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ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  

…………………..…. MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI’NA 
 

Çankaya Üniversitesi Senatosu’nun 22 Nisan 2020 tarih ve 2020/10-03 sayılı kararı ile 2019-
2020 Bahar yarıyılında geçerli olmak üzere notlandırma sisteminde yapılan geçici değişiklik 
kapsamında, aşağıdaki tabloda belirttiğim işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

 Çankaya Üniversitesi web ana sayfasının duyurular bölümünde veya aşağıdaki 
bağlantıda yer alan duyuruyu ve eklerini okudum, anladım.  

http://www.cankaya.edu.tr/duyuru/4799/Notlandırma_Sisteminde_Yapılan_Geçici_Değişiklik_Ile_Ilgili_Önemli_Duyuru.html 
              

Adı-Soyadı  :   
 

Numarası :  
 

Tel No  :  
 

İmza  :   
 

Kayıtlara Geçti/Kaldı (SC [Satisfactory – Covid 19] / UC [Unsatisfactory 
– Covid 19]) Olarak Yansıtılmasını İstediğim Dersin Kodu-Adı 

Harf 
Notu 

Kayda Geçmesi 
İstenen Not 

(SC/UC) 

   

   

   

   

   

   

 
DANIŞMAN GÖRÜŞÜ 
 
Adı-Soyadı:  
 
Tarih: 
 
 
 
İmza: 

 
Çankaya Üniversitesi 22 Nisan 2020 tarih ve 2020/10-03 sayılı 
Senato Kararı gereği UYGUNDUR. 

Çankaya Üniversitesi 22 Nisan 2020 tarih ve 2020/10-03 sayılı 
Senato Kararı gereği UYGUN DEGİLDİR. 

AÇIKLAMA: 

 
COVID 19 pandemisinin oluşturduğu etkileri göz önüne alarak, sadece 2019-2020 Bahar yarıyılında geçerli olmak üzere, notlandırma 
sisteminde geçici değişikliğe gidilmesine karar verilmiş olup, Üniversite Senatosunun 22 Nisan 2020 tarih ve 2020/10-03 sayılı kararı 
ile kabul edilmiştir. 

Esnek Not Sistemi olarak isimlendirilen bu sistemde, Üniversitemiz bünyesinde 2019-2020 Bahar yarıyılında verilen bütün kredili 
derslerde; isteyen öğrenciler eskisi gibi derslerinden harf notu/ders notu alabilecekken, isteyen öğrenciler seçecekleri derslerin 
notlarının kayıtlara Geçti/Kaldı (Pass/Fail) olarak yansıtılmasını tercih etme hakkına sahip olacaktır. Ön Lisans ve Lisans 
programlarına kayıtlı öğrenciler için Geçti/Kaldı seçeneğini tercih ettikleri derslerden notu DC (100 üzerinden en az 50) veya daha 
yüksek olanlar için kayıtlara SC (Satisfactory – Covid 19) notu, notu DD (100 üzerinden en fazla 49) veya daha düşük olanlar 
için ise kayıtlara UC (Unsatisfactory – Covid 19) notu yansıtılacaktır. 

Ders notlarının kayıtlara Geçti/Kaldı (Pass/Fail) olarak yansıtılmasını isteyen öğrencilerin 10 Temmuz 2020 Cuma günü saat 17:00’a 
kadar dilekçe ile öğrenim gördükleri bölüme bildirmeleri gerekmektedir. 

Bütünleme sınavlarına girecek öğrencilerden ders notlarının kayıtlara Geçti/Kaldı (Pass/Fail) olarak yansıtılmasını isteyenler, 
bütünleme sınav sonuçlarının ilanını izleyen 5 iş günü içerisinde öğrenim gördükleri bölüme dilekçe verebileceklerdir.

Bölüm Evrak No: 

FORM 15 
HARF NOTU DEĞİŞİKLİĞİ 

 

 


