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I. BÖLÜM 
 

KAPSAM ve TANIMLAR 
Madde 1 :  a) Kılavuzun Dayanağı 
İşbu kılavuz, 12.08.2009 tarih ve 27317 sayı ile Resmî Gazetede yayımlanan “Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim 
Yönetmeliği”nin 21. maddesi  gereğince hazırlanmıştır. 
 
 
b)  KISALTMALAR 
AGNO : Ağırlıklı genel not ortalaması 
BDS : Bağıl değerlendirme sistemi 
FSAL  : Final sınavı alt limiti 
FSP  : Final sınavı puanı   
HBP : Ham başarı puanı 
HBPAL : Ham başarı puanı alt Limiti 
HBPO : Ham başarı puanı ortalaması  
OKAL : Ortalamaya katma limiti 
SS : Standart  sapma  
YİP  : Yarıyıl içi / yıl  içi puanı,   
 
 Madde 2 : Kılavuzun Uygulanması 
Bu kılavuz, 12.08.2009 tarih ve 27317 sayılı “Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine 
göre üniversiteye kayıtlanan öğrencilere uygulanır.  Adı geçen yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversitede  
kayıtlı bulunan öğrencilere bu yönetmeliğin, 30 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümleri 
gereğince hazırlanan kılavuz hükümleri uygulanır. 
 
Ege Üniversitesine bağlı Fakülte ve Yüksekokullar, kendi ilgili kurullarının aldığı karar ile  “Bağıl 
Değerlendirme Sistemi    BDS”    veya    “Doğrudan Değerlendirme Sistemi    DDS“ ‘ni  uygulamayı  kabul 
ederler. 
 
Madde 3 : Ham Başarı Puanı (HBP) 
Bir ders için HBP, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden almış olduğu 
notların ortalamasının % 40’ının,   final veya  varsa  bütünleme sınav notunun % 60’ına ilavesi ile elde edilen 
nottur. (Entegre  eğitim-öğretim veren fakültelerde/yüksekokullarda, HBP’nın, hesaplama yöntemi,  ilgili 
kurumların yönergesine göre belirlenir). 
 
Madde 4 : Mutlak değerlendirme sisteminin uygulandığı fakülte/yüksekokullarda, öğrencilere aldıkları 
her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda, yarıyıl sonu/yıl sonu HBP aralıkları dikkate 
alınarak otomasyon sistemi tarafından verilebilecek  harf notlar Tablo 1’ de gösterilmiştir.  
 
Not: Öğrenciler FF, FD, DD, DC harf notları aldıkları dersleri tekrar etmek zorundadır. 

 
Tablo 1: Uygulanan harf notlara ilişkin HBP aralıkları ve 4’lü not karşılıkları* 

Ham Başarı Puanı Harf Notu 4’lük Not  



88 ≤  HBP  ≤ 100 AA 4,00 
81 ≤  HBP  ≤-87 BA 3,50 
74 ≤  HBP  ≤ 80 BB 3,00 
67 ≤  HBP  ≤ 73 CB 2,50 
60 ≤  HBP  ≤ 66 CC 2,00 

Başarılı 

53 ≤  HBP  ≤ 59 DC 1,50 
46 ≤  HBP  ≤ 52 DD 1,00 
0 ≤  HBP  ≤ 45 FD 0,50 (Devamlı) 

Devamsız FF 0,00  

Başarısız 

). 
 
HBP  =    (YİP x 0.4 ) + (FSP x 0.6 ) 
 
Hesaplanan HBP ondalık kısmı 0.50 ve üzeri olursa bir üst tamsayıya, 0.5’ ten  küçük olursa bir alt tamsayıya 
yuvarlanır. Yarıyıl içi / yıl içi değerlendirmelerde, ara sınav ve final sınavı etkinliklerinin dışında bazı 
etkinliklerin gerçekleştirilmesi durumunda, etkinliklerin yarıyıl içi / yıl içi katılma oranları, 
fakültelerin/yüksekokulların yetkili kurullarının alacağı kararlara göre belirlenir.  

