
EGE ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 
ve HARFLİ SİSTEM UYGULAMA KLAVUZU 

 
 

I. BÖLÜM:  
 

KAPSAM ve TANIMLAR 
 

1- Kılavuzun  Dayanağı 
İşbu kılavuz 30.03.2004 tarih ve 25418 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan Ege 

Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 17.maddesi ve buna bağlı olarak çıkarılan 

yönerge gereğince hazırlanmıştır.  

2- Kılavuzun Uygulanması  

Bu kılavuz yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 2004-2005 öğretim yılından itibaren 1. sınıfa 

kayıt yaptıran öğrencilere, sistemi  uygulamak isteyen fakültelerde ve yüksekokullarda* 

uygulanır.  

3- Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) 

Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS), öğrencinin başarısının, içinde bulunduğu gruptaki 

diğer öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağıntılı bir şekilde istatistiksel bir temele dayalı 

olarak belirlenmesi prensibine dayanır. 

4- Bağıl Değerlendirme Yazılımı (E.Ü. BADY)  

 Ege Üniversitesinde BDS nin uygulanmasında standardı sağlamak amacıyla E.Ü. BİTAM 

tarafından hazırlanan,  “E.Ü Bağıl Değerlendirme Yazılımı (E.Ü. BADY) kullanılır. 

 

*2004-2005 eğitim yılında; Mühendislik, Eczacılık, İletişim, Fen, Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, 
Eğitim Fakülteleri ile Beden  Eğitimi  ve Spor, İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulları sisteme dahil olmayı 
kabul etmişlerdir  
**2005-2006 eğitim yılında Diş Hekimliği ve Su Ürünleri Fakültesi sisteme dahil olmuştur. 

***2006-2007 eğitim yılında Ziraat Fakültesi sisteme dahil olmuştur. 

 

 

 

II. BÖLÜM:  



ÖĞRETİM ÜYELERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER 

5- Öğrenci ham notlarının belirlenmesi  

Öğrencinin başarı notu, dönem sonunda (veya yıllık dersler için yıl sonunda)  dönem (yıl) 

içi not ve final notu dikkate alınarak mutlak değerlendirme yöntemiyle, aşağıda verilen 

formülle hesaplanır ve buna “ham not” denir. 

Ham Not = dönem (yıl) içi notu x Dönem (yıl) içi notu katılma yüzdesi/100 + Final 

Notu x Final notu katılma yüzdesi/100. 

Örnek 1: Sadece bir arasınav (Vize) ve final etkinliklerinin gerçekleştirildiği bir derste, 

dönem içi (Yıl içi) notlarının katılım yüzdeleri ve öğrencinin bu dersteki etkinliklerden 

aldığı notlar aşağıda verilen tablodaki gibi olsun. 

  

 Ara Sınavı Final 

Etkinlik Katılma %’si %40 %60 

Alınan not 40 70 

 

 

Ham Not = 40 x 0.4 + 70 x 0.6 = 58’dir. 

Dönem içi (yıl içi) değerlendirmelerde,  ara ve final sınavı etkinliklerinin dışında bazı 

etkinliklerin gerçekleştirilmesi durumunda, tüm etkinliklerin dönem içi (yıl içi) katılma 

yüzdeleri, fakülte veya bölüm kurullarının alacağı kararlara göre belirlenir. 

 

Örnek 2: Laboratuar ve ödev notlarının da dikkate alındığı  bir derste dönem içi (yıl içi) 

notlarının katılım yüzdeleri ve öğrencinin bu etkinliklerden aldıkları notlar aşağıda 

verildiği gibi olsun. 

  Laboratuar Ara Sınavı Ödevler Final 

Etkinlik Katılma %’si % 10 %20 %10 %60 

Alınan not 60 40 75 70 

 

Ham Not = 60 x 0.1 + 40 x 0.2  + 75 x 0.1 + 70 x 0.6 = 64’dür. 

6- Sınıfların Bölünerek ders yapılması durumu 



Derse devam eden öğrencilerin sayısının fazla olması nedeni ile dersin, öğrencileri 

guruplara ayırarak yapılması durumunda her gurubun ham notları, o gurubun dersini veren 

öğretim üyesi tarafından yapılır. Sınıfın bağıl not sisteminde bir bütün olarak 

değerlendirilmesi ise, o dersin verildiği bölümün, dersin sorumlusu olarak belirlediği 

öğretim üyesi tarafından, tüm gurup notlarının birlikte girilmesi ile gerçekleştirilir.  

