
1  

BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİYLE İLGİLİ 
SIKÇA SORULAN SORULAR 

1- Bağıl değerlendirme sistemi nedir? 
Cevap: Bağıl sistemin esası, aynı dersi alan ve aynı şubeye kayıtlı olan öğrencilerin başarılarının şube 
ortalamasına göre belirlenmesidir. Öğrencinin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı notlarının ağırlıklarına 
göre belirlenen başarı not ortalamasını, o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyine göre belirleyen 
sistemi ifade eder. 
2- Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencileri de bağıl 

değerlendirme sistemine göre mi değerlendirilecek? 
Cevap: Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin seçmiş olduğu Üniversite Seçmeli 
Dersler (ÜSD), ve YÖK ortak zorunlu dersler (AIT, TUR, YDL) hariç tüm dersler mutlak 
değerlendirme sistemine göre değerlendirilir. Bu 3 birimimizde bağıl değerlendirme sistemi 
uygulanmamaktadır. 
3- Bir öğretim elemanı, verdiği bir ders için nasıl değerlendirme yapacağını kendisi mi belirliyor? 
Cevap: Ölçme ve değerlendirme, öncelikle Bağıl Değerlendirme Sistemine (BDS) göre, Bağıl 
Değerlendirme Sistemi koşullarının sağlanmadığı durumlarda Mutlak Değerlendirme Sistemine 
(MDS) göre değerlendirme yapılır. 

4- Hangi durumlarda Bağıl değerlendirme sistemine göre değerlendirme yapılır? 

Cevap: Bağıl Değerlendirme Sistemi öğrenci sayısının 20 ve üzeri olduğu dersler için uygulanır. 

Ancak öğrenci sayısı hesaplanırken; 

- Yarıyıl sonu (Final) sınavına girmeyen öğrenciler hesaplamaya katılmaz. 

- Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler hesaplamaya katılmaz. 

- Ham Başarı Notu (Vize, Ödev, Uyg. Final ortalaması) 19 ve altı olan öğrenciler hesaplamaya 
katılmaz. 

- Ham Başarı Notu (Vize, Ödev, Uyg. Final ortalaması) 96 ve üzeri olan öğrenciler hesaplamaya 
katılmaz. 

Örnek: 1- 25 kişilik bir derste aşağıdaki durumda Bağıl Değerlendirme Sistemine Göre 
değerlendirme yapılır.  

- Yarıyıl sonu (Final) sınavına girmeyen öğrenci sayısı: 2 

- Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci sayısı: 1 

- Ham Başarı Notu 19 ve altında olan öğrenci sayısı: 1 

- Ham Başarı Notu 96 ve üzeri olan öğrenci sayısı: 1 

- Ham Başarı Notu 20-95 arasında olan öğrenci sayısı: 20 

Örnek: 2- 25 kişilik bir derste aşağıdaki durumda Mutlak Değerlendirme Sistemine Göre 
değerlendirme yapılır.  

- Yarıyıl sonu (Final) sınavına girmeyen öğrenci sayısı: 2 

- Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci sayısı: 2 

- Ham Başarı Notu 19 ve altında olan öğrenci sayısı: 1 

- Ham Başarı Notu 96 ve üzeri olan öğrenci sayısı: 1 

- Ham Başarı Notu 20-95 arasında olan öğrenci sayısı: 19 
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5- Ham Başarı Notu (Vize, Ödev, Uyg. Final ortalaması) 34 veya altında ise harf                       notum ne olur? 

Cevap: Doğrudan FF olur. Çünkü ham başarı notu 35’in altında olan öğrenciler, bağıl notlarına 
bakılmaksızın "FF" notu alır ve bu öğrenciler o dersten doğrudan kalır. 

6- Final Notum 34 veya altında ise harf                       notum ne olur? 
Cevap: Doğrudan FF olur. Çünkü yarıyıl sonu sınavından; 35’in altında alan öğrenciler, bağıl 
notlarına bakılmaksızın "FF" notu alırlar. 

7- Sınıf ortalamasının 95 olduğu bir derste ham başarı notumun 90 olması halinde harf notum 
ne olur? 

Cevap: Ham Başarı Notu 90 ve üzeri olan öğrenciler, bağıl notlarına bakılmaksızın AA notu alırlar. 

8- Sınıf ortalamasının çok yüksek olduğu bir derste ham başarı notumun 50 olması halinde harf 
notum ne olur? 

Cevap: Ham Başarı Notu 100 üzerinden 50 veya üstünde olan öğrenciler bağıl değerlendirme 
sonucunda DD veya altında bir not alırlarsa (yani kalırlarsa) notları DC olarak değiştirilir. 

9- Başka bir şubedeki arkadaşımla aynı başarı notuna sahibiz ama onun harf notu benimkinden 
farklı, bu nasıl oluyor? 
Cevap: Aynı öğretim elemanından aynı ders alınsa dahi farklı şubelerin not ortalamaları ve standart 
sapmaları farklı olabilir. Her öğrenci kendi şubesi içinde değerlendirilir.  

10- Ben örgün eğitim öğrencisiyim 2.öğretimdeki arkadaşımla aynı başarı notuna sahibiz 
ama onun harf notu benimkinden farlı bu nasıl oluyor? 

