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COVID 19 pandemisinin oluşturduğu etkileri gözönüne alarak, sadece 2019-2020 Bahar 
yarıyılında geçerli olmak üzere, notlandırma sisteminde geçici değişikliğe gidilmesine karar 
verilmiştir. Esnek Not Sistemi olarak isimlendirilen bu sistemde, Üniversitemiz bünyesinde 
2019-2020 Bahar yarıyılında verilen bütün kredili derslerde; isteyen öğrenciler eskisi gibi 
derslerinden harf notu/ders notu alabilecekken, isteyen öğrenciler seçecekleri derslerin 
notlarının kayıtlara Geçti/Kaldı (Pass/Fail) olarak yansıtılmasını tercih etme hakkına sahip 
olacaktır. Öğrencilerin tercihlerini, harf notlarının/ders notlarının açıklanmasını takip eden 5 iş 
günü içinde, dilekçe ile öğrenim gördükleri bölüme bildirmeleri gerekmektedir.  

Ön Lisans ve Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler için Geçti/Kaldı seçeneğini tercih ettikleri 
derslerden notu DC (100 üzerinden en az 50) veya daha yüksek olanlar için kayıtlara SC 
(Satisfactory – Covid 19) notu, notu DD (100 üzerinden en fazla 49) veya daha düşük olanlar 
için ise kayıtlara UC (Unsatisfactory – Covid 19) notu yansıtılacaktır.  

Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler için ise Geçti/Kaldı seçeneğini tercih ettikleri 
derslerden notu BB (Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan lisansüstü programlar hariç) veya 
daha yüksek olanlar için kayıtlara SC (Satisfactory – Covid 19) notu, notu CB (Hukuk Fakültesi 
bünyesinde yer alan lisansüstü programlar hariç) veya daha düşük olanlar için ise kayıtlara UC 
(Unsatisfactory – Covid 19) notu yansıtılacaktır.  

Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler için Geçti/Kaldı 
seçeneğini tercih ettikleri derslerden notu yüksek lisans programları için 70 veya üzeri, doktora 
programları için 80 veya üzeri olanlar kayıtlara SC (Satisfactory – Covid 19) notu, notu yüksek 
lisans programları için 69 veya daha düşük, doktora için 79 veya daha düşük olanlar için ise 
kayıtlara UC (Unsatisfactory – Covid 19) notu yansıtılacaktır.  

SC notu alınan dersler başarılmış, UC notu alınmış dersler başarılmamış kabul edilecektir.  

Öğrencilerin SC/UC notunu tercih edip etmeme kararlarının, önceki yarıyıllarda aldıkları 
dersler üzerinden hesaplanan genel not ortalamalarını koruyacak biçimde uygulanabilmesi 
amacıyla, 2019-2020 Bahar yarıyılı için SC ve UC notu alınan dersler dönem not ortalamasına 
(GPA) ve genel not ortalamasına (CGPA) dahil edilmeyecektir. Daha önceki bir yarıyılda alınmış 
olup 2019-2020 Bahar yarıyılında tekrarlanan dersler ile daha önce alınmış bir seçmeli dersin 
yerine sayılmak üzere alınmış derslerde SC veya UC notu tercih edilirse önceki dersin notu 
genel not ortalamasında yer almaya devam edecektir.  

Öğrencilerin SC veya UC aldıkları bir dersi ileriki bir yarıyılda tekrarlamaları ilgili 
yönetmeliklerde yer alan ders tekrarı kuralları içerisinde değerlendirilecek, başarılı durumdaki 
öğrencilere SC aldıkları bir dersi takip eden yarıyıllar içerisinde tekrarlama olanağı verilecektir.  

İleriki yarıyıllarda alınacak derslerin önkoşullarının sağlanması bakımından 2019-2020 Bahar 
yarıyılında alınan dersin SC/UC notuna çevrilmeden önceki harf notu değerlendirmeye alınır.  

Üstün Başarı Bursu alan öğrenciler bu dönem devam ettikleri dersten aldıkları harf notunu 
SC/UC notuna çevirebilir. Ancak ilgili burstan yararlanabilmesi için SC/UC notuna çevrilmeden 
önceki harf notu değerlendirmeye alınır.  

Akademik Başarı İndiriminden gelecek akademik yılda yararlanması muhtemel olan öğrenciler 
bu dönem devam ettikleri dersten aldıkları harf notunu SC/UC notuna çevirebilir. Ancak ilgili 



indirimden yararlanabilmesi için SC/UC notuna çevrilmeden önceki harf notu değerlendirmeye 
alınır.  

Derece ve her türlü bölüm sıralamalarında (Hukuk Fakültesi için fakülte sıralamalarında) yer 
alması muhtemel olan öğrenciler bu dönem devam ettikleri dersten aldıkları harf notunu 
SC/UC notuna çevirebilir. Ancak ilgili sıralamada SC/UC notuna çevrilmeden önceki harf notu 
değerlendirmeye alınır. 

 

Notlandırma Sisteminde Geçici 

Değişiklikle İlgili Sıkça Sorulan Sorular 

 

1. Daha önce alıp geçtiğim ve bahar yarıyılında tekrar etmekte olduğum bir dersten UC notu 
almayı tercih edersem, bu dersi ileride tekrar almama gerek olur mu? 

Güncel notu UC olan bir dersin tekrar alınması gerekir.  

2. Fazladan aldığım bir seçmeli dersten bu dönem UC notu almayı tercih edersem bu dersi 
tekrar almama gerek var mı? 

Hayır.  

3. Bu dönem zorunlu bir dersten UC notu almayı tercih edersem tekrar etmem gerekir mi? 

Evet.  

4. Tekrar ettiğim bir dersten bu dönem SC notu almayı tercih ettiğimde genel not ortalamam 
(CGPA) nasıl hesaplanır? 

İlgili dersten daha önce alınan harf notu genel not ortalamasına (CGPA) dahil edilmez.  

5. Derslerim UC notuna çevrildiğinde dönem not ortalamam (GPA) nasıl hesaplanır? 

UC alınan dersler dönem not ortalaması (GPA) hesabına dahil edilmez.  

6. Derslerim UC notuna çevrildiğinde genel not ortalamam (CGPA) nasıl hesaplanır?  

Bu dönem ilk kez alınan bir ders için UC alınan not CGPA hesabına dahil edilmez. Ancak 
tekrarlanan bir dersten UC notu alınmışsa dersin önceki notu CGPA not ortalamasında 
görünmeye devam edecektir.  

7. 2019-2020 Bahar yarıyılı için izin alırsam gelecek Akademik yıl verilecek olan Akademik 
Başarı İndiriminden faydalanabilir miyim? 

Hayır. 