7- Bağıl sistem uygulamasına geçmeden önce dikkate alınması gereken hususlar 

Bağıl değerlendirme işlemlerine yıl içi ve yıl sonu notları belli olduktan sonra başlanır. 

Bağıl değerlendirmeye ilişkin işlemlere geçmeden önce, öğrencilerin devam durumları ve 

dönem içi (yıl içi) etkinliklerden aldıkları notlar dikkate alınarak sisteme dahil edilecek 

öğrenciler saptanır. Sisteme dahil edilmeyen öğrencilere yapılacak uygulama, sisteme 

dahil edilmeme nedenlerine bağlı olarak aşağıda verilmiştir.    

7.1- Devamsız öğrenciler 

Devamsız kalan öğrencilere doğrudan FF notu verilir. Bu durumdaki öğrenciler, sistem 

dışında tutulur ve eğer aldıkları not varsa, “ham not ortalaması” hesaplamasına dahil 

edilmez. 

7.2- Ortalamaya katma limitini aşamayan öğrenciler 

Ham notu 15’in altında olan öğrenciler sistem dışı bırakılır ve doğrudan FF notu verilir. 

Bu öğrencilerin notları“ham not ortalaması” hesaplamasına dahil edilmez. 

Açıklama : Ege Üniversitesinde öğrencilerin notlarının Bağıl Değerlendirme sistemi içinde ham 
başarı notları ortalama hesabına katılabilmeleri için, bu öğrencilerin ham başarı notlarının belirli 
bir baraj değerini aşması gerekmektedir. Bu baraj değeri Ortalamaya Katma Değer Limiti (OKDL) 
olarak tanımlanır. Bu limit, aşırı düşük notların sınıfın seviyesini saptamadaki olumsuz etkisini 
ortadan kaldırmayı amaçlar ve Ege Üniversitesinde bu baraj değeri 15 olarak kabul edilir.  

7.3-Bağıl not sistemi “final barajı” uygulaması  

Yıl içi notunun çok yüksek olması durumunda öğrencinin derse ilgisinin azalmasını 

engellemek amacı ile bağıl not hesaplamalarına geçmeden önce final notuna bir baraj 

uygulanır. Ege Üniversitesi bağıl not sisteminde bu final baraj notu 35 tir. Final notları 

35 in altında kalan öğrencilerin ham  notları, ham not ortalaması hesabına  katılmasına 

karşın değerlendirilmeye alınmaz ve bu durumdaki öğrenciler aldıkları dersten başarısız 

sayılarak FF notu ile değerlendirilirler. 

7.4- Bağıl not sistemi “ham not barajı” uygulaması  



Öğrencinin tüm dikkatini final sınavına vererek ara sınavları ve varsa diğer etkinlikleri 

ihmal etmesini önlemek ve ara sınavlar ve diğer etkinlikler ile final sınavını birlikte 

düşünmesini sağlamak amacı ile BDS hesaplamalarına geçmeden önce ham nota bir baraj 

uygulanır. Ege Üniversitesi bağıl not sisteminde bu ham not barajı 35 tir. Ham  notları 35 

in altında olan öğrencilerin notları ham not ortalaması hesaplamasına  katılmasına 

karşın değerlendirilmeye alınmaz ve bu durumdaki öğrenciler  aldıkları dersten 

başarısız sayılarak FF notu ile değerlendirilirler. 

8-Ham not ortalaması 

Ham not ortalaması, sınıfın seviyesinin belirlenebilmesi ve harf dağılımının saptanması 

için önemli bir ölçüttür. Ham not ortalaması, Ortalamaya Katılma Değeri Limiti (OKDL)’ni 

aşan ve devam şartını sağlayan öğrenciler dikkate alınarak aşağıda verilen formülle  

hesaplanır.  

 

 

 

Notları Değerlendirilecek Öğrencilerin Notlarının 

Notları Değerlendirilecek Öğrenci Sayısı 

9- Sınıf seviyesi  

Sınıf seviyesi ham not ortalaması esas alınarak Tablo 1 yardımı ile belirlenir.  

