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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.03.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.22490 sayılı “Yeni 
Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri” konulu yazısı ile bildirilen kararların 2inci 
maddesinin “c” bendi uyarınca; 23 Mart 2020 tarihi itibariyle Üniversitemizde yürütülmeye başlanan uzaktan 
eğitim için, uzaktan eğitimin uygulandığı süre ile sınırlı olmak üzere uygulanacak UZAKTAN EĞİTİM 
SÜRESİNCE SINAVLAR VE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 
oluşturulmuştur. ESASLAR’ın özeti aşağıda sunulmaktadır.  
 
Üniversitemiz; kullanılmakta olan notlara ilave olarak, uzaktan öğretim süresince “Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” 
notlarını ders değerlendirme notu olarak sisteme eklemiştir.   
 
“Pass/Geçti” notu; 
• Önlisans ve lisans öğrencileri için İEÜ kredisi olan, DD ve üzeri not aldıkları dersler için, 
• Yüksek lisans öğrencileri için İEÜ kredisi olan CC ve üzeri not aldıkları dersler için, 
• Doktora öğrencileri için İEÜ kredisi olan CB ve üzeri not aldıkları dersler için, 
verilecektir.  
 
“Fail/Kaldı”  notu; 
• Önlisans ve lisans öğrencileri için İEÜ kredisi olan FD ve FF notu aldıkları dersler için, 
• Yüksek lisans öğrencileri için İEÜ kredisi olan DC, DD, FD ve FF notu aldıkları dersler için, 
• Doktora öğrencileri için İEÜ kredisi olan CC, DC, DD, FD ve FF notu aldıkları dersler için, 
verilecektir. 
 
“Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” notu, ders notlarının harf notu olarak transkriptlerine yansımasını ve GNO 
hesaplamasına katılmasını istemeyen öğrenciler için uygulanacaktır. 
 
“Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” notu sistemini tercih edecek öğrencilerin başvurularını, dönem harf notlarının 
ilanını takiben akademik takvimde belirtilen tarihlerde OASIS Bilgi Sistemi üzerinden yapacaklardır. 
Başvurular, daha sonra danışmanlarının görüşlerine gönderilecektir. 
 
Öğrenciler, uzaktan eğitim gördükleri dönemde kayıtlandıkları istedikleri sayıdaki dersin/derslerin 
transkriptlerine, “Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” notları ile yansıması için talepte bulunabileceklerdir.   
 
Öğrenci, “Fail/Kaldı” notu aldığı dersi başarılı oluncaya kadar almakla yükümlüdür.   
“Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” notu sistemi tercih edilirse, verilen dersin/derslerin harf notları, transkripte 
yansıtılmayacak, bu dersler için transkriptlerde yalnızca “Pass/Geçti”  veya “Fail/Kaldı” ifadeleri yer alacaktır. 
 

 “Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” notu verilen dersler için transkriptlerde açıklayıcı ilave bilgi yer alacaktır. 
 
Öğrencinin DNO hesaplaması, ilgili dönemde kayıtlandığı bütün derslerin harf notunun transkriptine 
işlenmesi ile mümkün olacaktır. İlgili döneminde öğrencinin bir adet bile “Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” notu 
bulunulması halinde döneme ait DNO hesaplanamayacaktır. Ancak, “Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” 
derslerinin AKTS kredisi dönem toplam AKTS kredisine dahil edilecektir. 
 
Öğrencinin GNO hesaplaması, “Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” notu dışındaki harf notu olan dersler ile 
yapılacaktır. Ancak, “Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” derslerin AKTS Kredisi genel toplam AKTS kredisine 
dahil edilecektir. 
 
Öğrencinin uzaktan eğitim dönemde aldığı tüm dersleri için “Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” notu talebinde 
bulunması halinde, öğrencinin bir önceki dönem sonu itibariyle oluşan GNOsu dikkate alınacaktır. 
 

“Fail/Kaldı” notlu dersin DNO ve GNO ortalaması hesabına katkısı, ilgili dersten harf notu alındığı 
dönemden itibaren geçerli olacaktır. 
  
“Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” notu alınan dersin ilerleyen dönemlerde tekrarlanması (başarısızlık veya not 
yükseltmek üzere) ve dersten harf notu alınması halinde, dersten alınan son harf notu DNO ve GNO 
hesabında dikkate alınacaktır. “Pass/Geçti” notlu dersten harf notu alınmaması (tekrarlanmamış olması) 
halinde ise bu dersin hiçbir zaman DNO ve GNO ortalamasına hesabına katkısı olamayacaktır.  
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2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi öncesinde alınan bir derse başarısızlık veya not yükseltmek üzere 
yeniden kayıtlanılması sonrasında bu dersten “Pass/Geçti” veya “Fail/Kaldı” notu alınması halinde, ilgili 
ders için alınan 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi öncesindeki harf notları ve AKTS kredisi GNO 
hesaplamalarına (Not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen dersten alınan en son notun geçerli olduğu 
için) dâhil edilmeyecektir.  
 
Bir üst sınıfa geçme, çift anadal-yandal başvurusu, çift anadal-yandala devam etme, kurum içi yatay 
geçiş başvurusu, şeref-yüksek şeref öğrencisi olma gibi yönetmelik, yönerge ve esaslarda yer alan GNO 
hesabına bağlı durumlarda GNO hesabı, “Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” notu dışındaki harf notu verilen 
dersler ile yapılacaktır.  
 
“Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” notu başvuruları ile not aktarımları süreci tamamlanmadan önce talep edilen 
transkriplerde ilgili döneme ait hiçbir not yer almayacaktır. 
 
“Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” notu alınan derslerin, bir başka dersin önkoşulu olması halinde, önkoşul 
uygulamaları aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.  

 Önkoşulun “dersten geçme” olması halinde önkoşul  “DD veya Pass/Geçti” olarak,  

 Önkoşulun “dersi takip etme” olması halinde önkoşul  “FF veya Fail/Kaldı” olarak, 

 Önkoşulun “başarısız olma” olması halinde önkoşul  “FF/ FD veya Fail/Kaldı” olarak, 
düzenlenecektir. 

 
 
 
 


