
2021 Akademik Kurul Kararları – Hatırlatmalar 
 
Ocak: 
 
Bahar 2021 döneminden itibaren geçerli olacak şekilde, öğrenciler, Fakülte tarafından aksi 
yönde bir karar bulunmadığı sürece ve yüz yüze yapılan dersler bakımından sınıfta fiziksel 
olarak yer olduğu sürece derslere yüz yüze veya uzaktan katılabilirler. Uzaktan eğitim yoluyla 
ilerleyen dersler için öğrenciler derse sadece ders saatinde katılabilirler, daha sonra ders 
kayıtlarına erişemezler.  
 
Öğrenciler sınırlı dinleyici (audit) olarak kayıt olacakları derslere uzaktan veya yüz yüze olarak 
katılabilirler. Derslerin video kayıtlarına erişebilirler. Öğrencinin bu şekilde derse katılabilmesi 
için, ilgili öğretim üyesi onayıyla öğrencinin derse sınırlı dinleyici (audit) olarak Kayıt ve 
Öğrenci İşleri tarafından kayıt edilmesi gerekmektedir. 

Şubat:  

Öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında kayıt dondurulmuş* dönemler hariç 
dördüncü yılını tamamlamış, ancak müfredatta yer alan dersleri henüz başarılı veya başarısız 
olarak tamamlamamış olan öğrencilerin, almaları gereken derslerin varsa önkoşullardan muaf 
olarak derslere kayıt olabilirler. 

*Bir yarıyıl veya daha fazla uzaklaştırma cezası almış öğrenciler de bu kapsamda 
değerlendirilirler. 

Not: İlgili derslerden önkoşul muafiyetleri merkezi olarak Kayıt ve Öğrenci İşleri tarafından 
yönetilebilir. 

Nisan: 

1) Ders değerlendirmelerinin öğrencilere açılmasına karar verilmiştir. 
 

2) 2020 Bahar – 2021 Bahar dönemleri de dahil olmak üzere bu dönemler içerisinde 
alınmış “S” – Başarılı (Satisfactory) notlarının daha önceki dönemlerde alınmış “F” 
notlarının ortalamadan çıkarılmasında kullanılabilmesine karar verilmiştir. 
 

Haziran: 
 

1) Mezuniyet için dereceye giren öğrencilerin belirlenmesinde aşağıdaki kuralların 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

 
1.1. Çift anadallarından mezuniyetleri bir sonraki seneye kalan öğrenciler için; 
 



• Bir öğrenci okul sıralamasına sadece bir kere girebilir.  
• Bir öğrenci bir fakültenin sıralamasına sadece bir kere girebilir. (Örnek olarak 

ana dalından 2020’de CE Fakülte 2. Olan öğrenci, 2021’de çift ana dalı da 
mühendislik ise tekrar CE Fakülte sıralamasında 1. olarak listelenmez fakat çift 
anadalı CASE’ de ise 2021’de CASE Fakülte sıralamasına girebilir.) 

 
1.2. Okul sıralamalarına esas alınan ortalamanın S dönüşümü öncesi alınan notlardan 
oluşan ortalamanın olması. 
 
1.3. Daha önceden kabul edilmiş Akademik Kurul kararında yer alan varsa T notu ile 
transfer edilen derslerin notların ortalama hesabına katılması ve akademik disiplin cezası 
alan öğrencilere ödül verilmemesi. 

 
2) Derslerin kayıt edilmesi, kayıtlara öğrencilerin erişimi ve kayıtların değiştirilebilmesi 

ile ilgili aşağıdaki kuralların uygulanma önerisi kabul edilmiştir. 
 
