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“PASS/GEÇTİ” VE/VEYA “FAİL/KALDI” BAŞVURUSU  
NASIL YAPILIR? 

 
 

 
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 2’inci maddesinin “c” bendi uyarınca; 23 Mart 2020 tarihi itibariyle Üniversitemizde 
yürütülmeye başlanan uzaktan eğitim için, uzaktan eğitimin devam ettiği süre ile sınırlı olmak üzere 
uygulanacak "UZAKTAN EĞİTİM SÜRESİNCE SINAVLAR VE ÖĞRENCİ BAŞARISININ 
DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR" oluşturulmuştur. 
 
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. 
 
 
16.12.2020 tarihli Üniversitemiz Senato’sunda Pass/Geçti ve Fail/Kaldı sistemi kapsamında 
aşağıdaki kararlar alınmıştır. 
 
2020-2021 öğretim yılı güz döneminde; 

 Önlisans ve lisans programları öğrencileri çift anadal, yandal, sertifika programı dersleri ile 
birlikte en fazla 18 AKTS’lik ders için “Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” hakkı kullanabilir. 

 2020-2021 öğretim yılında ilk kez lisansüstü programlara kayıtlanan öğrenciler en fazla 15 
AKTS’lik ders için “Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” hakkı kullanabilir. 

 2020-2021 öğretim yılı öncesinde lisansüstü programlara kayıtlanan öğrenciler en fazla 7,5 
AKTS’lik ders için “Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” hakkı kullanabilir. 

 Akademik takvimde ilan edilen “Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” başvuru tarihleri haricinde 
başvuru kabul edilmeyecektir. 

 Öğrencilerimiz “Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” başvurularını yalnızca OASIS Bilgi Sistemi 
üzerinden yapabilir. Dilekçe/form ile başvuru kabul edilmeyecektir. 
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 Öğrencilerimizin, başvuru tarihleri içerisinde yalnızca OASIS Bilgi Sistemi üzerinden, en 
fazla iki kez “Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” başvurularında değişiklik yapmalarına müsaade 
edilir. 

 ERASMUS programı kapsamında yurtdışında eğitim gördüğü dönemlere ilişkin transkriptin 
öğrenciye geç ulaşması nedeni ile akademik takvimde ilan edilen tarihlerde başvuruda 
bulunamayan öğrencilerin durumları, Üniversitemiz Yönetim Kurulunda karara 
bağlanacaktır. 

 “Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” uygulaması, son kez 2020-2021 öğretim yılı güz döneminde 
kullanılacak ve uygulama 2020-2021 öğretim yılı bahar döneminden itibaren kaldırılacaktır. 

 
 

 OASIS’e şifrenizle giriş yaptıktan sonra sırasıyla Başvurular -> “Geçti/Kaldı Başvurusu” 
butonuna basınız. 

 
 

 
Resim 1: “Geçti/Kaldı Başvurusu” sayfasına giriş 
 

 
Ekranda:  
 

 Lisansüstü program öğrencilerinin ilgili dönemde aldığı P, S, U, NP ve W notu olan dersleri 
hariç diğer tüm dersleri, 

 Önlisans/Lisans program öğrencilerinin ilgili dönemde aldığı W notu olan dersi hariç diğer 
tüm dersleri,  

gelecektir. 

https://admin-oasis.izmirekonomi.edu.tr/oasis/student/courses/enrollment/fl_exemption_app.php
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Resim 2: Geçti/Kaldı Başvurusu sayfası 
 
 

 “I-Eksik” notu olan öğrencilerin “Geçti/Kaldı Başvurusu” sayfası açılmayacaktır. Bu 
öğrenciler Geçti/Kaldı başvurusunu, tüm eksik harf notlarının ilan edilmesini takiben, 
Fakülte Sekreterliği’ne formla yapacaklardır. 

 

 Çift Anadal ve Yandal Programına devam eden öğrencilerin sayfasında “Anadal Programı” 
ve “Çif Anadal Programı / Yandal Programı” olarak iki alan çıkacaktır. Her iki dal için ayrı 
ayrı seçim yapılarak başvuru yapılması gerekmektedir. 

 

 
Resim 3: Çift Anadal Programına devam eden öğrenci sayfası 
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Resim 4: Yandal Programına devam eden öğrenci sayfası 
 
 

 Notunun Geçti/Kaldı olarak çevrilmesini istediğiniz dersin “Geçti/Kaldı Olarak Çevir” 
sütununda yer alan butonunu aktif hale getiriniz.  

 

 
Resim 5: Geçti/Kaldı olarak çevirme işlemi 
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 Dersin Geçti/Kaldı butonunu aktif hale getirdiğinizde, dersin harf notuna göre oluşan puanı 
sıfırlanacaktır. Ortalamanız kalan puana göre hesaplanarak Genel Not Ortalamanız buna 
göre değişecektir. Geçti/Kaldı notuna göre, Genel Not Ortalamanızın yükselmesi halinde 
Yeşil rengi, düşmesi halinde de Kırmızı rengi aldığını göreceksiniz. 

