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BĠLECĠK ġEYH EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 

BAĞIL DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ 

  Amaç 

Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, ölçme araçlarının hazırlanıp 

uygulanmasındaki esaslar ile öğrencilerin yarıyıl sonunda belirlenmiş olan ağırlıklı 

notlarının, bağıl başarı notuna dönüşümünde kullanılacak değerlendirme esaslarını 

belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 - (1) Bu yönerge, başarı notunun belirlenmesinde bağıl değerlendirme 

yöntemini ve ders geçme sistemini uygulayan tüm enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokulları kapsar. 

Dayanak 

 Madde 3 - (1) Bu yönerge, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Önlisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yaz Okulu Yönetmeliğine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 - (1) Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS); öğrencilerin yarıyıl içi 

çalışmaları (laboratuvar, kısa sınav, ödev vb.) ile ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı katkı 

paylarına göre hesaplanan ağırlıklı not ortalamasını  iX , o dersi alan tüm öğrencilerin 

başarı düzeyine göre belirleyen bir sistemdir. 

(2) Ağırlıklı Not Alt Limiti (ANAL); Kesin kalma sınırı “FF” için belirlenmiş, 

ağırlıklı başarı notu “
iX ” cinsinden alt limit değeridir. Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesinde bu limit 45 olarak uygulanmaktadır. Ağırlıklı başarı notu 45’in altında 

kalan öğrencilere bağıl notlarına bakılmaksızın “FF” verilir. 

(3) AX ; BDS için, öğretim üyesinin belirlediği bağıl ortalama. 

(4) )( AS ; BDS’ ne esneklik kazandıran öğretim üyesinin belirlediği standart sapma. 

Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esasları 

Madde 5 -  (13.01.2015 tarihli ve 107/7 sayılı Senato kararı ile değiĢik) (1) 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 31 

inci maddesindeki, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesindeki 

ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesindeki esaslar 

çerçevesinde, bir öğrencinin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu notunun 

belirli oranlarda katkısından oluşur. Yapılacak değerlendirmede sınıfın başarı düzeyi, 

notların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak belirlenir.  

(2) Bağıl Değerlendirme sonunda, o derse ait başarı notu Lisansüstü Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Önlisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarınca harf takdir olunarak verilir. Ancak lisans 

ve ön lisans programlarındaki derslerde; mutlak notu % 45’in altında olan öğrenciler, bağıl 

notlarına bakılmaksızın “FF” harf notu alırlar. 

(3) Ayrıca lisans ve ön lisans programlarındaki derslerde; yarıyıl sonu notu 50’nin 

altında olan öğrenciler, bağıl notlarına bakılmaksızın “FF” harf notu alırlar. 

Bağıl Değerlendirme ĠĢlem Basamakları 

Madde 6 - (1) Bağıl değerlendirme sistemi aşağıdaki işlem basamaklarına göre 

çalışır: 

a) Öğrencilerin Ağırlıklı Notları )( iX  hesaplanır:  
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b) Sınıfın Ağırlıklı Not Ortalaması X  hesaplanır:  

N

X
X

i
  

N  : Ortalamaya katılan ve bağıl değerlendirmeye giren öğrenci sayısı  

 iX  : Ortalamaya katılan ve bağıl değerlendirmeye giren öğrencilerin ağırlıklı 

not toplamı   

 c) Sınıfın standart sapması hesaplanır:  
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ç) z  skorları hesaplanır:  
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X       : Sınıfın ağırlıklı not ortalaması   

 s         : Sınıfın standart sapması  

 

d) T skorları hesaplanır:  

AiAi XzsT  )(   

 

e) T skorları bağıl notlara dönüştürülür:  

“T” skorları hesaplandıktan sonra bunlar harfli başarı notlarına dönüştürülür.  

 Değerlendirmeye Katılmayan Notlar 

 Madde 7 - (1) Devamsız (DZ) ve yarıyıl sonu sınavına girmeyen (GM) ve Ağırlıklı 

Not Ortalaması 10’ un altında olan öğrenciler Bağıl Değerlendirmeye katılmaz. 

  (2) 10 kişinin altındaki sınıflar bağıl değerlendirmeye katılmaz. Mutlak 

değerlendirilir veya öğretim elemanı tarafından belirlenen harf notlarının alt limitlerine 

göre değerlendirilir.  

 (3) Ağırlıklı notları ANAL altında kalan öğrencilere FF verilir ve bu öğrenciler o 

dersten başarısız sayılırlar. Ancak, ANAL altında kalan öğrencilerin ağırlıklı notları bağıl 

değerlendirmeye katılır. 

     Ek Sınav, Tek Ders ve Mazeret Sınavlarının Değerlendirilmesi 

Madde 8 - (1) Öğrenciler, ek sınav ve tek ders sınavı gibi nedenlerle ait oldukları 

grubun dışında aynı dersten yeniden değerlendirilmek durumunda olabilirler.   Bu iki 

sınavın değerlendirilmesinde 49 ve altı FF olarak,  50 ve üstü ise 25’e bölünerek,  ilgili 

Yönetmeliklerdeki en yakın katsayı karşılığında başarı notuna dönüştürülür. 

(2) Yarıyıl sonu mazeret sınavları sınıfın ağırlıklı başarı notu ortalamasına dahil 

edilmez. Mazeret sınavlarına katılan öğrenciler için karşılaştırma yöntemi uygulanır. Bu 
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yöntemde harfli nota çevrilecek ağırlıklı başarı notu, bu dersin yapılmış en son yarıyıl sonu 

değerlendirmesinin ağırlıklı başarı notu ile karşılaştırılarak en yakın ağırlıklı başarı nota 

karşılık gelen harfli not verilir. 

      Yürürlülük  

    Madde 9 - (1) Bu yönerge Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunda kabul 

edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

      Yürütme 

    Madde 10 - (1) Bu yönerge hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 
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