DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA İNTİBAKTA MEVCUT BAŞARI
NOTLARININ HARF NOTLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ESASLARI
(Üniversitemiz Senatosu’nun 27.08.2015 tarih ve 11 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.)
Amaç
Madde 1 – (1) Bu Esasların amacı; Üniversiteye bağlı fakülte (Tıp Fakültesi hariç),
yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans programlarına intibakta
mevcut başarı notlarının harf notlarına dönüştürülmesine ait usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Esaslar, Üniversiteye bağlı fakülte (Tıp Fakültesi hariç),
yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans programlarına intibakta
mevcut başarı notlarının harf notlarına dönüştürülmesine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 – (1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 4 – (1) Bu Esaslarda geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,
c) Ders: Öğretim planında yer alan ve haftalık bir program çerçevesinde öğretim
elemanı tarafından yürütülen ve elli dakika süren eğitim-öğretim çalışmasını,
ç) Fakülte: Dumlupınar Üniversitesine bağlı fakülteleri,
d) Başarı Notu : Not belgesinde ders için 100 üzerinden alınan notu,
e) Harf Başarı Notu: Not belgesinde ders için 4 lük sistemdeki katsayıya karşılık gelen
harfleri,
f) Meslek yüksekokulu: Dumlupınar Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,
g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB): Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığını,
ğ) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,
ı) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,
i) Üniversite Yönetim Kurulu: Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
j) Yönetmelik: Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği’ni,
k) Yüksekokul: Dumlupınar Üniversitesine bağlı yüksekokulları ifade eder.
Genel Esaslar
Madde 5 – (1) Bir öğrencinin önlisans/lisans; anadal, çift anadal, yandal programına
intibak ve/veya ders sayımı işlemleri, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve

Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde ilgili bölüm başkanlığının teklifi üzerine
birim yönetim kurulu kararıyla yapılır.
(2) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin lisans mezuniyet not
ortalamaları, mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde; önlisans programından lisans
programına intibakı yapılan dersler ile lisans eğitiminde aldığı dersler üzerinden hesaplanır.
Bu sebeple, öğrencinin intibakı yapılacak derslerinin harf başarı notları; intibakı sırasında not
çizelgesine işlenir, ancak mezuniyet aşamasında AGNO hesabına katılır.
Harf Notuna Dönüşüm
Madde 6 – (1) İntibakı yapılacak derslerin, başarı notları aşağıdaki kurallara göre harf
notuna dönüştürülür:
a) İntibakı yapılan dersin öğrenci not belgesindeki harf başarı notu, öğrencinin daha
önce kayıtlı olduğu üniversitenin ilgili yönetmeliğinin harf başarı notlarının karşılığı olan
katsayı ile üniversitede kullanılan harf başarı notu karşılığına gelen katsayı karşılaştırılır;
uyuşuyor ise Üniversitedeki yerel ve AKTS kredisi ile birlikte aynen alınır. Uyuşmuyor ise en
yakın bir üst katsayı kullanılarak Üniversitedeki yerel ve AKTS kredisi ile birlikte harf başarı
notuna dönüştürülür.
b) İntibakı yapılan dersin harf başarı notu bulunmuyorsa; geldiği üniversitenin 100’lük
sistemdeki başarı notu, 100’lük sistemdeki başarı notunun bulunmadığı durumda ise ilgili
üniversitenin 4’lük dönüşüm tablosuna göre, olmaması halinde Üniversiteye ait 4’lük
dönüşüm tablosu ile en yakın bir üst katsayı kullanılarak Üniversitedeki yerel ve AKTS
kredisi ile birlikte harf başarı notuna dönüştürülür.
(2) 4’lük veya 100’lük sistem ile AKTS uygulanmayan bir üniversiteden alınmış ve
başarılmış derslerin intibakında, ilgili bölüm intibak komisyonunun belirlediği kurallar
çerçevesinde Üniversitedeki yerel ve AKTS kredisi ile harf başarı notu kullanılır.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 7 – (1) Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan esaslar
Madde 8- (1) 24.07.2014 tarih ve 12 sayılı Senato toplantısında kabul edilen
Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına İntibakta Mevcut Başarı
Notlarının Harf Notlarına Dönüştürülmesi Esasları, bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte
yürürlükten kalkar.
Yürürlük
Madde 9 – (1) Bu Esaslar Senato tarafından kabul edildiğinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 – (1) Bu Esasların hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

