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Temel Sorunlar

•Notlandırma sistemi

•Koşullu geçme sistemi

•Başarısız öğrencinin fazla ders alması

•Farklı birimlerdeki farklı uygulamalar



Yapılan Değişiklik/Güncellemeler

• KOÜ Önlisans ve Lisans yönetmeliğinin mevcut bütün 
öğrencileri de kapsayacak şekilde değiştirilmesi

• Başarı Notunu Değerlendirmesine İlişkin Usul ve 
Esasların oluşturulması

• Yönetmelik değişikliği kapsamındaki «Geçiş Kararları»

•Danışmanlık Yönergesi’nin oluşturulması



Neler Değişti ?

• Bağıl Değerlendirme ve Mutlak Değerlendirme Sisteminin birlikte kullanıldığı daha evrensel bir 
not değerlendirme sistemine geçildi.

• Mutlak değerlendirme durumunda harf notu aralıkları güncellendi ve geçme notu 65’ten 60’a 
çekildi.

• Dersten başarılı olabilmek için yılsonu veya bütünleme sınavında en az 40 puan alınması şartı 
geldi.

• Koşullu harf notu seviyesi teke indirildi. DD harf notu artık başarısız olarak değerlendirilecek.

• Koşullu derslerin değerlendirilmesi için dönemlik (ilgili veya takip eden dönem) değil ağırlıklı 
genel not ortalamasına (AGNO) bakılacak.

• Başarısız öğrencinin fazla ders almasının önüne geçilecek (AGNO<2.0 ise en fazla 30 AKTS 
sınırlaması geldi, 2020-2021 itibariyle uygulanacak)

• Şubelere ayrılan derslerin veya sınıfların sınavları ortak yapılıp tek bir liste üzerinden 
değerlendirilecek.



Değerlendirme Sistemleri

• Mutlak değerlendirme: Bir öğrencinin başarısı, öğrencinin ait olduğu 
gruptaki diğer öğrencilerin başarısına göre değil, her bir öğrencinin notu 
bağımsız olarak, belirli mutlak standartlara göre ölçülür. 

• Bağıl değerlendirme: Bir öğrencinin başarısı, aynı sınıftaki diğer öğrencilerle 
karşılaştırmalı olarak hesaplanır ve mutlak bir not yerine sınıfın ortalamasına 
ve standart sapmasına bağlı olarak ölçülür.



Yeni Sistemde Hangi Durumlarda Mutlak 
Değerlendirme Kullanılacak?

• Bağıl değerlendirmeye katılacak öğrenci sayısının istatistiksel olarak bağıl 
değerlendirme yapılamayacak kadar az olması durumunda 

(Öğrenci sayısı <25)

• Senato tarafından belirlenecek ders ve ders türlerinde (Ör: Münferit olarak 
yapılan Seminer, Proje, Bitirme Tezi gibi dersler)

• Sınıfın dönem sonu not ortalamasının 80 ve üzerinde olması durumunda

• Bütünleme sınavlarında



Mutlak Değerlendirmede Harf Notları

Puan Harf Notu Katsayı Başarı Durumu
90-100 AA 4.0 Başarılı
80-89 BA 3.5 Başarılı
75-79 BB 3.0 Başarılı
70-74 CB 2.5 Başarılı
60-69 CC 2.0 Başarılı
50-59 DC 1.5 Koşullu Başarılı (Yönetmelik Madde 

24(3)b’ye göre değerlendirilir.)*
40-49 DD 1.0 Başarısız
30-39 FD 0.5 Başarısız
0-29 FF 0 Başarısız

* AGNO’nun 2.0 ve üzerinde olması durumunda başarılı aksi durumda başarısız sayılır.

Tablo-1



Mutlak Değerlendirmede Harf Notları

Puan Harf 

Notu

Kats

ayı

Başarı Durumu

90-100 AA 4.0 Başarılı

80-89 BA 3.5 Başarılı

75-79 BB 3.0 Başarılı

70-74 CB 2.5 Başarılı

60-69 CC 2.0 Başarılı

50-59 DC 1.5
Koşullu Başarılı (Yönetmelik Madde 

24(3)b’ye göre değerlendirilir.)**

40-49 DD 1.0 Başarısız

30-39 FD 0.5 Başarısız

0-29 FF 0 Başarısız

* İlgili ve takip eden dönemin not ortalamasına göre
** AGNO’nun 2.0 ve üzerinde olması durumunda başarılı aksi durumda başarısız sayılır.

Puan Harf 

Notu

Kat

sayı

Başarı Durumu

90-100 AA 4.0 Başarılı

85-89 BA 3.5 Başarılı

80-84 BB 3.0 Başarılı

75-79 CB 2.5 Başarılı

65-74 CC 2.0 Başarılı

58-64 DC 1.5 Koşullu Başarılı*

50-57 DD 1.0 Koşullu Başarılı*

40-49 FD 0.5 Başarısız

0-40 FF 0 Başarısız

Yeni Not AralıklarıEski Not Aralıkları



Bağıl Değerlendirme Hesabı

• Final sınavından 40’ın altında alan öğrenciler bütünleme sınavına girer. 

