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BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİYLE İLGİLİ 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

1- Bağıl değerlendirme sistemi nedir; nasıl hesaplanır? 

 

Cevap: Bağıl sistemin esası, aynı dersi alan ve aynı şubeye kayıtlı olan öğrencilerin başarılarının şube 

ortalamasına göre belirlenmesidir. Bir öğrencinin başarı düzeyi ve ders  geçme puanı, hem kendisinin 

hem de dersi alan aynı şubedeki öğrencilerin   yarıyıl içi çalışmalarıyla (Laboratuvar, kısa sınav, ödev 

vb.)  ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının katkı paylarına göre hesaplanan ağırlıklı  not ortalamalarıyla 

belirlenir.  

 

2- Bir öğretim elemanı, verdiği bir ders için nasıl değerlendirme yapacağını kendisi mi belirliyor? 

 

Cevap: Hangi durumda nasıl değerlendirme yapılacağı “İskenderun Teknik Üniversitesi Bağıl 

Değerlendirme Yönergesi”nde belirlenmiştir. Bu nedenle şubedeki öğrenci sayısı ve şube ortalamasına 

göre Tablo 1 ve Tablo 2 ye göre belirlenmektedir. 

 

3- Benim ağırlıklı ortalama puanım şube ortalamasının üstünde ise harf notu olarak “CC” 

alabilir miyim? 

 

Cevap: Şubede sınava giren ve bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 30 ve üstünde olursa  

Tablo 2 uygulanacağı için harf notunun rakamsal puanı şube ortalamasına göre belirlenir ve not 

karşılığı en az ‘’CC’’ bandına girer. Fakat öğrenci sayısı 30’un altında ise ortalamaya bakılmaksızın 

Tablo 1’e göre değerlendirilir.   

 

4- Ağırlıklı not ortalamam (Vize puanının %40’ı ile final puanımın %60’ının toplamı) 29 ise harf 

notum kaç olur? 

 

Cevap: Doğrudan FF olur. Çünkü ara sınavların %40’ı ile final sınavının %60’ının toplamı 30’un 

altında olan öğrencilere doğrudan FF notu verilir. 

 

5- Ağırlıklı ortalaması, şube ortalamasının altında kalan öğrenci dersten kalır mı? 

 

Cevap: Ağırlıklı ortalaması şube ortalamasının altında olan öğrenci o “dersten doğrudan kalır’’ 

denilemez.   Dersten kalma, şubedeki o dersi alan öğrencilerin genel ortalaması ile birlikte standart 

sapmasına bağlıdır. 

 

6- Vize sınavından 80 aldım. Final sınavından ise 20 un altında not aldım. Ağırlıklı 

not ortalamam 50 yapıyor. şube ortalaması ise 44 ise harf notum kaç olur? 

 

Cevap: Şube ortalaması ne olursa olsun,  Harf notu FF olur. Çünkü final/bütünleme sınavında 30’un 

altında alınan notların harf notu değerleri FF’tir. 

 

7- Bağıl değerlendirme sisteminin birçok faydasından söz ediliyor. Örneğin bu sistemin, 

öğrencilerin birbirlerine kopya vermesini engelleyeceği de söyleniyor. Doğru mudur? 

 

Cevap: Evet böyle bir sonuca varılabilir. Çünkü kopya ile alınan yüksek notlar, şube ortalamasını 

yükseltir. Bu da sınava diğer öğrencilerin harf notunu etkiler 
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8- Başka bir şubedeki arkadaşımla aynı başarı notuna sahibiz ama onun harf notu benimkinden 

farlı bu nasıl oluyor? 

 

Cevap: Çünkü farklı şubelerin not ortalamaları ve standart sapmaları farklı olabilir. Her öğrenci kendi 

şubesi içinde  değerlendirilir. Buradan anlaşılan aynı ders ve aynı hocadan ders alan öğrencilerin sınıf 

içerisindeki tutumu ve ilgisi öğrenci başarısını etkilemektedir. 

 

9-Ben örgün eğitim öğrencisiyim 2.öğretimdeki arkadaşımla aynı başarı notuna sahibiz ama 

onun harf notu benimkinden farlı bu nasıl oluyor? 

 

Cevap: Çünkü farklı şubelerin not ortalamaları ve standart sapmaları farklı olabilir. Her öğrenci kendi 

şubesi içinde  değerlendirilir. 

 

10- Öğretim elemanının bağıl değerlendirmede alt ve üst sınırları belirleme imkanı ve  yetkisi 

var mı? 

 

Cevap: Dersi alan öğrenci sayısı ve şube ortalamasına bağlıdır.“Bağıl Değerlendirme Yönergesi”nde 

belirtilen sınırlara göre Tablo 1 ve Tablo 2’ye göre değerlendirme yapılır. Öğretim elemanlarının Tablo 

1’deki alt ve üst sınırları değiştirme yetkisi vardır. Tablo 2’deki alt ve üst sınırları değiştirme yetkisi 

yoktur. 

 

11- Şube ortalaması 60 puanın üzerinde ise bağıl değerlendirme yapılmakta mıdır? 

 

Cevap: Şube ortalaması 60 ve üzerinde olursa “Bağıl Değerlendirme Yönergesi”nde yer alan Tablo 

1’e göre değerlendirme yapılır. Burada öğretim elemanı alt ve üst sınırları değiştirebilir. 

 

12- Seçmeli derslerde bağıl değerlendirme yapılacak mı? 

 

Cevap: Dersi alan öğrenci sayısı ve şube ortalamasına bağlıdır.“Bağıl Değerlendirme Yönergesi”nde 

belirtilen sınırlara göre Tablo 1 ve Tablo 2’ye göre değerlendirme yapılır. 

 

13- Uygulama, bitirme ödevi vb. gibi dersler için  hangi  değerlendirme sistemi uygulanmakta 

mıdır? 

 

Cevap: Dersi alan öğrenci sayısı ve şube ortalamasına bağlıdır.“Bağıl Değerlendirme Yönergesi”nde 

belirtilen sınırlara göre Tablo 1 ve Tablo 2’ye göre değerlendirme yapılır. 

 

14- 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. 


