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Esnek Not Sistemi  

 
Üniversitemiz Senatosunun 10 Nisan 2020 tarihli kararına göre, 2019-2020 Bahar 

Dönemiyle sınırlı kalmak ve Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarda geçerli olmak 

üzere öğrencilerimizin taleplerine göre Esnek Not Sistemi (ENS) uygulanacaktır.  

   Esnek Not Sistemi uygulaması ile ilgili bilgiler soru-cevap şeklinde açıklanmıştır. 

1. Esnek Not Sistemi nedir? 

ENS, geçer ve kalır harf notlarının, başarılı/başarısız harf notuna dönüşmesidir. Buna 

göre, 2019-2020 Bahar Döneminde alınan derslerin harf notlarının ilanından sonra, ön 

lisans ve lisans öğrencileri, “A” harf notu hariç alınan, A-, B+, B, B-, C+, C, C-,D+ ve D 

notlarının “S (Satisfactory/Başarılı)” notuna dönüşmesi, “F” notunun ise “U 

(Unsatisfactory/Başarısız)” notuna dönüştürülmesi için yazılı talepte 

bulunabileceklerdir. 

Lisansüstü öğrencileri ise 2019-2020 Bahar Döneminde alınan derslerin harf notlarının 

ilanından sonra, “A” harf notu hariç alınan, A-, B+, B, B- notlarının “S” notuna, C+, C, 

C-, D+ D ve F notlarının “U” notuna dönüştürülmesi için talepte bulunabileceklerdir. 

2. S ve U notlarının anlamı nedir? 

 

Ön lisans ve lisans eğitiminde, D ve üzeri notlar “S” (Başarılı) notuna, “F “ notu ise  “U” 

(Başarısız) notuna karşılık gelir.  

  

NA (Devamsız/Başarısız) notu, 2019-2020 Bahar Döneminde verilmeyecektir. 

 

Lisansüstü eğitimde, B- ve üzeri notlar “S” (Başarılı) notuna, C+ ve altı notlar “U” 

(Başarısız) notuna karşılık gelir.  

 

3. ENS sisteminde S/U notları nasıl hesaplanır? 

 

S ve U notlarının katsayı çarpanı “0” olduğunu için dönem ve genel not ortalaması 

hesaplamasına dâhil edilmez.  

 

Ancak “S” notu mezuniyet kredisine (Ön lisans 120 AKTS, Lisans 240 AKTS, Tezsiz 

Yüksek Lisans 90 AKTS, Tezli Yüksek Lisans 120 AKTS, Doktora/Sanatta Yeterlik 240 

AKTS) dahil edilir. 

 



 

 

 

4. İstediğimiz dersi S/U, istediğimiz dersi harf notu olarak tercih edebiliyor muyuz? 

Bunun için herhangi bir koşul veya gerekçe aranacak mı? 

 

Kayıtlı olunan her ders için kullanılacak not sistemini izin/onay almaya gerek olmadan 

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi için bir kereye mahsus olmak üzere S/U notu 

olarak değiştirmeyi talep etme hakkı verilmiştir. 

 

5. Öğrenci talebiyle harf notundan, S/U notu almaya dönüştürülen bir ders 

değerlendirmesi, tekrar harf not sistemine çevrilebilir mi? 

 

Hayır. Bir ders için bir kez not türü değişikliği yapılabilir. Diğer dönemlerde bu değişiklik 

talebi kabul edilmeyecektir. 

 

 

6. Stüdyo, Bitirme Projeleri vb. uygulama dersleri için ENS not sistemi geçerli mi? 

 

ENS not talebi tüm harf notu kullanılan dersler için geçerlidir. 

 

7. Dönem sonu not ilanından önce ENS harf notu talebinde bulunulabilir mi? 

 

Hayır. Dönem sonu notlarının ilanından sonra başvurabilirsiniz. 

 

8. Not yükseltme amacıyla alınan dersler için S/U notu tercih edilebilir mi? Bu 

durumda ortalamam nasıl etkilenecek? 

 

Evet tercih edilebilir. Bu durumda son aldığınız not (S/U) geçerli olacaktır. OBS 

hesabınızda yer alan Transkript Senaryosu ekranında (Transkript Senaryosu ekranı 

dönem sonunda aktif olarak çalışacaktır) hesaplama seçeneğini kullanarak “S/U” 

notlarının ortalamanıza etkisini hesaplayabilirsiniz.  

 

 

9. Anadal programı not dökümündeki (transkript) bir ders, çift anadal/yandal 

programı not dökümünde de (transkript) ayrı ayrı varsa, birinde S/U diğerinde 

harf notu talep edebilir miyiz? 

 

Hayır. Bu dersler, çift anadal/yandal programı not dökümünde “T” (Transfer) notu ile 

gösterilir. 

 

10. Tüm derslerin notu “S” olduğu takdirde ortalamam aynı mı kalacak? 

 

OBS hesabınızda yer alan Transkript Senaryosunda hesaplama seçeneğini kullanarak 

S notunun ortalamanıza etkisini hesaplayabilirsiniz.  