 

 

 

     

 

 

 

 

Tablo 1: Ham not ortalamasına bağlı olarak sınıf seviyeleri 

0-42.5 Kötü 

42.5-47.5 Zayıf 

47.5-52.5 Orta 

52.5-57.5 Orta Üstü  

57.5-62.5İyi 

62.5-70Çok İyi 

70-100 Mükemmel 
Ham Not Ortalaması Seviye 

Örnek 3: Ham not ortalaması 55 olan bir sınıfın seviyesi “orta üstü” dür. 

10- Sistemin Öğrenci sayısına bağlı olarak uygulanabilirliği 



Bağıl not sistemi; değerlendirmeye alınan sınıftaki devamsız öğrenciler ve ortalamaya 

katma limitini aşamayan öğrenciler çıkarıldıktan sonra, geriye kalan öğrencilerin sayısına 

bağlı olarak (OKDL’ni aşan öğrenci sayısı) farklı yollar izlenerek uygulanır. 

10.1- OKDL’ni aşan Öğrenci Sayısının 15 ve altında olma durumu 

Öğrenci sayısının az olması durumunda istatistiksel değerlendirmenin sağlıksız 

olabileceği noktasından hareketle, 7. Maddede verilen kurallara uymak kaydı ile  harf 

notların verilmesi işlemi, dersi veren öğretim üyesi tarafından yapılır. Öğretim üyesi, 

öğrencileri yakından takip ettiği için, öğrencinin ham başarı notu (diğer bir ifadeyle 

“sayısal mutlak notu”) ve 2 nolu tablo dikkate alınarak, öğretim üyesi tarafından “harf 

notu” takdir edilir, 5 nolu tablodan da yararlanarak (Sayfa 10), 4’lü sistemdeki not 

karşılıkları ve genel durumlarının sözel açıklamaları belirlenir. 

Ham Başarı Notu Harf Notu 

88-100 AA 

81-87 BA 

74-80 BB 

67-73 CB 

60-66 CC 

53-59 DC 

46-52 DD 

39-45 FD 

0-38 FF 

 
Tablo 2: Sayısal notu harf notuna dönüştürme tablosu 

10.2- OKDL’ni aşan Öğrenci Sayısının 16 ile 29 arasında olma durumu 

Öğrenci sayısının 16-29 arasında olması durumunda Değerlendirme otomatik olarak E.Ü. 

BADY tarafından yapılır. Etkinlik notlarının dışında öğretim üyesi tarafından programa 

girilmesi gereken herhangi bir not bilgisi yoktur. Değerlendirmenin nasıl yapıldığına 

ilişkin detaylar Bağıl Değerlendirme ve Harfli Sistem Uygulama Klavuzu Madde 12’de  

verilmiştir (Sayfa 7). 

10.3- OKDL’ni aşan Öğrenci Sayısının 30 veya daha fazla olma durumu 



Öğrenci sayısının 30’un üzerinde olması durumunda Değerlendirme otomatik olarak E.Ü. 

BADY tarafından yapılır. Etkinlik notlarının dışında öğretim üyesi tarafından girilmesi 

gereken herhangi bir not bilgisi yoktur. Değerlendirmenin nasıl yapıldığına ilişkin 

detaylar,  Bağıl Değerlendirme ve Harfli Sistem Uygulama Klavuzu madde 13’de  

verilmiştir (Sayfa 8). 

11‐ Öğrencilerin, aynı ders için sonradan bir daha değerlendirilmeleri ile proje, bitirme ödevi ve tez 
çalışmalarının değerlendirilmesi 

 

a) Öğrenciler; mazeret, af, ek sınav, bütünleme gibi nedenlerle ait oldukları grubun 
dışında aynı dersten yeniden değerlendirilmek durumunda olabilirler. Bu durumdaki 
öğrenciler, 7.maddede verilen kurallara uymak ve tablo2’yi dikkate almak kaydıyla harf 
notlarının verilmesi işlemi dersi veren öğretim üyesi tarafından yapılır. (Üniversite 
Senatosunun 28.02.2006 gün ve 3/3 sayılı kararıyla değiştirilmesi kabul edildi.) 

b) Öğrencilerin; proje, bitirme ödevi ve tez çalışmalarının ham başarı notu, 7.madde de 
verilen kurallara uymak; tablo 2’yi dikkate almak kaydıyla öğrenci sayısına bakılmaksızın- 
harf notlarının verilmesi işlemi, dersi veren Öğretim Üyesi tarafından taktir edilerek 
yapılır. (Üniversite Senatosunun 29.05.2007 gün ve 8/7 sayılı kararıyla eklenmesi kabul 
edildi.) 