 
Madde 5: Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 
AGNO nın hesabında, bir öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm derslere ait harf notlarına 4’lük not 
sistemindeki karşılıkları (Tablo 1) bu derslere ait kredi saatleri ile ayrı ayrı çarpılır; elde edilen sonuçlar toplanır 
ve alınan tüm derslerin kredi saatleri toplamına bölünür. Sonuç, virgülden sonra iki basamak duyarlılıkla verilir. 
Bu sonuç Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) olarak tanımlanır.  
 
Ege Üniversitesinde AGNO hesaplamaları yıllık yapılır. Yarıyıllar ayrı ayrı gözetilmez, yıl bütün olarak dikkate 
alınır. AGNO değeri, öğrencinin üniversiteye girdiği tarihten itibaren aldığı tüm derslerin kredi saatleri ve harf 
notları göz önüne alınarak sadece öğretim yılı sonlarında (bahar yarı yılı ve yaz okulu sonunda) hesaplanır. 
 
Örnek: 1. ve 2. yarıyıl derslerini tamamlayan bir öğrenci için AGNO hesaplaması tablo 2 de örnek olarak 
gösterilmiştir.  

 
Tablo 2:  1 nci ve 2 nci yarıyıl derslerini tamamlayan bir öğrenci için 

AGNO değerinin belirlenmesine yönelik işlemler. 
Ders Kredi-Saat Harf Not Ağırlıklı Not 
    

Matematik I  5 BB 3,00 x 5 = 15,00 
Fizik I                                            5 FD 0,50 x 5 = 2,50 
Kimya I                                          4 CC 2,00 x 4 = 8,00 
Bilgisayara Giriş 3 CB 2,50 x 3 = 7,50 
Kimya Mühendisliğine Yönelim   2 BA 3,50 x 2 = 7,00 
Matematik II                                  5 BA 3,50 x 5 = 17,50 
Fizik II                                           5 CC 2,00 x 5 = 10,00 
Kimya II                                        4 CB 2,50 x 4 = 10,00 
Bilgisayar Programlama                3 DD 1,00 x 3 = 3,00 
Teknik Çizim                                 2 BB 3,00 x 2 = 6,00 
Toplam 38  86,50 

 
Yukarıda verilen örnek tablodaki değerlere göre, AGNO= 86.50/38  = 2.28 ‘dir.  
 

 
II. BÖLÜM 

Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) 
 

BDS, bir öğrencinin başarısının, o öğrencinin içinde bulunduğu gruptaki diğer öğrencilerin başarı düzeyleri ile 
bağlantılı bir şekilde istatistiksel bir temele dayalı olarak belirlenmesi prensibine dayanır. Temel amaç, 
öğrencileri grup içinde gösterdikleri performansa göre değerlendirmek yani öğrencinin sınıf ortalamasına göre ne 
konumda bulunduğunu belirlemektir. Sınıftaki notların standart sapması da öğrencilerin ortalamaya göre 
konumlarını saptamada bir ölçü olarak kullanılır. Bu konumlar, istatistik biliminde,  standardize edilmiş 



puanlarla / z skorlarla ifade edilir. “Bağıl Değerlendirme Sistemi”nde z skor, bir öğrencinin ham başarı puanının 
sınıfın ham başarı puanı ortalamasından ne kadar saptığının/uzaklaştığının (sınıfın ham başarı ortalamasının kaç 
standart sapma altında  veya  kaç standart sapma üstünde oduğunun) sayısal bir göstergesidir. Öğrencilerin 
bağıl notları, detayları kılavuzda belirtilen kurallar dâhilinde, öğrencilerin “z skorları”na dayanılarak 
belirlenir.  
Madde 6: “Ege Üniversitesi”nde BDS’nin uygulanmasında standardı sağlamak amacıyla, bağıl değerlendirme 
komisyonunun belirleyip eğitim komisyonu ve senatonun onaylayacağı ilkeler doğrultusunda geliştirilen “E.Ü. 
Bağıl Değerlendirme Yazılımı”  kullanılır.  