Cevap: 2. Öğretimdeki arkadaşınla aynı dersi almış olsan da farklı şubelerin not ortalamaları ve 
standart sapmaları farklı olabilir. Her öğrenci kendi   şubesi içinde değerlendirilir. 

 
11- Öğretim elemanının bağıl değerlendirmede alt ve üst limitini belirleme imkânı ve yetkisi 
var mı? 

Cevap: “Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi” ne göre Öğretim elemanlarının Bağıl 
Değerlendirmeye katılma alt ve üst limitini değiştirme yetkisi yoktur. 

12- Proje, Seminer, Staj, bitirme tezi, işyeri eğitimi ve uygulaması, klinik staj vb. derslerde için 
hangi değerlendirme sistemi uygulanmaktadır? 

Cevap: Proje, Seminer, Staj, bitirme tezi, işyeri eğitimi ve uygulaması, klinik staj vb. derslerde 
alınan notlar mutlak değerlendirme sistemine göre değerlendirilir. 

13- Bütünlemede aldığım not nasıl değerlendirilir. 
Cevap: Bütünleme sınavına giren öğrencilerin harf notunun belirlenmesinde final sınavı notları esas 
alınarak hesaplanmış olan aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanılır. 
 
 
 
 
 



 

Bağıl değerlendirme sisteminde harf notunun hesaplanmasında aşağıdaki aşamalar izlenir: 

• Değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 20 (yirmi) ve üzerinde ise, altta eşitlikleri verilen standart skorlardan elde edilen T-Skor’ ları kullanılarak Tablo 1’ 
deki dağılıma göre harf notları belirlenir. 
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Örnek olarak aşağıdaki istatistik bilgilerini verilen dersi ele alalım. 
 

İ s t a t i s t i k Final 
100 Üzerinden Sınıf Ortalaması 57.97 

Standart Sapma 20.66 

Dersi Alan Toplam Öğrenci Sayısı 95 

Devamsız Kalan Öğrenci Sayısı 2 

Sınava Girmeyen Öğrenci Sayısı 3 

Bağıl Değerlendirmeye Katılım Limiti Dışında 
Kalan Öğrenci Sayısı 14 

Değerlendirme Dışı Kalan Toplam Öğrenci Sayısı 19 

Değerlendirmeye Katılan Öğrenci Sayısı 76 

 
 
 
 
 

Dersimizin Ortalaması 57,97 
Standart Sapması 20,66 

Öğrencinin Ham Başarı Notu 67 
Bu durumda T Skoru; 

T= [(67-57,97) /20,66] *10+50 = 54,37 

Son olarak bulduğumuz T Skoru aşağıdaki tabloda yerine 
koyarak harf notunu bulalım. 
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Tabloda ortalamaların olduğu sütundan sola doğru T değerimizin bulunduğu aralığa denk gelen harf 
değerini alıyoruz. 
 
 
Sınıf Düzeyi 

Ham Başarı 
Notu 

Ortalama 
Aralıkları 

(𝒙𝒙 � ) 

 
Öğrenci Sayısı 20 (Yirmi) ve Üzerinde ise 

Bağıl Notların T Skoru Cinsinden Sınır Değerleri 

 
FF 
(0.0) 

FD 
(0.5) 

DD 
(1.0) 

DC 
(1.5) 

CC 
(2.0) 

CB 
(2.5) 

BB 
(3.0) 

BA 
(3.5) 

AA 
(4.0) 

Üstün Başarı 80,0<𝑥𝑥 �≤100 <22 22-26,99 27-31,99 32-36,99 37-41,99 42-46,99 47-51,99 52-56,99 ≥57* 

Mükemmel 70,0< 𝑥𝑥 �≤80 <24 24-28,99 29-33,99 34-38,99 39-43,99 44-48,99 49-53,99 54-58,99 ≥59 

Çok İyi 62,5< 𝑥𝑥 �≤70 <26 26-30,99 31-35,99 36-40,99 41-45,99 46-50,99 51-55,99 56-60,99 ≥61 

İyi 57,5< 𝑥𝑥 �≤62,5 <28 28-32,99 33-37,99 38-42,99 43-47,99 48-52,99 53-57,99 58-62,99 ≥63 

Orta Üstü 52,5< 𝑥𝑥 �≤57,5 <30 30-34,99 35-39,99 40-44,99 45-49,99 50-54,99 55-59,99 60-64,99 ≥65 

Orta 47,5< 𝑥𝑥 �≤52,5 <32 32-36,99 37-41,99 42-46,99 47-51,99 52-56,99 57-61,99 62-66,99 ≥67 

Zayıf 42,5< 𝑥𝑥 �≤47,5 <34 34-38,99 39-43,99 44-48,99 49-53,99 54-58,99 59-63,99 64-68,99 ≥69 

Kötü 𝑥𝑥 �≤ 42,5 <36 36-40,99 41-45,99 46-50,99 51-55,99 56-60,99 61-65,99 66-70,99 ≥71 

𝒙𝒙 �  : Ham başarı notlarının sınıf ortalamasını ve *: Standart T skor değerini göstermektedir. 

 
Sınıf Ortalamamız 𝒙𝒙 �= 57,97 ve örnek öğrencimizin T Skoru T=54,37 olduğu için harf notumuz 
BB olarak gelmektedir. 
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