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İSTANBUL MEDENİYETÜNİVERSİTESİ 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 

DERS SAYDIRMA VE İNTİBAK ESASLARI 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tüm bölümlerinde ders saydırma ve 

intibaklar, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır. 

1- Öğrenci ders saydırma ve intibak başvurularını güz yarıyılındaki ders kayıtlarının ilk 

günü mesai bitimine kadar (DGS ile kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yaptırdıkları 

tarihten itibaren 1 hafta içerisinde) ilgili bölüm başkanlığına bir dilekçe ile yapar. 

Dilekçe ekinde intibakı yapılması talep edilen derslerin, 

a. Ders Planı (T-U-L-AKTS bilgilerinin yer aldığı), 

b. Ders İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı), 

c. Not Çizelgesi (Transkript), 

d. Not Çizelgesinde (Transkript) sayısal eşdeğerliği belirli olan ders notları 

(AA/BA/CB.. vb.) dışında geçer harf notu (M, MU, YT, P, G, S vb.) yer alıyor 

ise daha önceki üniversitesinden alınan derslerin sayısal notlarını gösterir 

belge, 

e. İntibak yapılması talep edilen dersleri gösterir liste (EK-3), 

f. Daha önce eğitim gördüğü yükseköğretim kurumunun lisans eğitim-öğretim 

yönetmeliğinde yer alan harf notlarının sayısal karşılıklarının bulunduğu sayfa, 

g. Dilekçe ekleri Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise belgelerin yeminli 

tercüman tarafından çevrilmiş Türkçe çevirileri, 

yer almalıdır. Yukarıda belirtilen belgelerin Fakülte/Yüksekokul veya Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanmış, kaşeli/mühürlü veya E-imzalı olması 

gerekir. 

2- Başvurular öğrencinin kendisi veya kanuni temsilcisi tarafından yapılır.  Dilekçe 

ekleri başvuru esnasında tam ve eksiksiz olmalıdır.  

3- 1. maddede belirtilen sürede yapılmayan başvurular değerlendirilmeye alınmaz. Kayıt 

donduran ve izinli sayılan öğrenciler eğitim öğretime başlayacakları dönemde 

belirtilen sürelerde başvurmalıdır. 

4- Ders saydırma ve intibak başvuruları (ÇAP/Yandal Programı öğrencileri ve Yaz 

Okulunda alınan dersler hariç) sadece bir defa ve ilk kez kayıt olduğu dönemin 

başında 1. maddede belirtilen sürelerde yapılır.  

5- Hazırlık sınıfına başlayacak öğrenciler, hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra 1. 

sınıfa başladıkları dönemde 1. maddede belirtilen sürelerde başvuru yapabilirler. 
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6- Ders saydırma ve intibak işlemi için birden fazla üniversiteden transkript ve ders 

içeriği sunulamaz. Başvurular tek bir yükseköğretim kurumundan alınan transkript ile 

yapılır. 

7- Bölümler tarafından kurulan Bölüm İntibak Komisyonları, yapılan intibak 

başvurularını başvuru tarihinden itibaren en geç ders ekle/bırak haftasının başladığı ilk 

gün mesai bitimine kadar değerlendirir ve değerlendirilen intibak formları Bölüm 

İntibak Komisyonu raporu ile birlikte Bölüm Başkanlığı üzerinden Fakülteye aynı gün  

iletir. Ders intibakları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak Öğrenci 

Bilgi Sistemine girilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. 

8- Öğrenci sisteme girilen ders intibaklarından, intibak yapılmasını talep ettiği derslerden 

intibakı kabul edilmeyen ders için itiraz dilekçesini intibakların sisteme girildiği 

tarihten itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde şahsen veya kanuni temsilcisi 

vasıtasıyla ilgili Bölüm Başkanlığına iletir. İtirazlar Bölüm İntibak Komisyonunca 

değerlendirilir ve komisyon raporu bölüm üzerinden Fakülteye iletilir. İntibak 

formunda değişiklik olacak ise Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye; değişiklik olmayacaksa Bölüm 

İntibak Komisyonu kararı öğrenciye tebliğ edilir. 