 
 
 
 
 
UYGULANAN İŞLEM DİZGESİ VE TEMEL KAVRAMLAR 
Madde 7:  Sınıfların bölünerek ders yapılması durumu: Derse devam eden öğrencilerin sayısının fazla 
olması nedeni ile dersin, öğrencileri guruplara ayırarak yapılması durumunda her gurubun HBP, o gurubun 
dersini veren öğretim üyesi tarafından verilir. Sınıfın bağıl değerlendirme sisteminde bir bütün olarak 
değerlendirilmesi ise, o dersin verildiği bölümün, dersin sorumlusu olarak belirlediği öğretim üyesi tarafından, 
tüm gurup ham başarı puanlarının birlikte ele alınmasıyla gerçekleştirilir.  
 
Madde 8: Devam durumlarına göre  HBP hesaplanacak öğrencilerin belirlenmesi: BDS’nde önce devamsız 
kalan öğrenciler ayıklanır; bu öğrencilere doğrudan FF verilir. Bu durumdaki öğrenciler sınıf puan ortalamasının 
hesaplanmasında dikkate alınmazlar. 
 
Madde 9: Ham başarı puanlarının belirlenmesi: HBP, Madde 4’te verilen formülle hesaplanır.  
 
ÖRNEK: 
Veriler: 
YİP :  Çeşitli etkinliklerden oluşan yarıyıl/yıl içi puanı  :  62  
FSP :  Final  sınavı puanı               :  70  
 
 
Bu değerler, (1) numaralı eşitlikte yerlerine konulur.  İşlem sonunda; 
 
HBP = 62 x 0,40 + 70 x 0,60 = 66,80  
HBP  66,80 olarak hesaplanır ve hesaplanan bu ham başarı puanı 67 ‘ye yuvarlanır. 
 
Madde 10: HBP’larına göre ortalamaya katılacak öğrencilerin belirlenmesi 
Öğrencilerin puanlarının bağıl beğerlendirmeye katılabilmeleri için, final sınavına girmiş olmaları ve  ham başarı 
puanlarının Üniversitemiz yetkili organlarınca belirlenen Ortalamaya  Katma Alt Limitine eşit olmaları  veya  
aşmaları gerekmektedir (Tablo 3). OKAL başarı düzeyinin belirlenmesinde kullanılacak HBP ortalamasına 
katılacak olan puanların alt limitini tanımlar. HBP’ları “OKAL”nin altında kalan öğrencilerin puanları, sınıf 
düzeylerinin (Tablo 4) saptanmasında dikkate alınan  HBP sınıf ortalaması ve standart sapma değerlerini 
belirleme işlemlerine katılmaz. Bu durumda olan devamlı öğrencilere FD verilir. OKAL, aşırı düşük notlar alan 
öğrencilerin BDS istatistiği üzerindeki olumsuz etkisini düşük seviyede tutmak amacıyla konmuştur. OKAL her 
fakülte / yüksekokul için, fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun önerisi, eğitim komisyonunun uygun görmesi 
ve üniversite senatosunun  onayı ile belirlenir.  
 
Madde 11: Ham Başarı Puanı ortalamasının hesaplanması (HBPO)  
HBPO, sınıfın düzeyinin belirlenebilmesi ve harf dağılımının saptanması için önemli bir ölçüttür.  
 