III. BÖLÜM: 

E.Ü BAĞIL DEĞERDİRME YAZILIMI’NA (E.Ü.BADY)  

GÖRE DEĞERLENDİRME 

12.- OKDL’ni aşan Öğrenci Sayısının 16 ile 29 arasında olma durumu hesaplama 
detayları 

Notları değerlendirilecek öğrenci sayısının 16-29 aralığında olması durumunda E.Ü. BADY 
bilgisayar yazılımı tarafından, ortalamaya katma barajını aşan öğrencileri dikkate alarak 
ham not ortalaması bulunur ve bu ortalama bilgisi ile birlikte Tablo 1 kullanılarak sınıf 
seviyesi saptanır. Saptanan bu seviye bilgisi ve öğrenci sayısı yüzdelik dilimlerine göre 
hazırlanan Tablo 3 dikkate alınarak öğrencilere harf notları otomatik olarak verilir. 
Öğrencinin harf sistemindeki değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, 4’lü sistemdeki not 
karşılıkları ve genel durumlarının sözel açıklamaları Tablo 5’de (sayfa 10) verilen esaslara 
göre E.Ü BADY tarafından belirlenir. 
 

Öğrenci yüzdelik dilimleri  
Düzey 

FF FD DD DC CC CB BB BA AA 



Mükemmel 0,5 0,5 3,2 4,8 17,4 11,6 22,8 15,2 24,0 

Çok İyi 1,0 1,0 4,8 7,2 19,2 12,8 21,6 14,4 18,0 

İyi 1,5 1,5 6,0 9,0 21,6 14,4 19,2 12,8 14,0 

Orta Üstü 2,0 2,0 8,0 12,0 22,2 14,8 17,4 11,6 10,0 

Orta 3,5 3,5 9,6 14,4 22,8 15,2 14,4 9,6 7,0 

Zayıf 5,0 5,0 11,6 17,4 22,2 14,8 12,0 8,0 4,0 

Kötü 7,0 7,0 12,8 19,2 21,6 14,4 9,00 6,0 3,0 

 
Tablo 3: Harf notları öğrenci sayısı yüzdelik dilimleri 

Örnek 4: Ham Not Ortalaması 58 olan 28 kişilik bir sınıfın değerlendirmesi nasıl yapılır ? 

Tablo 1’ göre sınıf seviyesi = iyi,  

Tablo 3’e göre; ilk %14.0’lük dilime giren 28 x 0.14 = 4 öğrenci AA,  

    sonraki % 12.8’lik dilime giren 28 x 0.128 = 4 öğrenci BA,  

    sonraki % 19.2’ lik dilime giren 28 x 0.192 = 5 öğrenci BB, 

    sonraki % 14.4’ lük dilime giren 28 x 0.144 = 4 öğrenci CB, 

    sonraki % 21.6’ lık dilime giren 28 x 0.216 = 6 öğrenci CC, 

    sonraki % 9.0’ lik dilime giren  28 x 0.09 =  3 öğrenci DC, 

    sonraki % 6.0’ lık dilime giren  28 x 0.06 =  2 öğrenci DD  harf notları verilir. 

13.- OKDL’ni aşan Öğrenci Sayısının 30 veya daha fazla olma durumu hesaplama 
detayları   

Öğrenci sayısının 30’un üzerinde olması durumunda ortalamaya katma değer limitini aşan 

öğrenciler için, E.Ü. BADY bilgisayar yazılımı tarafından aşağıda verilen hesaplamalar 

sırasıyla gerçekleştirilir.  

13.1 - Standart sapma değerinin hesaplanması  

Öğrencilerin ham notlarının, ham not ortalaması etrafındaki dağılımının bir ölçüsü olan 

standart sapma değeri aşağıdaki formül kullanılarak saptanır.  

 

Formülde N değerlendirilmeye alınan öğrenci sayısını, σN standart sapmayı, X ise 

değerlendirilmeye alınan öğrencilerin aldığı ham notları göstermektedir.  

13.2- Standart skor ( Z skor) değerinin saptanması 



Öğrencinin aldığı ham notun, sınıfın ham not ortalamasının  kaç standart sapma üzerine 

çıktığı veya kaç standart sapma altında kaldığı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır ve 

buna standart skor (Z skor) adı verilir. 

