
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma 

YDÜ'de alınan her ders için öğrenciye yarıyıl ders notu olarak öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf 

notlarından biri verilir. Her notun ayrıca AKTS notu eşdeğeri vardır. 

Aşağıdaki tablo, yerel harf notları, katsayılar ve AKTS notu eşdeğerleri hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. 

SKOR NOT KATSAYI AKTS NOTU 

90-100 AA 4.0 A 

85-89 BA 3.5 B* 

80-84 BB 3.0 B* 

75-79 CB 2.5 C* 

70-74 CC 2.0 C* 

60-69 DC 1.5 D 

50-59 DD 1.0 E 

49 ve altı FF 0.0 F 

 

*Yıldızlı harf notları için yüksek olan ağırlık uygulanır.  

Bir dersten başarılı olabilmek için önlisans (önlisans) ve lisans (lisans) öğrencilerinin en az DD, yüksek 

lisans (yüksek lisans) öğrencilerinin en az CC, ve üçüncü aşama (Ph.D.) öğrencilerinin bir dersi 

geçebilmeleri için en az CB notu almaları gerekir. Genel not ortalamasına dahil olmayan dersler için 

öğrencilerin S notu almaları gerekir. 

Bunun dışında her yerel notun eşdeğer AKTS notu vardır, bu da öğrencilerin hareketlilik dönemleri 

notlarının transferini kolaylaştırır. Yukarıdaki tablo YDÜ'deki AKTS not sistemini göstermektedir. 

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki 

harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir: 

  



I Tamamlanmamış (Incomplete) 

S Yeterli (Satisfactory Completion) 

U Yetersiz (Unsatisfactory) 

P Yeterli İlerleme (Successful Progress) 

NP Yetersiz İlerleme (Not Successful Progress) 

EX Muaf (Exempt) 

NI Dahil Edilmemiş (Not included) 

W Dersten Çekilmiş (Withdrawal) 

NA  Devamsız (Never Attended) 

 

• I (Incomplete) notu , yarıyıl veya yaz okulu sonunda dersin öğretim elemanı tarafından geçerli bir 

mazeret nedeni ile ders gerekliliklerinin tamamını karşılayamayan öğrencilere verilir. “I” harf notu 

alan öğrenciler, yarıyıl sonu veya yaz okulu notlarının verildiği tarihi izleyen bir hafta içinde eksik 

ders yükümlülüklerini tamamlayarak harf notu almak zorundadır. Ancak özel durumlarda bu süre, 

ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve o akademik birimin yönetim kurulu kararı ile 

bir sonraki yarıyıl kayıtlarının başlamasından iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Aksi takdirde “I” 

notu otomatik olarak FF veya U notu olur. 

• S (Yeterli) notu, kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. 

• Kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere U (Yetersiz) notu verilir. 

• P (Başarılı Gelişim) notu , genel not ortalamasına dahil olmayan ve bir yarıyılı aşan derslere devam 

eden ve ilgili yarıyılın akademik çalışmalarını düzenli olarak yapan öğrencilere verilir. 

• NP (Başarılı Değil) notu , genel not ortalamasına dahil olmayan ve süresi bir yarıyılı geçen dersler 

için ilgili yarıyılın akademik çalışmalarını düzenli olarak yapmayan öğrencilere verilir. 

• EX (Muaf) notu , müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir. 

• NA (Dahil değil) notu , öğrencinin genel not ortalamasına dahil olmayan program veya 

programlarda aldığı dersleri belirlemek için verilir. Bu not, öğrencinin not dökümünde ilgili harf 

notu ile belirtilir. Bu tür dersler öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki derslerden sayılmaz. 

• W (Çekilme) notu , öğrencinin ders ekleme/bırakma dönemini takip eden yarıyılın ilk on haftasında 

danışmanının önerisi ve dersi veren öğretim elemanının izni ile çekildiği dersler için kullanılır. 

Öğrenci, ön lisans/lisans programının ilk iki yarıyılındaki derslerden ve not ortalamasına katılmayan 



daha önce tekrarlamak zorunda olduğu ve daha önce “W” notu aldığı derslerden çekilemez. Öğrenci, 

danışmanının önerisi ve dersi veren öğretim üyesinin izni ile ön lisans öğrenimi süresince en fazla 

iki, lisans öğrenimi süresince dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersi açıldığı ilk yarıyılda 

almak zorundadır. 

• Sınıf “NA” (Katıldı Hiç) katılımı ve / veya tabii gereklerini yerine getirmek başarısız olan 

öğrencilere öğretim tarafından verilir ve / veya herhangi almaya başarısız olduğu dönem Sonu 

Sınavına girme hakkını kaybederler kim dönem boyunca uygulanan sınavlardır. Ortalama 

hesaplamalarda “NA” notu dikkate alınmaz. 

 

Öğrencilerin hem AKTS notları hem de yerel notları, öğrencilerin resmi transkriptlerinde gösterilir. 