HBPO =  Final sınavına giren ve  HBP≥ OKAL şartını sağlayan  öğrencilerin HBP toplamı /  Final 
sınavına giren ve  HBP≥ OKAL şartını sağlayan  öğrencilerin sayısı       (2) 
 
ÖRNEK : 100 öğrencisi olan bir sınıfta 6 öğrenci devamsız, 9 öğrencinin ham başarı puanları OKAL’nin altında 
ve 5 öğrenci ham başarı puanları 15 ve  üzerinde ancak devamlı olduğu halde final sınavına girmemiş ise,  
yukarıdaki formülde öğrenci sayısı 80 olarak alınmalıdır.  Bu sınıfta ortalama hesabına katılan 80 öğrencinin 
HBP toplamı 4700 ise bu sınıf için HBP ortalaması (2) numaralı eşitlik yardımıyla;  
 



HBPO = 4700/80 = 58.75 olarak hesaplanır.  
 
(Hesaplanan HBP ortalaması 2 haneye yuvarlanır) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 3: BDS işlemlerinde dikkate alınan alt limitler* 

Birim OKAL HBPAL FSAL 
Beden Eğitimi ve Spor  15 40 45 
Diş Hekimliği Fakültesi  15 40 45 
Eczacılık Fakültesi  15 40 45 
Edebiyat Fakültesi  15 40 45 
Eğitim Fakültesi  15 40 45 
Fen Fakültesi 15 40 45 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 15 40 45 
İletişim Fakültesi    15 40 45 
İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu  15 40 45 
Mühendislik Fakültesi 15 40 45 
Ziraat Fakültesi 15 40 45 
Su Ürünleri  Fakültesi 15 40 45 

 
*OKAL: Ortalamaya katma alt limiti, HBPAL: Ham başarı puanı alt limiti, FSAL: Final sınavı alt limiti 
 
Madde 12 : Sınıf Düzeyinin Belirlenmesi 
Sınıf düzeyi, HBPO esas alınarak Tablo 4 yardımı ile belirlenir.  

 

Tablo 4: HBPO’na bağlı olarak sınıf düzeyleri 

Sınıf Düzeyi HBPO 
Mükemmel 70,00  -  100 
Çok iyi 62,50  –  69,99 

İyi 57,50  –  62,49 
Orta üstü 52,50  –  57,49 

Orta 47,50  –  52,49 
Zayıf 42,50  –  47,49 

Kötü 0,00   –  42,49 
HBPO alt ve üst sınır değerleri o sınıf düzeyi için  HBPO aralığına dahildir 

(örneğin 57.50’ye eşit veya büyük ve 62.49’a eşit veya küçük HBPO’ları iyi sınıf düzeyini gösterir). 
 
Madde 13: BDS,  FSAL uygulaması 
Yarıyıl içi / yıl içi puanının çok yüksek olması durumunda öğrencinin derse ilgisinin azalmasını engellemek 
amacı ile final sınavı puanına bir alt limit uygulanır. Bu limit altında kalan devamlı öğrencilere FD verilir .      
 
Madde 14: BDS, HBPAL 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, HBP’na bir alt limit 
uygulanır. Bu limiti aşamayan devamlı öğrencilere FD verilir (Tablo 3).         
 



Madde 15: OKAL, HBPAL ve FSAL değişiklikleri ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun önerisi, eğitim 
komisyonu oluru ve senatonun onayı ile yeniden belirlenebilir .  

Madde 16 : Sistemin öğrenci sayısına bağlı olarak uygulanabilirliği 
BDS’nde harf notların verilmesi değerlendirmeye alınan sınıftaki devamsız öğrenciler ve OKAL’ ni aşamayan 
öğrenciler  ile  ham başarı puanları 15 ve  üzerinde olsa bile final sınavına girmemiş (devamlı) öğrenciler 
çıkarıldıktan sonra, geriye kalan öğrencilerin sayısına bağlı olarak 2 farklı yol izlenerek uygulanır.  
 
