
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ  

ÖNLİSANS VE LİSANS                                    
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ  

 

MADDE 25 : KOŞULLU DERSLER  



• Öğrencinin Koşullu Harf Not’lu (DD ve DC)  

    derslerine ait dersin  başarılı/başarısız durumlarının belirlenmesinde 

yarıyıl not ortalaması kullanılmaktadır. 

 

• Öğrencinin ‘Başarı Durumu’; ‘Koşullu’ ise aktif yarıyıldaki derslerin 

başarı durumları, takip eden bir sonraki yarıyıl not ortalamasına göre 

belirlenecektir. 

 

• Öğrencinin ‘Başarı Durumu’ birbirini takip eden 2 yarıyılda 2.00’ın 

altındaysa dersler başarısız hale gelecek ve sonraki yarıyıllardaki 

not ortalaması başarısız hale gelen derslerin durumlarını 

değiştirmeyecektir.  

 



1. DURUM 

1.yarıyılda öğrencinin not ortalaması 2.00’ın altında 

olduğu için; öğrencinin 1. yarıyıldaki koşullu 

derslerinin başarı durumunu 2. yarıyıl ortalaması 

belirleyecektir. 

 

2. yarıyılın sonunda; 2.yarıyıl ortalaması 2.00’ın üzerinde 

olduğu için 1. ve 2. yarıyıllardaki koşullu dersler 

‘başarılı’ hale gelmiştir.  

 

3. yarıyılda öğrencinin yarıyıl not ortalaması 2.00’ın 

altında olduğu için dersler ‘koşullu’ durumdadır. 

Bu derslerin başarılı/başarısız hale dönüşmesi 4. 

yarıyıldaki yarıyıl ortalamasına göre belirlenecektir. 



2. DURUM 

1. yarıyılda öğrencinin not ortalaması 2.00’ın altında  

olduğu için; öğrencinin 1. yarıyıldaki koşullu 

derslerinin başarı durumunu 2. yarıyıl ortalaması 

belirleyecektir. 

 

2. yarıyılın sonunda; 2.yarıyıl ortalaması 2.00’ın altında 

olduğu için 1. ve 2. yarıyıllardaki koşullu dersler 

başarısız olacaktır.  

 

3.yarıyılda öğrencinin yarıyıl not ortalamasının 2.00’ın 

üstünde olması sebebiyle 3. yarıyıldaki koşullu 

dersler ‘başarılı’ durumdadır. 

 

3. yarıyıldaki yarıyıl not ortalamasının 2,00 ‘ın üzerinde 

olması 2. yarıyılda ‘başarısız’ durumdaki derslerin  

durumlarını değiştirmeyecektir. 



3. DURUM 

1.yarıyılda öğrencinin not ortalaması 2.00’ın altında olduğu 

için; öğrencinin 1. yarıyıldaki koşullu derslerinin  

         başarı durumunu 2. yarıyıl ortalaması belirleyecektir. 

 

2. yarıyılın sonunda; 2.yarıyıl ortalaması 2.00’ın üstünde 

olduğu için 1. ve 2. yarıyıllardaki Koşullu Dersler 

‘başarılı’ durumdadır. 

 

3. yarıyılda öğrencinin yarıyıl not ortalamasının 2.00’ın 

üstünde olması sebebiyle 3. yarıyıldaki koşullu dersler 

‘başarılı’ durumdadır. 

 

Öğrenci 1. yarıyılda aldığı ‘Başarılı’ durumdaki Türk Dili I 

dersi için 3. yarıyılda ‘Not Yükseltme’ sınavına girerek 

dersin harf notunu BA’ya yükseltmiştir. 



4.DURUM 

1. yarıyılda öğrencinin not ortalaması 2.00’ın üzerinde 

olduğu için; öğrencinin 1. yarıyıldaki koşullu dersleri 

başarılı durumdadır. 

 

2. yarıyılın sonunda; 2.yarıyıl ortalaması 2.00’ın altında 

olduğu  için 2. yarıyıldaki koşullu derslerinin durumu 

takip eden bir sonraki yarıyıl sonunda belirlenecektir. 

 

2. ve 3.yarıyıllarda öğrencinin yarıyıl not ortalaması ard arda 

2 yarıyıl  2.00’ın altında olduğu için her iki yarıyıldaki 

dersler de başarısız durumdadır. 



5.DURUM 

1. yarıyılda öğrencinin not ortalaması 2.00’ın üzerinde 

olduğu  için; öğrencinin 1. yarıyıldaki koşullu 

dersleri başarılı durumdadır. 

 

2. yarıyılda öğrencinin yarıyıl ortalaması 2.00’ın altında 

olduğu için 2. yarıyıldaki koşullu derslerin başarı 

durumunu takip eden 3. yarıyıl belirleyecektir. 

 

3. yarıyılda yarıyıl not ortalaması 2.00’ın üzerinde olduğu 

için 3. ve 2. yarıyıldaki dersler ‘başarılı’ hale 

gelmiştir. 



6.DURUM 

1.yarıyılda öğrencinin not ortalaması 2.00’ın altında 

olduğu için; öğrencinin 1. yarıyıldaki koşullu 

derslerinin başarı durumunu 2. yarıyıl ortalaması 

belirleyecektir. 

 

2. yarıyılın sonunda; 2.yarıyıl ortalaması 2.00’ın altında 

olduğu için 1. ve 2. yarıyıllardaki koşullu dersler 

‘başarısız’ hale gelmiştir.  

 

3. yarıyılda öğrencinin yarıyıl not ortalaması 2.00’ın 

altında olduğu için dersler ‘koşullu’ durumdadır. 

Bu derslerin başarılı/başarısız hale dönüşmesi 4. 

yarıyıldaki yarıyıl ortalamasına göre belirlenecektir. 