Öğrenci odaklı, öğrenmeye erişimi ve etkili öğrenmeyi destekleyen bir uygulama 
olarak derslere kayıtlı öğrencilerin sınıfta verilen tüm derslere çevrimiçi/uzaktan 
katılabilmesi ve çevrimiçi/uzaktan ya da sınıf ortamında verilen derslerinin kayıt altına 
alınabilmesi esastır. Öğretim üyeleri, öğrenme ve öğretmeyi destekleme amacı ile ders 
kayıtlarında düzenlemeler, düzeltmeler ve değişiklikler yapabilirler. Bu tür düzenleme, 
düzeltme ve değişikliklerin dersin bütünlüğünü koruyacak, dersi sınıfta alanlarla uzaktan 
alanların deneyimlerini ve erişecekleri bilgi düzeyini farklılaştırmayacak ve sınav 
başarısını etkilemeyecek şekilde yapılması zorunludur. Ders kayıtları bakımından 
akademik ifade özgürlüğü, özel yaşamın gizliliği ve kişisel verilerin korunması ile kişilik 
hakkına bağlı güvenceler esas alınır. 

Öğrencilerin, aldıkları derslerle ilgili ders kayıtlarına ulaşma hakkı, ilgili derslerin muadil 
ve güncel kayıtlarını da kapsamak üzere dersi aldıkları dönemden başlayarak mezun 
oldukları tarihe kadar devam eder. 

3) Öğrencilerin Bahar 2020, Yaz 2020, Güz 2020, Bahar ve Yaz 2021 için geriye dönük 
olarak S / U not değişiklik talebinde bulunabilmeleri kabul edilmiştir. 

 

Temmuz: 

Kredili alınmakta olan derslerin, öğrencinin Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerekmeksizin, 
öğretim üyesi onayıyla, dönemin 12. haftasında Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne 
başvuru yaparak Dinleyici (audit) olarak alabilmesine karar verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 



Ağustos: 

Ders Tekrar Kuralları: 

Tekrar şekli Ders türü GPA Hesaplama Kuralı 

Aynı dersin yeniden 
alınması  

Zorunlu alan/ Ortak 
çekirdek/ Alan seçmeli/ 
Genel seçmeli 

Sadece en yüksek not dikkate alınır. 

Her iki notun da F olması durumunda, eski F 
ortalamadan çıkarılır, sadece yeni F ortalamayı 
etkiler. 

Farklı kodlu, geçer 
notlu bir dersin F 
notlu ders yerine 
alınması 

Ortak çekirdek 
Geçer not veya F notundan hangisinin daha önce 
alınmış olduğuna bakmaksızın, sadece geçer not 
dikkate alınır. 

Farklı kodlu geçer 
notlu bir dersin 
geçer notlu ders 
yerine alınması 

Ortak çekirdek 

Öğrencilerin bir çekirdek grup içerisinde geçer 
notlu 2 dersten yüksek notlu olanı diğeri yerine 
saydırmak istemeleri durumunda bir dilekçe ile 
Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne 
bildirmeleri gerekmektedir. 

Aynı çekirdek grupta ortalamaya dahil olan 2 geçer 
not olması durumunda, derslerden bir tanesi Genel 
Seçmeli ders olarak değerlendirilir. 

Farklı kodlu F notlu 
iki dersin birbiri 
yerine alınması 

Ortak çekirdek 
Yeni F ortalamaya dahil olur, eski F ortalamadan 
çıkartılır. 

Farklı kodlu, geçer 
notlu bir dersin F 
notlu ders yerine 
alınması 

Alan seçmeli / Genel seçmeli 
Geçer not veya F notundan hangisinin daha önce 
alınmış olduğuna bakmaksızın, sadece geçer not 
dikkate alınır. 

Farklı kodlu geçer 
notlu bir dersin 
geçer notlu ders 
yerine alınması 

Alan seçmeli / Genel seçmeli 
İki not da hesaba katılır - eğer öğrenci sadece 
yüksek notun sayılması için dilekçe verdiyse düşük 
not ortalamadan çıkarılır. 

Farklı kodlu F notlu 
iki dersin birbiri 
yerine alınması 

Alan seçmeli / Genel seçmeli İki not da hesaba katılır. 

 


