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AMAÇ:  

Yaşamakta olduğumuz COVID – 19 pandemi sürecinde, gerek sürecin getirdiği psikolojik travma, 
gerekse alışıla gelmiş eğitim düzenimiz dışında çevrimiçi olarak sürdürmek zorunda kaldığımız 
derslerle ilgili teknik sıkıntılardan kaynaklanabilecek öğrenci mağduriyetlerinin yaşanması 
olasıdır. Ortaya çıkabilecek böylesi mağduriyetlerin önüne geçmek veya en aza indirmek için 
birçok ülkede değişik üniversiteler sadece bu dönemde uygulanmak üzere BAŞARILI / BAŞARISIZ 
(CS / CU)  sistemini uygulama kararı almıştır. Üniversiteler kendilerine özgü koşul ve olanakları da 
düşünerek BAŞARILI / BAŞARISIZ (CS / CU)  sisteminin değişik versiyonlarını uygulamaktadırlar. 
Üniversiteler arası uygulamalar farklılık gösterse de, temel prensip öğrenci mağduriyetlerinin 
ortadan kaldırılması veya mümkün olan en düşük seviyeye çekilmesidir. Bu çalışmada 
oluşturulmaya çalışılan sistemin amacı DAÜ’nün  kendine özgü koşul ve olanaklarını da düşünerek 
üniversitemizde uygulanacak BAŞARILI / BAŞARISIZ (CS / CU)  sistemine temel teşkil edecek kural 
ve uygulamaları belirlemektir.  

 

 

KAPSAM: 

Üniversitemizde kullanılmak üzere planlanan BAŞARILI / BAŞARISIZ (CS / CU)  not  sistemi, DAÜ’de 
yürütülen tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda (ortak programlar hariç) yer alan 
dersleri kapsamaktadır.  

 

YÜRÜTÜLECEK SÜREÇLER ve TEMEL PRENSİPLER 
 

1. Kullanılacak Harf Notu Sistemleri 
Öğrenciler, bu sistemde bir ders için ya halen kullandığımız harf notu sisteminde mevcut 
F, D–, D, D+, C–, C, C+, B–, B, B+, A– ve A (Harf Notu Sistemi) notlarınından birini  ya da  
sadece geçip kalmanın belirlendiği CS ve CU notlarınından  (CS / CU sistemi) birini 
alabileceklerdir. Öğrenciler mevcut derslerinin istediği kadarının tercih edeceği sistem ile 
değerlendirilmesini talep edebilir.  
 
 

2. Mevcut Harf Sisteminin, Programlara göre CS / CU Sistemindeki Karşılıkları 
 
a) Lisans ve önlisans programlarındaki derslerde,  

i. D, D+, C–, C, C+, B–, B, B+, A– ve A harf notlarının karşılığı CS,  
ii. F ve  D– harf notlarının karşılığı ise CU’dur. 

 
 

b) Yüksek lisans programlarındaki derslerde;  



 
i. C, C+, B–, B, B+, A– ve A harf notlarının karşılığı CS,  
ii. F,  D– , D, D+, C–, harf notlarının karşılığı ise CU’dur. 
 

c) Doktora programlarındaki derslerde;  
i. B, B+, A– ve A harf notlarının karşılığı CS,  
ii. F,  D– , D, D+, C–, C, C+, B–, harf notlarının karşılığı ise CU’dur. 
 

d) Ayrıca tüm programlarda;  
i. W notunun karşılığı CW, 
ii. I notunun karşılığı da CI’dır. 
 

 
3. Harf Notu Alınan Derslerin, CS / CU Sistemine Dönüştürülmesi.  

Herhangi bir dersten harf notunu CS / CU sistemine dönüştürmek isteyen bir öğrenci 
öncelikle, harf notunun belli olmasını beklemelidir. Harf notu belli olan öğrenci, belirlenen 
takvim çerçevesinde izin/onay almaya gerek olmadan bir kereye mahsus olmak üzere 
normal harf notunu CS / CU olarak değiştirmeyi talep etme hakkına sahiptir.  

 

4. Bir Dersten İkinci Kez Not değiştirme Hakkı 
 
Öğrenci talebi ile CS / CU sistemine dönüştürülen bir ders tekrardan öğrenci talebi ile harf 
notu sistemine dönüştürülemez. Ancak, özel durumlarda, böylesi değişiklikler Fakülte 
Kurulu kararı ile yapılabilir. 
 

