapılan
öğrencilerin intibaklarının yapılmasında ve sınıflarının tespitinde, aşağıda belirtilen hususlara
uyulması gerekir;
- Öğrencilerin intibakları, muaf ve başarılı oldukları derslerin AKTS/Kredilerinin
toplamının, öğretim planındaki AKTS/Krediler toplamının yarısından en az bir fazla
olduğu yarıyıla yapılır. (Örneğin; öğrencinin 2.sınıfa intibakının yapılabilmesi için,
ilgili öğretim planının 1. sınıf derslerinin AKTS/Kredi toplamına bakılır. AKTS/Kredi
toplamının 40 olduğu düşünülürse, bu öğrencinin intibakının 2.sınıfa yapılabilmesi için
muaf edildiği derslerin AKTS/Kredi toplamının 21 olması gerekmektedir.)
- ( İntibaklar güz yarıyılına karşılık gelen sınıf ve yarıyıla yapılır. (1.sınıf /1. Yarıyıl,
2.sınıf / 3 yarıyıl, 3. sınıf / 5. Yarıyıl, 4.sınıf / 7.yarıyıl gibi)
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Daha önce diğer yükseköğretim Kurumlarının Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören
ve Dikey Geçiş yolu ile üniversitemize kaydı yapılanlar için;
- İntibaklarının yapılmasında, bir dersin eşdeğer sayılabilmesi ve o dersin muaf kabul
edilebilmesi için ders notunun CC (4.00 üzerinden en az 2.00) olması gerekmektedir.

- Muaf olunan derslerin toplam AKTS/Kredisi, ilgili Bölüm öğretim planındaki derslerin
toplam AKTS/Kredisinin %50 sini geçemez. Muaf olunabilecek derslerin AKTS/Kredi
toplamı %50 den fazla ise notu en yüksek olan dersler dikkate alınarak muaf olunacak
dersler belirlenir. İntibakı yapılan öğrenci ilgili öğretim planında İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi öğrencilerinin almak zorunda olduğu
AKTS/Kredi toplamının yarısını İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel
Eğitim Fakültesinden almadan mezun olamaz.
11- İstanbul Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesinin
Dersler ve Programın Süresi başlıklı 13 maddesinin (8) fıkrası: “Sertifika Programı'nda
okutulan dersler lisans dersleri yerine sayılamaz." Hükmü uyarınca işlem yapılır.
12- Öğrencinin daha önceden alıp muaf olduğu ders/derslerin geçme notu dersi önden almış
olduğu üniversiteden istenir. Öğrencinin daha önceden alıp muaf olduğu ders/derslerin
geçme notu yok ise geçme notu olarak AGNO ya yansıtılmaz.
13- Bu esasların dışında karşılaşılan sorunlar, Bölüm İntibak Komisyonunun önerisi
doğrultusunda ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
14- Bu esasların kapsamı dışındaki diğer konularda İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Ön
lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre işlem yapılır.
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