9- Bölüm İntibak Komisyonunca bir dersin intibak edilebilmesi için aşağıda belirtilen 

hususlara uyulması gerekir; 

a. İntibak edilecek dersin notunun en az CC (4.00 üzerinden en az 2.00)  olması 

gerekir. 

b. 2547 sayılı kanunun 5. Maddesinin (ı) fıkrasında yer alan dersler, kredilerine 

bakılmaksızın intibak edilir. 

c. Örgün olmayan (uzaktan eğitim, açık öğretim, ekstern öğretim vb) 

yükseköğretim kurumlarından alınan derslerden 2547 Sayılı Kanun’un 5. 

Maddesi (ı) fıkrasında belirtilen dersler (Ortak zorunlu dersler) dışındaki diğer 

dersler intibak edilmez.  

d. Ders saydırma ve intibak işlemi (ÇAP/Yandal Programı öğrencileri ve Yaz 

Okulunda alınan dersler hariç), öğrencinin beyan ettiği not çizelgesi 

(transkript) üzerinden tüm yarıyıllar dikkate alınarak bir defaya mahsus 

yapılır. Ancak ders planlarının değişmesi durumunda öğrenci müfredata yeni 

eklenen dersler için 1. maddede belirtilen sürelerde tekrar başvuruda 

bulunulabilir. 

e. Birden fazla dersin, bir derse intibak edilmesi durumunda, bu derslerden alınan 

harf notunun sayısal değerinin ortalaması dikkate alınarak intibak yapılır. Bir 

ders ise birden fazla derse intibak edilemez. 

f. İntibak edilmesi istenen dersin dili Türkçe dışında bir dilde ise, 1. maddede 

belirtilen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe çevirisi sağlandığı 

takdirde Türkçe dilindeki ders programlarında değerlendirmeye alınır. 

g. İngilizce programa kayıtlı bir öğrencinin intibak edilmesini istediği dersin dili 

Türkçe ise dersin ismi ve içeriği aynı olsa da değerlendirmeye alınmaz.  

h. Zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında başarılı olanlar ile 

eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlara dayanılarak muaf 
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tutulanlar, lisans eğitim ve öğretim programlarında 2547 sayılı kanunun 5. 

maddesinin (ı) fıkrası kapsamında yer alan yabancı dil derslerinden “AA” harf 

notu ile başarılı olmuş sayılırlar. 

i. İntibak edilmesi istenen bir dersin adının, sayılacak ders ile birebir aynı olması 

gerekmez. Dersin intibak değerlendirmesinde ders içeriği ve dersin AKTS 

(ECTS)’si dikkate alınır.  

j. İntibak edilmesi istenen bir dersin ders içeriğinin sayılacak dersin ders 

içeriğiyle en az %80 uyumlu olması gerekmektedir. 

k. İntibak edilmesi istenen bir dersin (staj dersi hariç) AKTS (ECTS)’sinin, 

sayılacak dersin AKTS (ECTS)’sinin en az %75’ine eşit olması gereklidir. Bu 

değerlendirmede EK-1’de verilen Eşdeğerler Tablosu dikkate alınır.  

l. Ders planında intibak edilmesi istenen mesleki uygulama, staj ve bağımsız 

proje dersleri bulunuyorsa, intibak edilecek derslerin de bu nitelikte olması 

gerekir. Stajın sayılması için alanının (bölümün uygun bulduğu kurum ve 

kuruluşlarda yapılmış olması) ve çalışma gün sayısının uyumluluğu esas alınır. 

m. Öğrencinin başka bir Yükseköğretim Kurumunda aldığı bir dersin intibak 

edilebilmesi için dersi aldığı Yükseköğretim Kurumundan ilişiğinin kesildiği 

tarihin üzerinden 7 (yedi)  eğitim-öğretim yılı geçmemiş olması gerekir. 

n. Uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışına giden 

öğrencilerin intibak işlemlerinde koşul aranmaz. Bunun yerine ders planında 

hangi dersin yerine sayılacağına eğitim sürecine katkısı ve yeterliliğine 

bakılarak intibak komisyonu tarafından karar verilir. 

o. İntibak edilen ders, yükseltmek için yeniden alınamaz. 