 Öğrencinin Hamnotu – Ham not ortalaması   
   

Z skor =    
Standart Sapma   

   
  

Z skor, öğrencilerin performanslarını diğer öğrencilerin performanslarına göre göreceli   

olarak yansıtır (pozitif yada negatif değerler alabilir).  

13.3 - t Skor değerinin saptanması 

z skorları öğrencilerin birbirlerine göre durumlarını açıkça göstermelerine karşın 

tamsayı olmamaları ve negatif sayıları da içermesi nedeni ile kullanılmamaktadır. Bunun 

yerine daha anlamlı ve pozitif sonuçlar veren “t skor” değerleri  kullanılır.   

t skor = İstenen ham not ortalaması + z skor x istenen standart sapma değeri.  

 

Önemli Not. Ege Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sisteminde bir ders için istenen ham not 

ortalaması 60, istenen standart sapma değeri ise 10 dur.  

13.4 – E.Ü. BADY’na göre harf notların verilmesi  

Sınıfın ham not ortalaması dikkate alınarak saptanan sınıf seviyesine ve öğrencilerin t 
skorlarına göre Tablo 1’deki sınıf seviye bilgisi ile, Tablo 3 ve 4’ü dikkate alınarak harf 
notlar belirlenir. Öğrencinin harf sistemindeki değerlendirilmesi yapıldıktan sonra 4’lü 
sistemdeki not karşılıkları ve genel durumlarının sözel açıklamaları Tablo 5’de (sayfa 10) 
verilen esaslara göre E.Ü BADY tarafından belirlenir. 

 
Seviye FF FD DD DC CC CB BB BA AA 

Mükemmel <34 34-38,99 39-43,99 44-48,99 49-53,99 54-58,99 59-63,99 64-68,99 ≥69 

Çok İyi <36 36-40,99 41-45,99 46-50,99 51-55,99 56-60,99 61-65,99 66-70,99 ≥71 

İyi <38 38-42,99 43-47,99 48-52,99 53-57,99 58-62,99 63-67,99 68-72,99 ≥73 

Orta Üstü <40 40-44,99 45-49,99 50-54,99 55-59,99 60-64,99 65-69,99 70-74,99 ≥75 

Orta <42 42-46,99 47-51,99 52-56,99 57-61,99 62-66,99 67-71,99 72-76,99 ≥77 

Zayıf <44 44-48,99 49-53,99 54-58,99 59-63,99 64-68,99 69-73,99 74-78,99 ≥79 

Kötü <46 46-50,99 51-55,99 56-60,99 61-65,99 66-70,99 71-75,99 76-80,99 ≥81 

 
Tablo 4: Harf notları t skor sınır değerleri 



(Açıklama: Tablo 4 istenen ham not ortalamasının 60 olduğu durum için düzenlenmiştir.)  

 

Örnek 5: Sınıf ham not ortalamasının 50, standart sapmasının 9.6 olduğu orta seviyede 

bir sınıf varsayalım. Bu sınıfta 56 alan bir öğrencinin harf notu aşağıdaki gibi hesaplanır: 

a) Önce Z skor ve t skor hesaplanır. 

 

Z skor = (56-50)/9.6 = 0.63     t = 60+0.63*10 =66.3    ~  66   
 

b) t skoru 66 olan bu öğrencinin notunun sınıfın ilk % 25 lik dilim içinde kaldığını kabul 

edelim. Tablo 3 ve 4 birlikte dikkate alındığında öğrencinin harf notu CB olarak 

belirlenir. Tablo 5’e göre (sayfa 10), CB notunun 4’lü sistem karşılığı 2.50’dir. 

14-Verilen harfler ve 4’lü sistem karşılıkları 

Öğrencinin harf sistemindeki değerlendirilmesi yapıldıktan sonra 4’lü sistemdeki not 
karşılıkları ve genel durumlarının sözel açıklamaları Tablo 5’de verilen esaslara göre E.Ü 
BADY tarafından belirlenir. 
 

