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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
MÜFREDAT GÜNCELLEME SONUCUNDA YAPILACAK İNTİBAK İŞLEMLERİNDE
UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı; İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa’ya bağlı birimlerde
yürütülen programların müfredat değişiklikleri ile ilgili intibaklara ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa’ya bağlı birimlerde yürütülen
programların müfredat değişiklikleri ile ilgili intibaklara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esaslar, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun
44’üncü maddesine ve İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği ile İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Esaslarda geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim: İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa’ya bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksekokul veya Meslek
Yüksekokulunu,
c) Birim Kurulu: Fakültelerde Fakülte Kurulunu, Enstitülerde Enstitü Kurulunu, Yüksekokullarda
Yüksekokul Kurulunu, Meslek Yüksekokullarında Meslek Yüksekokulu Kurulunu,
ç) Ders: Öğretim planında yer alan ve haftalık bir program çerçevesinde öğretim elemanı tarafından
yürütülen eğitim-öğretim çalışmasını,
d) İntibak: Müfredat değişikliklerinin eski müfredata tabi öğrencilere nasıl uyarlanacağının
açıklamasını,
e) Müfredat: Öğrencinin mezun olabilmesi için her dönem alması gereken derslerin listesini, kredisini
varsa önkoşullarıyla birlikte tanımlayan ve toplam alınması gereken krediyi gösteren öğretim planını,
f) Rektör: İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörünü,
g) Senato: İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Senatosunu,
ğ) Üniversite: İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa’yı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Müfredat Değişiklikleri ile İlgili İntibak Esasları
Genel esaslar
MADDE 5 - (1) Bir programın müfredatındaki değişiklikler ve mevcut öğrencilerin intibak esasları,
ilgili birim/bölüm/program tarafından bu usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanır; ilgili birim kurulunun
önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır.
(2) Yapılan intibaklarda öğrencinin mezuniyet AKTS kredisini tamamlamasına dikkat edilir.
(3) Öğretim planı değişikliği nedeni ile zorunlu dersin kaldırılması durumunda;
a) Kaldırılan zorunlu dersten “DD-AA” not aralığında alınan başarı notları ve AKTS kredileri korunarak
not kartında ve transkript belgesinde gösterilerek ortalamaya katılır.
b) Kaldırılan zorunlu dersi alıp “FF, FD” ile başarısız veya devamsızlık nedeniyle başarısız olan
öğrencilerle, söz konusu dersi hiç almayan öğrenciler, bu ders yerine açılan yeni dersi alır. Bu durumda
dersle ilgili tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir.
c) Kaldırılan zorunlu dersten “DC, DD” notu alarak koşullu başarılı olan öğrenciler, not yükseltmek
amacıyla kaldırılan ders yerine açılan yeni dersi alabilir. Bu durumda yeni alınan dersle ilgili tüm
yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir.
ç) Kaldırılan dersin yerine yeni ders açılmaması durumunda öğrenciler mezuniyet AKTS kredisini
tamamlayacak şekilde seçmeli ders alır.
(4) Öğretim planı değişikliği nedeni ile seçmeli dersin kaldırılması durumunda;
a) Kaldırılan seçmeli dersten “DD-AA” not aralığında alınan başarı notları ve AKTS kredileri not
kartında ve transkript belgesinde gösterilerek ortalamaya katılır.
b) Kaldırılan seçmeli dersten başarısız not “FF” alan öğrenci bu dersten sorumlu tutulmaz, başarısız
notu not kartında gösterilir. Aynı gruptan başka seçmeli ders aldırılır.
c) Kaldırılan seçmeli dersi alıp, “FD” harf notu alarak devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenci, bu
dersten sorumlu tutulmaz, “FD” not kartında gösterilir. Aynı gruptan başka seçmeli ders aldırılır.
ç) Kaldırılan seçmeli dersten “DC-DD” ile koşullu geçen öğrenci, not yükseltmek için aynı gruptan
başka seçmeli ders alabilir. Bu durumda, alınan son not geçerli olur.
d) Kaldırılan seçmeli dersi hiç almamış bir öğrenci bu dersten sorumlu tutulmaz. Aynı gruptan seçmeli
ders aldırılır.
e) Mezuniyet için gerekli AKTS kredisini tamamlayacak şekilde ders aldırılır.
