
UYGULAMA DETAYLARI 
 
1-) Yarıyıl Sonu / Bütünleme sınav notu olarak en az 40 alamayan öğrenciler bağıl değerlendirmeye 
girmeden FF harf notu ile başarısız sayılır. Ancak bu öğrencilerin dönem sonu ortalaması bu uygulama 
detaylarının ikinci bölümünde belirtilen şartlar çerçevesinde dersi alan diğer öğrenciler için yapılacak 
bağıl değerlendirme hesaplamalarına katılır veya katılmaz. 
 
2) Dönem sonu notu 15’in altında olan öğrenciler bağıl değerlendirmeye katılmaz ve FF harf notu ile 
başarısız sayılır. Bu öğrencilerin dönem sonu ortalaması dersi alan diğer öğrencilerin bağıl 
değerlendirme sistemi hesaplamalarına katılmaz. 
 
3) Devamsız öğrenciler bağıl değerlendirmeye katılmazlar ve ders/derslerden D (Devamsız) harf notu 
ile başarısız sayılırlar. Bu öğrencilerin dönem sonu ortalaması dersi alan diğer öğrencilerin bağıl 
değerlendirme sistemi hesaplamalarına katılmaz. 
 
4) Dersin dönem sonu ortalamasının 80 ve üzerinde olması durumunda sınava katılan öğrenci 
sayısından bağımsız olarak harf notu hesaplamaları “Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrencileri 
İçin Başarı Notunun Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda” belirtilen çerçevede doğrudan 
uygulama esasları Tablo-1’de verilen Mutlak Değerlendirme not aralıklarına göre değerlendirilir. 
 
5) Senato tarafından belirlenen, bitirme çalışması, proje ve seminer türündeki dersler “Kocaeli 
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrencileri İçin Başarı Notunun Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve 
Esaslar”da yer alan Tablo-1 mutlak değerlendirme sistemi not aralıklarına göre değerlendirilir. Bu 
derslerin belirlenmesinde dersin ÖBS’de tanımlanması sırasında seçilen ders türleri esas alınmaktadır. 
Örnek olarak / ÖBS’de tanımlanan bir dersin ders türünün teorik ancak isminin proje olması 
durumunda ders bağıl değerlendirme sistemine göre değerlendirilecektir. 
 
6) Bölümlerin talebi sonrası Senato tarafından bağıl değerlendirme sistemine katılmaması uygun 
görülen ve Senato onayı sonrası bölümler tarafından ÖBS’de bağıl değerlendirmeye katılmayan ders 
olarak işaretlenmiş dersler ile ortalamaya katılmayan dersler “Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans 
Öğrencileri İçin Başarı Notunun Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”da yer alan Tablo-1 mutlak 
değerlendirme sistemi not aralıklarına göre değerlendirilir. 
 
7) Başarı Notunun Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslara uygun olarak ÖBS üzerinden otomatik 
olarak birlikte değerlendirilmesine (birleştirilmesine) karar verilen dersler ile ilgili Yönetim Kurulları 
tarafından birlikte değerlendirilmesine karar verilen derslerin değerlendirmesi ortak olarak yapılır. 
Otomatik olarak birleştirilen dersler için dersin koordinatörünün belirlediği, Yönetim kurulları 
tarafından birleştirilmesine karar verilen dersler için ise referans olarak seçilen öğretim elemanın aktif 
eğitim – öğretim yılı belirlemiş olduğu ders etkinlikleri ve değerlendirme ölçütleri kullanılacaktır. Bağıl 
değerlendirme sistemine göre harf notları belirlenecek birleştirilmiş derslerde öğretim elemanlarının 
hepsinin yarıyıl içi / yarıyıl sonu sınavı notlarını giriş yapmış ve onaylamış olması gerekmektedir. Aksi 
durumda bağıl değerlendirme çalıştırılamayacaktır. 
 
8) Dersi veren öğretim elemanının yarıyıl sonu sınavlarını giriş yapıp onaylamaları sonrasında 
öğrencilerin dönem sonu ortalamaları ve harf notları hesaplanacak ve bunlar dersi veren öğretim 
elemanı tarafından görüntülenebilecektir. Bağıl not hesaplamaları ve harf notları öğrencilere 2019 – 
2020 Eğitim – Öğretim yılı Akademik takviminde belirtilen Güz Yarıyılı sınav sonuçlarının ilanın son 
gününden (24 Ocak 2020) sonra ilan edilecektir. Bağıl not hesaplamaları 1 kez yapıldıktan sonra hiçbir 
durumda yeniden hesaplanmayacaktır. 
 
9) Bağıl not hesaplamaları sonrasında öğretim elemanı tarafından sınav değerlendirmesi sırasında 
yapılan maddi hata vb. nedenlerle öğrenci not değişikliklerinin yapılması gerektiğinde ilgili ders için 
daha önce hesaplanan bağıl not bilgileri (sınıf ortalaması ve standart sapması) ve ilgili öğrencinin yeni 
T-standart notu kullanılarak bu öğrencinin harf notu belirlenecektir. 
 
10) Bütünleme sınav sonuçları “Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrencileri İçin Başarı Notunun 
Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda” belirtilen çerçevede doğrudan uygulama esasları 
Tablo-1’de verilen Mutlak Değerlendirme not aralıklarına göre değerlendirilir. 
 



11) Yarıyıl sonu sınav sonuçlarına göre öğrencilerin AGNO’su (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) 
hesaplanacak ve ÖBS sayfalarına yansıtılacaktır. Ders durumu DC harf notu (koşullu) olan öğrencilerin 
bütünleme hakları olacak ve öğrenciler ÖBS sayfalarındaki AGNO’larını kontrol ettikten sonra 
isterlerse bütünleme sınavlarına girebileceklerdir. Bütünleme sınavlarına girmemeleri durumunda 
Yarıyıl sonu sınavlarındaki başarı durumu geçerli olacaktır. Bütünleme sınav sonuçlarının ilanı 
sonrasında yeniden AGNO hesaplamaları yapılacak ve DC harf notlu derslerin nihai başarı durumları 
(Başarılı/Başarısız) belirlenecektir. 
 
12) Hazırlık eğitimi kapsamında verilmekte olan derslerin başarı durumu eğitimi veren akademik 
biriminin belirlemiş olduğu not aralıklarına göre belirlenir. 
 