AA 4.00 Mükemmel 

BA 3.50 Pekiyi 

BB 3.00 İyi 

CB 2.50 Orta 

CC 2.00 Geçer 

DC 1.50 Koşullu Geçer 

DD 1.00 Koşullu Geçer 

FD 0.50 Başarısız 

FF 0.00 Başarısız 

 
Tablo 5: Harf ve 4’lü sistem karşılıkları 

 

15- Harf notların sayısal mutlak notlara dönüştürülmesi 

Ege Üniversitesinde eğitim gören ve dersleri bağıl değerlendirme sistemine göre 

değerlendirilen bir öğrenci, başvuruda bulunduğu veya herhangi bir kurum talep ettiği 



takdirde, öğrencilerin mutlak notları, Tablo 2  ve öğrencinin aldığı harf not aralığındaki 

konumu dikkate alınarak aşağıdaki formülle hesaplanır.  

Sayısal Not = Harf taban notu + harf aralığı x (öğrencinin notu –taban öğrenci notu) / 

 (tavan öğrenci notu–taban öğrenci notu) 

Örnek 5: Sınıf seviyesi “orta üstü” olan bir sınıfı örnek olarak alalım. Bu sınıftaki bir öğrencinin 

“bağıl notu 69” ve “harf notu BB” olsun. Örnek olarak alınan sınıfın “BB” alan öğrencilerin 

not dağılımı 65-79 arası olduğunda, örnek öğrencinin sayısal mutlak notu kaçtır ? 

 Örnek öğrenci bağıl notu     :69 (bağıl not) 

Örnek sınıfın seviyesi      : Orta üstü 

Örnek öğrenci Harf notu     : BB  

BB harf aralığı      : 6  

 Harf taban notu       :74 (Tablo 2) 

 Örnek sınıfta BB alan öğrencilerin not dağılımı : :65-79 

 Örnek sınıfta BB alan öğrencilerin taban notu  :65 

 Örnek sınıfta BB alan öğrencilerin tavan notu  :79 

Örnek öğrencinin Mutlak Sayısal Notu  

16- Mutlak notların harf notlara dönüştürülmesi 

Başka bir üniversiteden veya Ege Üniversitesinin başka bir kurumundan alınan 

eşdeğerliği ilgili kurumlarca kabul edilen derslere ilişkin  öğrencinin sayısal notları Tablo 

2 kullanılarak harf nota dönüştürülür. 

 

IV. BÖLÜM:  
 

HARF NOTLARININ ÖĞRETİME ETKİLERİ 
 

17- Öğrencilerin harf notlarının eğitimlerine devam edebilme koşullarına etkileri 

E.Ü. BADY bilgisayar yazılımı,  öğrencilerin harf notlarını otomatik olarak verir ve genel 

durumlarını takip eder. Ancak verilen harf notların öğrencinin genel durumunu nasıl 

etkilediğinin öğretim üyeler tarafından bilinmesi gerekir. 

Harf notların öğrencinin genel durumuna etkileri aşağıda detayları ile açıklanmıştır. 

17.1 - Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)/ Genel Başarı Notu Ortalaması 



Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) hesabında, bir öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren 

aldığı tüm derslerin 4 üzerinden  notları bu derslere ait kredi saatleri ile ayrı ayrı 

çarpılır, elde edilen çarpımlar toplanır ve tüm derslerin kredi saatleri toplamına bölünür.  

Sonuç, virgülden sonra iki hane hassasiyetle verilir ve buna Ağırlıklı Genel Not 

Ortalaması (AGNO) denir. Bu hesaplama her öğrenci için ayrı ayrı yapılır.  Bu 

hesaplamada yarıyıllar ayrı ayrı gözetilmez. Bir öğrencinin Üniversiteye girdiği tarihten 

itibaren  aldığı tüm derslerin kredi saatleri ve notları göz önüne alınarak hesaplama 

gerçekleştirilir.  

17.2 - AGNO’nın koşullu geçme ve ders alma işlemindeki fonksiyonu 

AGNO değeri, bir öğrencinin koşullu geçme konumuna geldiği (yani DC ve DD notu aldığı) 

derslerden geçip geçemeyeceğinin ve bir sonraki yılda ders alıp alamayacağının 

belirlenmesinde kullanılır. Bunun için öğrencinin eğitim yılı sonunda AGNO’ sına  bakılır. 

(Eğitim yılı sonu, yaz okuluna devam etmiş olan öğrenciler için yaz okulu sonu, 

etmemiş öğrenciler için ise bahar yarıyılı sonudur.) 