• DSN’si (Dönem Sonu Notu) 15’in altında olan öğrenciler bağıl 
değerlendirmeye katılmaz ve dersten başarısız sayılır.

• Öğrencinin DSN’si Senato Kararı çerçevesinde öncelikle T-standart notuna 
dönüştürülüp daha sonra sınıf düzeyi de dikkate alınarak harf notuna 
dönüştürülür.  Bu harf notu öğrencinin DSN’sinin Tablo-1’deki karşılığından 
daha düşük olamaz. 



ÖBS’de Uygulama Nasıl İşleyecek?

• Öğrencinin yıl içi aktiviteleri ve yıl sonu sınavı dikkate alınarak Dönem Sonu Notu 
(DSN) ÖBS tarafından hesaplanır.

• Öğrencilere yıl sonu sınavları sonunda ilk aşamada bu notlar (yıl sonu sınav notu ve 
DSN) ilan edilir.

• Öğrencilerin varsa itirazları alındıktan sonra yıl sonu ve DSN notu kesinleşir.

• ÖBS tarafından bütün öğrencilerin bütün derslerine ilişkin DSN’ler akademik 
takvime göre yarıyılı sınav sonuçlarının ilanının son gününü takip eden gün 
otomatik olarak tek seferde harf notuna dönüştürülerek ÖBS’den ilan edilir.

• Öğrencilerin harf notu hesaplanıp ilan edildikten sonra istisnai durumlarda oluşacak 
değişiklik halinde bağıl sistem tekrar çalıştırılmaz, mevcut aralıklar kullanılır.



Koşullu Derslerim Durumu

KOÜ Yeni
KOÜ Eski

• Koşullu harf notu seviyesi teke (DC) indirildi.

• Koşulluların durumu dönemlik değil kümülatif AGNO’ya bakılarak değerlendirilecek.



Geçiş Hükümleri

• Koşullu harf notlarını sayısı (DC-DD -> DC’ye geçiş) ve bunların not karşılıkları ile 
bunların değerlendirme aşamaları (dönemlikten AGNO’ya geçiş) yeni yönetmelikle 
değiştiğinden öğrencilerin olası mağduriyetinin önüne geçmek için:

• 2019 - 2020 Eğitim öğretim döneminden önce kayıtlı tüm öğrencilerimizin DD ve DC koşullu
durumundaki (durumu kesinleşmemiş) dersleri katsayıları değişmeksizin başarılıya 
dönüştürülmüştür.

• Bu durumda öğrenciler dersten geçmiş olmalarına rağmen AGNO’ları düşeceğinden isteyen 
öğrencilere 2019-2020 Eğitim öğretim döneminde bu dersler için 1 kez kullanabilecekleri bir 
sınav hakkı verilir.

• Öğrencilerin bu ek sınavda alacağı notlar Tablo-1’deki aralıklara göre değerlendirilir ve 
öğrencinin o ders için nihai notu olur.



Durumu Kesinleşmemiş Koşulluların Başarılıya 
Dönüşümü



Başarısız Öğrencilerin Fazla Ders Alması Hk.

• Yönetmelik ile değişikliği ile AGNO<2.0 öğrenciler en fazla 30 AKTS 
alabilecektir.

• AGNO’su 2.0’ın üstünde olan öğrenciler Danışmanlık Yönergesi çerçevesince 
danışman onayıyla 1/3 oranında daha fazla AKTS alabilir.

• Bu uygulama 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibari ile yapılmaya 
başlanacaktır.



Şubelere Ayrılan Derslerin Değerlendirilmesi

• Aşağıdaki durumlarda derslere ilişkin sınavlar ortak yapılır ve bu derslerin 
notları tek bir liste halinde ele alınıp değerlendirilir.

• Bir dersin ilgili sınıfta birden fazla öğretim elemanı tarafından şubeler halinde ortak 
verilmesi durumunda

• İlgili sınıfın doğrudan şubelere ayrılması durumunda

• Farklı programlarda verilen aynı içerikli derslerin sınavları birlikte yapılıp 
değerlendirilebilir; bu konudaki karar ilgili yönetim kurulunca verilir.



Şubelere Ayrılan Dersler ve MDS ile 
Değerlendirilecek Dersleri ÖBS’de Takibi

Akademik Personel sayfasından 

• Bölüm başkanı/program başkanı için (önlisans ve lisans düzeyinde)

• Bölüm/Program İşlemleri

• Açılan Dersler

• Ders Birleştirme (Aynı Katalog ID’li dersler otomatik olarak birleştirilecektir, ilgili yönetim kurulu kararı ile 
birleştirilmesine karar verilen diğer dersler için bu menüden manuel giriş yapılacaktır)

• Birleştirilen Dersler

• Bağıl Değerlendirmeye Katılmayacak Dersler (Senato Kararı sonrası manuel girilecektir)

• Dekan/Müdür için (önlisans ve lisans düzeyinde)

• Fakülte/YO/MYO İşlemleri

• Açılan Dersler

• Ders Birleştirme (Fakültedeki farklı programlardaki derslerin birlikte değerlendirilmesi durumunda kullanılacaktır)

• Birleştirilen Dersler



Dışarıdan Alınan Derslerin İntibakı

• Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Erasmus, Farabi ve Yaz Okulu v.b. Üniversitemiz 
dışından alınan derslerin notlarının intibakı yapılırken Tablo-1’deki Mutlak 
not aralıkları kullanılacaktır.