BDS’nde sağlıklı bir istatistik değerlendirmenin yapılabilmesi için değerlendirilen öğrenci sayısının en az 30 
olması gerektiği kabul edilmiştir.  
 
a –  Final sınavına giren ve HBP≥ OKAL şartını sağlayan  öğrenci sayısının 29 ve 29’un altında olma 
durumu 
Bu durumda  yarıyıl içi/yıl içi ve final sınavı puanları veri olarak girilir ve Ege Üniversitesi otomasyon sistemi,  
hesaplanan HBP’larını ve Tablo 1’i dikkate alarak harf notlarını otomatik olarak verir.  
 
b – –  Final sınavına giren ve HBP≥ OKAL şartını sağlayan  öğrenci sayısının 30 ve daha fazla olma 
durumu  
Bu durumda değerlendirme otomasyon sistemi tarafından yapılır. Yarıyıl içi/yıl içi ve final sınavı puanlarının 
veri olarak girilmesi sonucunda değerlendirmenin, otomasyon sistemi tarafından nasıl yapılacağına ilişkin 
detaylar, aşağıda verilmiştir 
 

 Final sınavına girme ve  HBP≥ OKAL şartlarını sağlayan öğrencilerin ham başarı puanları dikkate 
alınarak hesaplanan HBP’ı ortalaması ile saptanan sınıf düzeyinin mükemmel olması durumunda, HBP 
ve Tablo 1 dikkate alınarak harf notları otomatik olarak otomasyon sistemi tarafından verilir.  

 Sınıfın düzeyinin mükemmelin dışında olması durumunda o sınıftaki HBP≥ OKAL şartını sağlayan  
öğrenciler göz önüne alınarak, HBP’larının, HBP’ı ortalaması etrafındaki dağılımının bir ölçüsü olan, 
standart sapma değeri hesaplanır.  

 
 
 
ÖRNEK: OKAL’ni aşan 3 öğrencisi olan bir sınıfta sınıf öğrencilerin HBP’ları aşağıdaki gibi ise,  

 
1 nci öğrenci : 85  
2 nci öğrenci : 55  
3 ncü öğrenci : 40  

        
Sınıfın HBPO’sı, 180/3 = 60,00 olarak  
standart sapması ise; 18,71 olarak hesaplanır.  
(virgülden sonra 2 basamak alınarak) 

 
• Öğrencinin aldığı HBP’nın, sınıfın HBP ortalamasının kaç standart sapma üzerine çıktığı veya kaç 

standart sapma altında kaldığı  (z skor) hesaplanır. z skor, öğrencilerin performanslarını, diğer 
öğrencilerin performanslarına göre göreceli olarak yansıtır (z skor virgülden sonra 2 basamak olarak 
alınır ve değeri pozitif  ya da negatif olabilir)  

 
ÖRNEK : Standart sapma hesaplamasında kullanılan veriler kullanılarak z skor hesaplanması 
gösterilecek olursa bir önceki örnekte bahsedilen sınıfta yer alan öğrencilerin z skorları sırasıyla 
(virgülden sonra 2 basamak alınarak) 

             
z skor = (Öğrencinin HBP’ı – sınıfın HBPO’sı) / sınıfın HBP SS ‘sı 
 
1 nci öğrenci: 85          2 nci öğrenci: 55    3 ncü öğrenci: 40  

 
z1= (85–60)/ 18,71  =   1,34 
z2= (55–60)/ 18,71  =  -0,27 
z3= (40–60)/ 18,71  =  -1,07  olur. 
 

• z skorları öğrencilerin birbirlerine göre durumlarını açıkça göstermelerine karşın tamsayı olmamaları 
ve negatif sayıları da içermesi nedeni ile not gösteriminde kullanılmamaktadır. Bunun yerine daha 
anlamlı ve pozitif sonuçlar veren “t skor” değerleri kullanılır.  



 
t skor=60 + öğrencinin z skoru x 10   
 
Hesaplanan t skor değerlerinin kesir kısmı 2 basamak alınır. 
 
ÖRNEK: Standart sapma ve z skor hesaplamasında kullanılan örnek veriler ile t skor hesaplanması 
gösterilecek olursa bu sınıfta yer alan öğrencilerin t skorları sırasıyla,  
 

              t1 = 60 + 10  x    1,34   =  73,40 
t2 = 60 +  10 x (-0,27)  =  57,30 
t3 = 60 +  10 x (-1,07)  =  49,30    olur.  
 