5. Dersten Çekilme Hakkı 

  Öğrenciler, 2019 – 2020 Bahar Döneminde final sınavları başlamadan kayıtlı olduğu tüm 
kredili veya kredisiz derslerden (tekrar ettiği dersler dahil) 12 Haziran 2020, saat 23:59’a 
kadar çekilebilirler. Bu şekilde dersten çekilen öğrenciler maddi iade talebinde bulunamazlar.  

a) İlk kez aldığı bir ders için dersten çekilen öğrenciye CW notu verilir. 
b) Tekrar edilen derslerden çekilen öğrenciye öğrencinin o dersten aldığı son notu verilir. 
 
 

6. Notu CS / CU Olan Derslerin Ortalamalara Etkisi 
 
a) CS olarak değerlendirilen derslerde bu not, mevcut sistemdeki S notu gibi işlem görür 

ve CGPA’ye katılmaz 
b) CU notları ise (dersin tekrar alınmasını  gerektirir); 



i. ilk kez alınan dersler için mevcut sistemdeki U notu gibi işlem görür ve CGPA 
hesabına katılmaz.  

ii. Tekrar edilen derslerde alınan  CU notunda ise CGPA öğrencinin tekrar ettiği 
derste aldığı en son harf notu ile hesaplanır.  

c) Tüm öğrencilerin 2019 – 2020 Bahar dönemi için CGPA’leri hesaplanır. 2019 – 2020 
Bahar döneminde en az bir notu harf notu sistemine göre olan öğrencilerin GPA’leri 
hesaplanır. Ancak normal ders yükünün altında harf notu sistemine göre 
değerlendirilmiş notu bulunan öğrenciler GPA’leri hesaplansa dahi GPA’den 
kaynaklanan haklarından yararlanamazlar. Normal ders yükünün üstünde aldığı 
derslerdeki CS / CU notu, öğrencinin Şeref veya Yüksek Şeref öğrencisi olmasına engel 
değildir ve sıralamasını değiştirmez. 

    
 

7. İlk Döneminde Olan Öğrenciler 
 
İlk dönem tüm derslerinden CS / CU notu talep etmiş bir öğrencinin CGPA’i hesaplanamaz.  
Öğrencinin CS aldığı dersler başarılı olduğu, CU aldığı dersler ise başarısız olup tekrar 
edilmesi gereken derslerdir.  
 

8. Hem Anadal Hem de Çift Anadal veya Yandal Programında Yer Alan Dersler. 
 
Anadal, çift anadal veya yandal gibi iki ayrı programda mevcut dersler için farklı not 
sistemi kullanılamaz. 
 

9. Proje ve Kredili Staj Dersleri 
 
Proje ve Kredili Staj dersleri de bu sisteme dahildir. Öğrenciler,  bu derslerde de 
değerlendirilmek istedikleri harf notu sistemini seçebilirler.  
 
 

10.  CS, CU, CI ve CW Notlarının Transkriptlerde Gösterilmesi 
Bu dönemde kullanılan CS, CU, CI ve CW  notları transkriptlere işlenir ve dip not olarak 
açıklanır.    
 

GENEL KURALLAR 
 

1. Öğrencinin 2019 – 2020 Bahar Dönemi sonundaki fiili dönemi, 2019 – 2020 Güz Dönemi 
sonundaki fiili dönemi olacaktır. 

2. Doktora programı öğrencileri L.E.Ö.A.E. Müdürlüğüne başvurarak, 2019 – 2020 Bahar 
Dönemi sonundaki fiili dönemlerinin 2019 -2020 Güz Dönemi sonundaki fiili 
dönemlerine döndürülmemesini talep edebilirler. 



3. 2019 – 2020 Bahar Dönemi sonunda mezun durumunda olup disiplin cezası almış 
bulunan ve Covid – 19 dolayısı ile sosyal sorumluluk yükümlülüklerini yerine 
getiremeyen öğrenciler bu yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılırlar. 

SİSTEMLE İLGİLİ TAKVİMLEME 

1. Öğrencilerin dersten çekilmesi için son gün 12 Haziran 2020, Cuma günü saat 23:59’a 
kadardır. 

2. Öğrencilerin Harf Notlarının CS / CU sistemine dönüştürülmesi için başvuru tarihleri         
7 Temmuz – 14 Eylül 2020 dir. 

 

GEÇİCİ MADDE 

1- Önlisans ve lisans programlarında yer alan herhangi bir ders için burada belirtilmeyen ve/veya 
açık olmayan konularda veya geçerli bir nedenle zamanında başvuru yapılamayan konularda        
Fakülte / Okul kurulları yetkilidir.  

2- Lisansüstü programlarda yer alan herhangi bir ders için burada belirtilmeyen ve/veya açık 
olmayan konularda veya geçerli bir nedenle zamanında başvuru yapılamayan konularda  
L.E.Ö.A.E. Md. / Enstitü Kurulu  yetkilidir.  
 