 

 
Resim 6: Geçti/Kaldı çevirme işlemine bağlı olarak GNO’nun yükselmesi 
 
 

 
Resim 7: Geçti/Kaldı çevirme işlemine bağlı olarak GNO’nun düşmesi 
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 Önlisans ve lisans programları öğrencileri çift anadal, yandal, sertifika programı dersleri ile 
birlikte en fazla 18 AKTS’lik ders için “Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” hakkı kullanabilir. 

 2020-2021 öğretim yılında ilk kez lisansüstü programlara kayıtlanan öğrenciler en fazla 15 
AKTS’lik ders için “Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” hakkı kullanabilir. 

 2020-2021 öğretim yılı öncesinde lisansüstü programlara kayıtlanan öğrenciler en fazla 7,5 
AKTS’lik ders için “Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” hakkı kullanabilir. 

 
Bu kuralların aşılması halinde sistem aşağıdaki şekilde uyarı verecektir. 
 

 
Resim 8: AKTS kuralının aşılması halinde çıkan uyarı 
 

 
Resim 9: AKTS kuralının aşılması halinde çıkan uyarı 
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 Geçti/Kaldı seçimlerinizi tek tek iptal etmek yerine “Tercihlerimi Sil” butonuna basarak 
tümünü sıfırlayabilirsiniz. 

 

 
Resim 10: “Tercihlerimi Sil” butonu 
 
 

 Geçti/Kaldı butonunu aktif hale getirdiğiniz ders(ler)inizi, akademik danışmanınız kendi 
hesabından görebilecek, gerek duyduğu takdirde sadece tavsiyede bulunabilecektir. 
“Danışman Yorumu” sütunundan, danışmanınızın tavsiye niteliğindeki yorumlarını 
görebilirsiniz. Geçti/Kaldı notlarının transkriptinize aktarılmasında, danışman onayının 
alınması durumu bulunmamaktadır. 

 Geçti/Kaldı butonunu aktif hale getirdiğiniz ders(ler)inizi netleştirdikten sonra, 
mutlaka Transkriptinize aktarmanız gerekmektedir. Aksi durumda Geçti/Kaldı olarak 
işaretlediğiniz dersleriniz aktarılmayacaktır.  
 
“Tercihlerimin doğruluğunu kabul ediyorum.” kutusunu işaretledikten sonra, "Transkriptime 
aktarılmasını kabul ediyorum" butonuna basmanız gerekmektedir. 
 

 
Resim 11: "Transkriptime aktarılmasını kabul ediyorum" butonu 
 
 
 

  "Transkriptime aktarılmasını kabul ediyorum" butonuna en fazla iki kez basabilirsiniz. Bir 
kez bastıktan sonra geri alıp seçimlerinizde değişiklik yaparak tekrar "Transkriptime 
aktarılmasını kabul ediyorum" butonuna basmalısınız. İkinci kez bastıktan sonra tekrar geri 
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alamazsınız. Bu nedenle; "Transkriptime aktarılmasını kabul ediyorum" butonuna 
seçimlerinizi netleştirdikten sonra basmanızı öneririz.  

 
 

 
 

Resim 12: "Transkriptime aktarılmasını kabul ediyorum" butonuna basınca çıkan uyarı 
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“PASS/GEÇTİ” VE VEYA “FAİL/KALDI”  
BAŞVURUSU YAPILMASI HALİNDE 

 
 “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. 
 

 Öğrenci, “Fail/Kaldı” notu aldığı dersi, başarılı oluncaya kadar almakla yükümlüdür.   
 

 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 hesaplamasına, “Pass/Geçti” ve “Fail/Kaldı” notu olan dersler katılmayacaktır. 
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 GNO’su 
dikkate alınacaktır. 

 

 “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.  

 

 “Fail/Kaldı” notlu dersin DNO ve GNO ortalaması hesabına katkısı, ilgili dersten harf notu alındığı 
dönemden itibaren geçerli olacaktır. 

 

 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 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.  
 

 İlgili dönemde öğrencinin bir adet bile “Pass/Geçti” notu bulunması halinde döneme ait DNO 
hesaplanmayacağından şeref-yüksek şeref öğrencisi olma durumu mümkün olamayacaktır. 
 

 Yıllık Genel Not Ortalamasına bağlı olarak belirlenen “akademik başarı indirimi almaya hak 
kazananlar” ile Genel Not Ortalamasına bağlı olarak belirlenen “mezuniyet dereceleri”nin tespiti; 
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uzaktan eğitimin uygulandığı dönemlerde öğrencinin “Pass/Geçti” ve/veya “Fail/Kaldı” olarak 
talep ettiği dersleri de dahil tüm derslerden aldığı harf notları dikkate alınarak belirlenen GNO 
üzerinden yapılacaktır. 

 

 “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, 
 