• Belirlenen sınıf düzeyi bilgisine bağlı olarak, Tablo 5’in ilgili satırındaki t skor alt ve üst limitleri de 
göz önüne alınarak uygun harf notları belirlenir.  

 
ÖRNEK: Sınıfın düzeyi “Orta Üstü” ise bir önceki örnekte t skoru hesaplanan ilk öğrencinin t skoru 
70,00 – 74,99 aralığında olduğu için, öğrenci  BA harf notunu, ikinci öğrenci t skoru 55,00 – 59,99 
aralığında olduğu için  CC harf notunu; üçüncü ise 45,00 – 49,99 aralığında kaldığı için DD harf notunu 
alacaktır. 
 

Tablo 5: Devamlı öğrenciler için harf notlarının t skor sınır değerleri* 

Düzey FD DD DC CC CB BB BA AA 
Çok İyi  0,00-50,99  41-45,99  46-50,99 51-55,99 56-60,99 61-65,99 66-70,99  ≥71  
İyi  0,00-52,99  43-47,99  48-52,99 53-57,99 58-62,99 63-67,99 68-72,99  ≥73  
Orta Üstü  0,00-54,99  45-49,99  50-54,99 55-59,99 60-64,99 65-69,99 70-74,99  ≥75  
Orta  0,00-56,99  47-51,99  52-56,99 57-61,99 62-66,99 67-71,99 72-76,99  ≥77  
Zayıf  0,00-58,99  49-53,99  54-58,99 59-63,99 64-68,99 69-73,99 74-78,99  ≥79  
Kötü  0,00-60,99  51-55,99  56-60,99 61-65,99 66-70,99 71-75,99 76-80,99  ≥81  

 
Harf notlarının alt ve üst sınır değerleri o harf notu için dahildir 

(örneğin iyi sınıf düzeyinde: 53’e eşit büyük ve 57.99’a eşit küçük t skor değerlerinin harf not karşılığı CC’dir). 
 

Tablo 5, göz önüne alındığında farklı düzeydeki sınıflar için farklı t skor limitlerinin olduğu ve sınıf ortalaması 
yükseldikçe, bu limit değerlerinin azaldığı görülmektedir. Bunun nedeni sınıf ortalaması ile öğrencilerin t 
skorları arasında ters bağıntı olmasıdır. Buna göre ortalaması düşük sınıflarda öğrencilerin t skorları, ortalaması 
yüksek, yani başarılı sınıflarda aynı notu alan öğrencilerden daha yüksek olmakta,  bu da ciddi bir haksızlığa 
neden teşkil etmektedir. Tabloda kullanılan sistematik, bu probleme bir çözüm getirme amaçlıdır.  
 

• OKAL’ni aşmasına karşılık, FSAL’ni veya HBPAL'ni sağlayamaması nedeniyle başarısız olan 
öğrenciler, sınıf düzeyi dikkate alınmaksızın devamlı ise FD harf notlarıyla değerlendirilirler.  

• Öğrencinin harf sistemindeki değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, 4’lü notları Tablo 1’de verilen 
esaslara göre otomasyon sistemi tarafından belirlenir.  

 
Madde 17: Öğrencilerin, aynı ders için sonradan tekrar değerlendirilmeleri 
Öğrenciler bütünleme sınavı uygulayan fakültelerde ait oldukları grubun dışına alınarak aynı dersten yeniden 
değerlendirilmek durumunda olabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin, daha önce değerlendirilmiş bir grubun 
içinden çıkan ve başarısız olmuş olan öğrencilerden oluştuğu unutulmayarak daha önce aynı grupta yer alan ve 
başarılı olan öğrencilerin mağdur edilmemesi için sonradan tekrar değerlendirilen öğrencilerin harf notları ana 
grubun harf not aralıkları dikkate alınarak saptanır. (karşılaştırma yöntemi). 
 
