
 

Değerli  Sevgili Öğrenciler 
  
Aynı anda hem 2019-2020 Bahar dönemi harf 

notlarının hemde bütünleme harf 

notlarının  CS / CU sistemine 

dönüştürülmesinin online olarak yapılması 

teknik açıdan karışıklıklara yol 

açabileceğinden, harf notlarının CS / CU 

sistemine 

dönüştürülmesi  başvurularının  online 

olarak yapılması konusunda aşağıdaki takvim 

uygulanacaktır.   

       27 Temmuz 2020 tarihine kadar online 

olarak sadece 2019-2020 Bahar 

dönemi  harf notlarının    CS / CU 

sistemine dönüştürülmesi  başvuruları 

devam edecek. 

       28 Temmuz – 04 Ağustos 

2020 tarihleri arasında online 

olarak sadece bütünleme harf 

notlarının  CS / CU sistemine 

dönüştürülmesi başvuruları 

yapılabilecek. 

       05 Ağustos  – 10 Eylül 2020 tarihleri 

arasında online olarak sadece 2019-

2020 Bahar Dönemi harf 

notlarının    CS / CU sistemine 

dönüştürülmesi  başvuruları 

yapılabilecek. 

       11 – 14 Eylül 2020 tarihleri 

arasında online olarak sadece yaz 

dönemi  harf notlarının CS / CU 

sistemine dönüştürülmesi  başvuruları 

yapılabilecektir. 
  

Saygılarımla, 

Dear Students, 
  
Simultaneous online grade transferring 

process for both the 2019 – 2020 Academic 

Year Spring Semester letter grades and the 

re-sit exam letter grades to the CS / CU 

system can cause technical difficulties. 

Therefore, the calendar provided below will 

be applied during the online application 

period regarding the transfer of letter grades 

to CS / CU system: 

       Until the 27th of July, 2020 

- Online applications only for 2019 – 

2020 Spring Semester letter grade 

transfer to CS / CU system. 

       Between the 28th of July and 4th of 

August, 2020 

- Online applications only for re-sit 

exam letter grade transfer to CS / CU 

system. 

       Between the 5th of August and 10th of 

September, 2020 

- Online applications only for 2019 – 

2020 Spring Semester letter grade 

transfer to CS / CU system. 

       Between the 11th of September and 

14th of September, 2020 

- Online applications only for 

Summer School letter grade transfer 

to CS / CU system. 
  
  
  
 

 

Sincerely, 
  
 

 

Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu 
Rektör Yardımcısı (Öğrenci İşleri) / Vice Rector (Student Affairs) 

 