• Koşullu derslerin durumu AGNO’ya bağlandığından intibak süreçlerinin 
öğrencinin dönüş yaptığı dönem içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

• Farabi ve Yaz okulundan alınan derslerde DD,DC gibi koşullu notlarla gelen 
öğrencilerin bu dersleri başarısız sayılacak olmasına rağmen aldığı ders 
notunun sistemimizde karşılığı girilir (doğrudan FF notu verilmez). 



Danışmanlık Yönergesi: Danışmanın görev ve 
sorumlulukları

• Danışman eğitim-öğretim yılının başında, Üniversiteye yeni başlayan ve danışmanı olduğu öğrencilere gerekli konularda 
ve mevzuatla ilgili bilgilendirme yapar.

• Her yarıyıl başında akademik takvime bağlı olarak öğrencilerine ders seçme ve derse kayıt (yeni kayıt, kayıt yenileme) 
işlemlerinde yönlendirme yapar ve ders seçim onayını verir.

• Öğrencinin ders seçimi yapmaması durumunda ders dilekçesini onaylamaz.

• Ders ekleme bırakma haftasında öğrencinin ders değişiklik taleplerini yazılı ve imzalı olarak dilekçe/form ile alır. Bu belge
olmadan işlem yapmaz.

• Danışman, öğrencilerin değişim programları ve staj olanakları hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olur. Öğrenciye 
kariyer planlama konusunda rehberlik ve yönlendirme yapar. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek 
amacıyla konferans, panel, seminer, öğrenci kulüpleri ve benzeri etkinlikler konusunda onları bilgilendirir.

• Danışman, öğrencilerin kendisiyle kolay iletişim kurabilmesi için haftada en az iki ders saatini ayırır ve ilan eder. Danışman, 
bu zaman diliminde iletişim için belirlediği mekânda bulunur.

• Danışmanlar öğrencilerin mezuniyet durumlarını takip ederek mezun duruma gelen öğrencilerin mezuniyet sürecini 
Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden başlatır.



Danışmanlık Yönergesi: Öğrencinin görev ve 
sorumlulukları

• Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler güz yarıyılının ilk haftasında ilan edilen 
danışmanlarınca belirlenen tarihte ilk görüşmeyi gerçekleştirir.

• Danışman tarafından ilan edilen haftalık görüşme gün ve saatlerine uyar.

• Her eğitim öğretim dönemi ders kayıt yenileme tarihlerinde, ilgili mevzuata uygun 
olarak derslerini seçer. Danışmanının önerilerini dikkate alarak ders seçimini 
tamamlar. 

• Öğrenci, ders ekleme bırakma haftasında ders seçimi/değişikliği yapmak istemesi 
durumunda bu talebini yazılı ve imzalı olarak dilekçe/form ile Danışmanına iletir.

• İletişim bilgileriyle ilgili değişiklikleri en kısa sürede Danışmanına ve Öğrenci 
İşlerine bildirir.



Danışmanlık Yönergesi: AKTS Üst Limitinin 
Belirlenmesi 

• Yönetmelik Madde 24/3(c) çerçevesinde AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan ve 
herhangi bir ders başarı notu (DC) harf notundan düşük olmayan bir öğrenci 
Danışmanının onayıyla üst dönemlerden ders alabilir.

• Yönetmelik Madde 16/4 çerçevesinde AGNO’su 2.00’ın altında olan 
öğrenciler en fazla 30 AKTS’lik ders alabilir. AGNO’su 2.00 ve üzerinde olan 
öğrenciler en fazla 40 AKTS’lik dersi Danışman onayı ile alabilir.



Özetle

• Bağıl Değerlendirme ve Mutlak Değerlendirme Sisteminin birlikte kullanıldığı daha evrensel bir 
not değerlendirme sistemine geçildi.

• Mutlak değerlendirme durumunda harf notu aralıkları güncellendi ve geçme notu 65’ten 60’a 
çekildi.

• Dersten başarılı olabilmek için yılsonu veya bütünleme sınavında en az 40 puan alınması şartı 
geldi.

• Koşullu harf notu seviyesi teke indirildi. DD harf notu artık başarısız olarak değerlendirilecek.

• Koşullu derslerin değerlendirilmesi için dönemlik (ilgili veya takip eden dönem) değil ağırlıklı 
genel not ortalamasına (AGNO) bakılacak.

• Başarısız öğrencinin fazla ders almasının önüne geçilecek (AGNO<2.0 ise en fazla 30 AKTS 
sınırlaması geldi, 2020-2021 itibariyle uygulanacak)

• Şubelere ayrılan derslerin veya sınıfların sınavları ortak yapılıp tek bir liste üzerinden 
değerlendirilecek.



Teşekkürler..