(5) Öğretim planı değişikliği nedeni ile derslerin birleştirilmesi durumunda;
a) Birleştirilen derslerden, dersler birleştirilmeden önce başarılı olan öğrencinin, “DD-AA” not
aralığında alınan başarı notları ve AKTS kredileri korunarak not kartında ve transkript belgesinde
gösterilerek ortalamaya katılır.
b) Birleştirilen dersin birinden başarılı olmuş, diğerinden “FF, FD” notu alarak başarısız veya
devamsızlık nedeniyle başarısız durumda olan ya da dersi hiç almamış olan öğrenci, birleştirilmiş yeni
dersi alır.
c) Birleştirilen derslerden, birleştirilmeden önce “DC, DD” notu alarak koşullu başarılı olan öğrenci,
not yükseltmek amacıyla birleştirilmiş yeni dersi alabilir. Bu durumda ders birleştirilmeden önceki
haliyle aldığı tüm notları geçersiz sayılır ve alınan son not geçerli olur.
ç) Ders birleştirme işlemlerinde yapılan intibaklarda öğrencinin mezuniyet AKTS kredisini
tamamlamasına dikkat edilir.
(6) Öğretim planı değişikliği nedeni ile dersin bölünmesi durumunda;
a) Ders bölünmeden önce dersten başarılı olan öğrencinin, “DD-AA” not aralığındaki başarı notları ve
AKTS kredileri korunarak not kartında ve transkript belgesinde gösterilerek ortalamaya katılır.

b) Bölünen dersten “FF, FD” notu alarak başarısız veya devamsızlık nedeniyle başarısız durumda olan
ya da dersi hiç almamış olan öğrenci, dersleri bölünmüş yeni haliyle alır. “FF” notu alarak başarısız
olmuş öğrencinin dersin bölünmüş haline devamı gerekmez. “FD” notu almış öğrencinin dersin
bölünmüş haline devam gerekir.
c) Ders bölünmeden önce dersten “DC, DD” notu alarak koşullu başarılı olan öğrenci, not yükseltmek
amacıyla bölünen dersleri alabilir. Bu durumda bölünen derslerin tamamı alınır.
(7) Dersin yarıyılının değişmesi durumunda;
a) Yarıyılı değişen dersi daha önce alıp başarılı olan öğrencinin not durum belgesinde söz konusu ders,
dersi alıp başarılı olduğu yarıyılda gösterilir.
b) Yarıyılı değişen dersten “FF, FD” ile başarısız veya devamsızlık nedeniyle başarısız durumda olan
öğrenci, dersi intibakı yapılan yeni yarıyılında alır.
c) Yarıyılı değişen dersten “DC, DD” notu ile koşullu başarılı olan öğrenci, not yükseltmek için dersi
intibakı yapılan yeni yarıyılında alır.
(8) Dersin adının, ulusal kredisi veya AKTS kredisinin değişmesi durumunda; ders yeni adı ve yeni
ulusal kredisi ve AKTS kredisi ile açılır ve intibakı yapılır.
(9) Zorunlu dersin seçmeli ders olması halinde;
a) Dersi zorunlu ders iken alıp başarılı olan öğrencinin not durum belgesinde söz konusu ders, alıp
başarılı olduğu türde (zorunlu) gösterilir.
b) Dersi zorunlu ders iken alıp “FF, FD” ile başarısız veya devamsızlık nedeniyle başarısız durumda
olan öğrenci, dersi intibakı yapılan yeni türüyle (seçmeli) veya dersin bulunduğu seçmeli ders grubundan
bir ders alabilir.
c) Dersi zorunlu ders iken alıp “DC, DD” notu ile koşullu başarılı olan öğrenci, not yükseltmek için
dersi intibakı yapılan yeni türüyle (seçmeli) veya dersin bulunduğu seçmeli ders grubundan bir ders
alabilir.
(10) Seçmeli dersin zorunlu ders olması durumunda;
a) Dersi seçmeli ders iken alıp başarılı olan öğrencinin not durum belgesinde söz konusu ders, alıp
başarılı olduğu türde (seçmeli) gösterilir.
b) Dersi seçmeli ders iken alıp “FF, FD” ile başarısız veya devamsızlık nedeniyle başarısız durumda
olan öğrenci, dersi intibakı yapılan yeni türüyle (zorunlu) alır.
c) Dersi seçmeli ders iken alıp “DC, DD” notu ile koşullu başarılı olan öğrenci, not yükseltmek isterse
dersi intibakı yapılan yeni türüyle (zorunlu) alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 6 - (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili birim
yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Usul ve Esaslar, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Senatosu tarafından kabul
edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 - (1) Bu Usul ve Esaslar hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü yürütür.

Esaslar’ın Kabul Edildiği Senato’nun
Tarihi
3/10/2019
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