10- Daha önce başka yükseköğretim kurumlarında aynı isimli programlardan mezun 

olarak üniversitemize kayıt olmuş ve daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış 

olduğu derslerden en fazla 10 (on) derse intibak işlemi yapılır. İntibak işleminde 

öncelik 2547 Sayılı Kanun’un 5. Maddesi (ı) fıkrasında belirtilen derslere (Ortak 

zorunlu dersler) verilir.   

11- Aynı anda ön lisans ve lisans programında okuyan öğrenciler, okudukları programın 

herhangi birinden almış oldukları derslerden, 2547 Sayılı Kanun’un 5. Maddesi (ı) 

fıkrasında belirtilen dersler (Ortak zorunlu dersler)  dışındaki dersler için intibak 

talebinde bulunamazlar. 

12- Kurumlararası Yatay Geçiş şartlarını sağlayarak diğer Yükseköğretim Kurumlarından 

geçiş, Kurumiçi Yatay Geçiş veya Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş ile 

üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin intibak yapılan derslerinin toplam AKTS 

(ECTS)’si, ilgili Bölümün ders planındaki derslerin toplam AKTS (ECTS)’sinin %50 

sini geçemez. İstisnai durumlarda (af yasasından yararlanan öğrencilere yapılan 

intibaklarda) bu oran Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile artırılabilir. 

13- Kurumlararası Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler sadece kayıt 

için başvuruda bulundukları transkriptlerinde yer alan dersler için intibak talebinde 

bulunabilirler. 
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14- ÇAP ve Yandal Programlarına kayıtlı öğrenciler anadal programlarında alıp başarılı 

oldukları derslerden ÇAP/Yandal programlarında yer alan aynı isim ve içerikli 

derslerin intibakları için başvurularını her eğitim öğretim yılının bahar yarıyılı 

sonunda ilgili bölüm başkanlığına yapar. Bütünleme sınavlarının sonuçlandırıldığı 

tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde ilgili bölüm başkanlığına şahsen veya kanuni 

temsilcisi vasıtasıyla dilekçeyle (onaylı not çizelgesiyle birlikte) başvuruda 

bulunmayan öğrencilere bu süre dışında işlem yapılmaz. 

 

15- İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin normal 

yarıyıllarına yapılacak intibak işlemlerinde EK-2’de verilen Not Dönüşüm Tablosu 

kullanılır. Not Dönüşüm Tablosu 31/08/2017 tarih ve 30170 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği ile belirlenmiştir. 

 

16- Bu esasların dışında karşılaşılan sorunlar, Bölüm İntibak Komisyonunun önerisi 

doğrultusunda Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. 
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EK-1: AKTS (ECTS) EŞDEĞERLER TABLOSU 

İMÜ AKTS (ECTS) 

DEĞERİ  

İNTİBAK İÇİN ASGARİ AKTS (ECTS) DEĞERİ 

10 7,5 

9 6,75 

8 6 

7 5,25 

6 4,5 

5 3,75 

4 3 

3 2,25 

2 1,5 

 

 

EK-2: NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU 

Başarı derecesi Başarı Notu Puanı Puanı 

Pekiyi AA 4,00 90-100 

İyi-pekiyi BA 3,50 85-89 

İyi BB 3,00 80-84 

Orta-iyi CB 2,50 70-79 

Orta CC 2,00 60-69 

Geçer-orta DC 1,50 55-59 

Geçer DD 1,00 50-54 

Zayıf FF 0,00 0-49 

        

Muaf MU - - 

Sınava girmedi GR 0.00 0.00 

Devamsız DZ 0.00 0.00 

Yeterli YT - - 

Yetersiz YZ - - 
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                                                                              EK-3 

 

DERS İNTİBAK TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİNİN  

ADI SOYADI :   

NUMARASI :   

KAYIT TÜRÜ :   
SINIFI :   

                                                     ÖĞRENCİNİN İNTİBAK EDİLECEK DERSLERİNİ ALDIĞI 

ÜNİVERSİTE :   

FAKÜLTE :   

BÖLÜM :   

DERSİN KODU DERSİN ADI T U KRD AKTS NOTU 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

           

Öğrencinin İmzası 

          .. / .. / …. 


