
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma 

YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin 

sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun 

karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur.  

Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir: 

NOT HARF 
NOTU 

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 

49-00 FF 0.0 F 

 

*Yıldızlı harf notları için yüksek olan ağırlık uygulanır.  

Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (önlisans) ve 6. düzey 

(lisans) programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey 

(doktora) programlarda da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler 

için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.  

Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde 

kurumlar arası hareketlilik desteklenmektedir.  

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 (Incpmplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir 

sebepten dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu 

alan öğrenciler, ilgili dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm 

eksik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili 

akademik birim yöneticisi ve yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç Tarihinden 

iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine verilen tarihte yükümlülüklerini yerine 

getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna dönüşecektir.  

S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.  

U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.  

P (Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi 

aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.  

NP (Not Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir 

dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere 

verilir. 

EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.  



NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil 

olmayan derslerdeki perfromansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir 

ancak kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.  

W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve ersi veren akademik 

personelin izni ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem 

başlangıcından 10 hafta sonraya kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk 

iki döneminde herhangi bir dersten çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu 

alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrenciler aynı derslerden tekrar çekilemez. Önlisans 

programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans programlarında eğitim gören 

öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı ilk dönemde bu 

dersi tekrar almak zorundadır.  

NA (Never Attended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu 

yapılacak değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama 

hesaplamasına katılmaz. 

Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal, hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları 
gösterilir. 