AGNO’ sı ne olursa olsun bir dersten FF veya FD notu alan öğrenci öncelikle o dersi 

tekrarlamak zorundadır.  

17.3 - Bir öğrencinin tamamladığı eğitim yılı sonunda AGNO’sı (Öğrencinin birinci eğitim 
yılı için 1.80, daha sonraki yıllar için ise 2.00) baraj değerinin üzerinde ise,   

i. Öğrencinin hiç FF ve FD notu yoksa, bu gibi öğrencilere “Başarılı Öğrenci” denir. 

ii. Öğrenci bir sonraki yıla kayıt yaptırır ve o eğitim yılına ait dersleri alır. 

iii. Ancak öğrencinin FF ve FD notu varsa, öncelikle FF ve FD notu aldığı dersleri (FF 

notu ise devam ederek) tekrar almak zorundadır. 

iv. Bir sonraki yıldaki derslerin bir kısmı (FF notu alarak) tekrar etmek zorunda olduğu 

derslerle çakışıyorsa, bu yeni dersleri alamaz. Öncelikle FF veya FD aldığı dersleri (FF 

notu ise devam ederek) tekrarlamak zorundadır. 

v.Öğrenci eğer notunu yükseltmek isterse DD ve DC notu aldığı dersleri tekrar alabilir. 

DD veya DC aldığı halde bu dersi tekrarlamak durumunda kalan öğrenciler derse devam 

etmek zorunda değildir. 

vi.Tekrarlanan dersler için AGNO hesaplamalarında öğrencinin bu derslerden aldığı en 

son not geçerlidir. 



17.4 - Bir öğrencinin tamamladığı eğitim yılı sonunda AGNO’sı (Öğrencinin birinci eğitim 
yılı için 1.80, daha sonraki yıllar için ise 2.00) baraj değerinin altında ise: 

i.Bu gibi öğrencilere “Başarısız Öğrenci” denir. 

ii. Bu öğrenciler kesinlikle üst yıldan ders alamazlar. 

iii. Başarısız öğrenciler sadece bir yıl önce FF ve FD notu aldıkları dersleri almak 

zorundadırlar. DD notu ve üzerinde not aldıkları dersleri ise tekrarlamayabilirler; 

aldıkları notlar geçerli kalır. 

iv. Bu gibi başarısız öğrenciler tekrarladıkları yıl sonunda AGNO’larını barajın üzerine 

çıkarmayı başarırlarsa, bir üst yıla kayıt yaptırabilir, o eğitim yılına ait dersleri 

alabilirler. Ancak bunu yaparken bir yıl önce FF notu alıp tekrarlamaları gereken 

derslerle çakışan yeni dersleri alamazlar. Önce FF ve FD notu aldıkları derslerden 

başarılı olmaları gerekmektedir. 

v. AGNO’larını barajın üzerine çıkarmayı başaran öğrenciler eğer isterlerse DD ve DC 

notu aldıkları derslerdeki (eğer dersler o dönem açılıyorsa) notlarını yükseltmek 

amacıyla bu dersleri tekrar alabilirler.  

vi. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir. 

17.5 - AGNO’nın mezuniyet durumundaki öğrencileri için önemi 

Öğrencilerin bir bölümden/fakülteden mezun olabilmeleri için ; 

i.Yönetmeliklerde belirtilen tüm çalışmaları (ders, laboratuar, tez çalışması vb.) 

tamamlamış olmaları,  

ii. AGNO’larının en az 2.00 olması gerekir.  

Ege Üniversitesi  tarafından belirlenmiş olan AGNO’nı tutturamayan öğrenci, mezun 

olamaz. Bu durumdaki öğrenciler öncelikle DD ve DC Bağıl Notu aldıkları derslerden 

bazılarını tekrarlayarak ortalamalarını 2.00 veya üzerine çıkarmayı hedeflerler. 

AGNO’ları 2.00 ın üzerine çıkan öğrenciler, mezuniyete hak kazanırlar. 

Öğrenciler, almaları gereken tüm derslerden başarılı olarak üniversite öğretimini 

tamamladıklarında ve AGNO’larını Üniversite tarafından belirlenen değerin (2.00) 

üzerine yükselttiklerinde tüm dersleri içerecek şekilde hesaplanan AGNO, o öğrencilerin 

mezuniyet derecelerini gösterir. 

 



 