 

 

 

 



11. Dersin not verme sistemi halen S/U ise, harf notu talebinde bulunulabilir mi? 

 

Hayır. Bu derslerin notları zaten yönetmelik/yönerge/müfredat gereği S/U olarak 

verilmektedir. 

 

12. “S” harf notu olan ders/dersler mezuniyet kredisi için sayılır mı? 

 

“S” olan dersler mezuniyet kredisine sayılır. 

 

 

13. “U” harf notu olan ders olması halinde mezun olunabilir mi? 

 

Hayır. U notu, “F ve NA” notları gibi başarısız nottur, dersin tekrar alınması ve 

başarılması gerekmektedir.  

 

Lisansüstü eğitimde U notu C+ ve altındaki notlar gibi başarısız nottur, dersin tekrar 

alınması ve başarılması gerekmektedir. 

 

14. “U” harf notu olması halinde Tek Ders Sınavına başvurabilir miyiz? 

 

Evet. Başvurabilirsiniz. 

 

15. “NA” harf notu olması halinde Tek Ders Sınavına başvurabilir miyiz? 

 

2019-2020 Bahar Döneminde zaten “NA” notu verilmeyecektir, ancak önceki 

dönemlerde “NA” notu olan dersinizin bulunması halinde bu ders için, Tek Ders Sınavı 

başvurusu yapamazsınız. 

 

16. Bu süreçte ders eklemek mümkün mü? 

 

Ders eklemek mümkün değildir. 

 

17. 2019-2020 Bahar Döneminde ilk kez ders almaya başlamış bir öğrenci tüm 

dersleri için S/U sistemine geçerse ortalaması nasıl hesaplanacak? Statüsü 

(sınamalı/başarılı) nasıl belirlenecek? 

 

2019-2020 Bahar döneminde ilk kez ders almaya başlayan ve o dönem sonunda tüm 

dersleri S/U olan öğrenci, başka harf notu transfer edilmiş dersi yok ise, derslerinin 

tamamını  transfer etmiş bir öğrenci gibi olur. O dönem ortalama hesap edilmez. 

Ortalaması daha sonraki dönemlerde aldığı harf notları ile belirlenir. 

 

18. 2019-2020 Bahar Döneminde, en az ikinci dönemi veya sonrası dönemi olan bir 

öğrenci tüm dersleri için S/U sistemine geçerse ortalaması nasıl hesaplanacak? 

Statüsü (sınamalı/başarılı) nasıl belirlenecek? 

 

2019-2020 Bahar Döneminde ikinci veya üst dönemde olan ve tüm dersleri S/U olan 

öğrencinin, Bahar Dönemi Dönem Not (DNO) ortalaması hesap edilmez ancak 

derslerin kredileri sayılır. 2019-2020 Güz Dönemi GNO Ortalaması, Bahar Dönemi 

GNO ortalaması olarak yansıtılır.  

 

 



19. “Sınamalı” ve “Başarılı” statüleri önümüzdeki akademik yılda uygulanacak mı? 

 

Evet uygulanacak ve mevcut kurallarda değişiklik yapılmayacaktır. ENS not sistemi 

talep etmeniz halinde oluşan son genel not ortalamanıza (GNO) göre takip eden 

akademik yıl için statünüz belirlenecektir. 

 

20. 2019-2020 Bahar Döneminde kayıt dondurma yapmış olmam halinde “Sınamalı” 

ve/veya “Başarılı” statüsü için hangi GNO ortalaması kullanılacaktır? 

 

Bu dönem kayıt dondurmanız halinde, bir sonraki dönem kayıt yaptırdığınızda bu 

dönem (Bahar Dönemi) başında olduğunuz statüde ve GNO ortalamasında 

başlayacaksınız. 

 

21. Not değişikliği başvurumu nasıl ileteceğim? 

 

Başvuruların nasıl yapılacağı konusunda önümüzdeki günlerde detaylı olarak 

bilgilendirileceksiniz. 

 

22. Akademik Başarı Bursu değerlendirmeleri nasıl yapılacaktır. 

 

Akademik Başarı Bursu değerlendirmeleri, ENS taleplerinden önce oluşan ve harf 

notlarını içeren 2019-2020 Bahar Dönemi genel not ortalamaları (GNO) esas 

alınarak belirlenecektir. 

 

23. Yüksek Lisans programlarında burs devamı nasıl belirlenecektir? 

 

Yüksek Lisans programlarında, yüksek lisans burslarının devamı için 2 inci dönem 

sonundan başlamak üzere her dönem sonunda incelenen genel not ortalamaları (en az 

3.20 olması), ENS taleplerinden önce oluşan ve harf notlarını içeren 2019-2020 Bahar 

Dönemi genel not ortalamaları (GNO) esas alınarak değerlendirilecektir. 

 

24. Mezuniyet Derecesi ve Sıralaması nasıl belirlenecektir? 

 

Mezuniyet dereceleri ve sıralamaları, ENS taleplerinden önce oluşan ve harf notlarını 

içeren 2019-2020 Bahar Dönemi genel not ortalamaları (GNO) esas alınarak 

belirlenecektir. 

 

 

 