Karşılaştırma Yöntemi 
a - Sınavlara girecek öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise:  
Aynı dersten, birlikte girmekle yükümlü oldukları grubun bağıl değerlendirme sonuçları ve ortaya çıkan harflerin 
alt ve üst limitleri dikkate alınarak, bütünleme sınavlarına giren öğrencilere ait yeni bir değerlendirme 
yapmaksızın öğrencilerin harf notları sistem tarafından verilir.  
b - Eğer yeni sınava giren öğrenci sayısı 30’un altında ise sistem Tablo 1’ e göre harf notları verir.  



c–Dersin final sınavına veya ara sınavına Ege Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin geçerli saydığı 
nedenlerle katılamayarak mazeret sınavına girecek olan öğrenciler bütünleme sınavlarının değerlendirme 
esaslarına (Karşılaştırma yöntemine göre) göre değerlendirilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Madde 18 : Bağıl değerlendirme sisteminde dikkat edilmesi gereken noktalar 

• BDS, HBP’larının bağıl notlara dönüştürülmesiyle gerçekleştirilen bir değerlendirme işlemidir 
ve ölçme ile elde edilen sonuçlara doğrudan bağımlıdır. Ölçme ise, sınav ve notlandırma işlemlerini 
içermektedir. Sağlıklı bir bağıl değerlendirme için, değerlendirmeye tabi tutulacak HBP’larının 
öğrencilerin düzeylerini iyi yansıtıyor olması diğer bir deyişle “ölçücü olması” gerekir.  

 
• Eğer öğretim üyesi ölçmeyi yani sınav ve notlandırmayı gerektiği kadar iyi yapmıyorsa ve 

öğrencileri arasındaki düzey farklılıkları tam olarak ortaya çıkmıyorsa bu da, bağıl değerlendirmeye tabi 
tutulacak HBP’larının sağlıksız oluşması anlamına gelir.  

 
• Soruların kolay, notların çok yüksek olması: Bu HBP ortalamasını yükseltecektir. Ortalamanın 

yüksek olduğu bu tür sınıflarda notlar dar bir aralığa sıkışacak ve  kalma geçme sınırı da (CC sınırı) çok 
yükselecek, öğrencilerin bir kısmı yüksek notlar aldıkları hâlde kalır pozisyona gelebileceklerdir.  
 

• Sorular tümünün zor ve notların çok düşük olması : CC sınırının çok düşük çıkması, 
ortalamanın oldukça düşük olduğu durumlarda mümkündür. Ortalamanın düşük olmasının nedenleri, 
rastlantısal olarak çok kötü öğrencilerin belirli bir sınıfta bir araya toplanmış olması, o sınıfta öğretimin 
iyi yapılmamış olması (öğretimin kalitesizliği, isteklendirme eksikliği vb. gibi) öğretim elemanının 
sınavlarda öğrencilerinin düzeyinin çok üzerinde sorular sormuş olması ya da bunların birkaçının bir 
arada olmasına bağlı olabilir. Bu gibi durumlarda HBPAL ve FSAL ile öğrencilerin çok düşük notlarla 
geçmeleri engellenmektedir. 

 
Madde 19 - Ölçmenin daha sağlıklı olması için  dikkat edilecek hususlar : 

• Puan verilen yarıyıl içi / yıl içi etkinlik sayısının arttırılması; 
• Sınav sorularının zorluk düzeylerinin dengelenmesi ve sorulması tasarlanan soruların zor, orta ve kolay 

olarak kategorilere ayrılması ve her kategoriden soruların oranının ~1/3 (% 30-40) olacak şekilde 
ayarlanması ; 

•  Sınavlarda kullanılacak soru sayısının arttırılması ve sınavlarda az sayıda ve uzun yanıt gerektiren soru 
yerine daha kısa yanıtlı ve daha fazla sayıda soru sorulması uygun olacaktır. 
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