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SAMSUN ÜNİVERSİTESİ  

SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ  

  

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar  

  

Amaç  

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, ders başarı notunun tespitinde, bu yönerge 

doğrultusunda sisteme tanımlı bağıl değerlendirme sisteminin uygulanması ile ilgili esasları 

belirlemektir.  

  

Kapsam  

Madde 2- (1)  Bu Yönerge, ders başarı notunun tespitinde bağıl değerlendirme sistemini 

uygulayan Samsun Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını 

kapsar.  

  

Dayanak  

Madde 3 - (1)  Bu Yönerge, Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 

Yönetmeliğinin hükümlerine göre hazırlanmıştır.  

  

Tanımlar  

Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen;  

a) Bağıl değerlendirme sistemi (BDS): Öğrencinin bir dersteki başarısının diğer öğrencilerin 

başarı düzeylerine göre değerlendirildiği sistemi,  

b) Bağıl değerlendirmeye katılma alt sınırı (AS): İstatistiksel değerlendirme hesabına 

katılabilecek T-skorlarının alt sınırını,  

c) Bağıl değerlendirmeye katılma üst sınırı (ÜS): İstatistiksel değerlendirme hesabına 

katılabilecek T-skorlarının üst sınırını,  

ç)  Başarı katsayısı: Harf notunun 0,00 ile 4,00 aralığındaki karşılığını,  

d) Ham başarı notu: Öğrencinin, bir derse ait yarıyıl içi çalışmalarından ve yarıyıl sonu sınavı 

faaliyetlerinden elde edilen puanlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasını,  

e) Mutlak değerlendirme sistemi (MDS): Öğrencinin, bir dersteki başarısının diğer 

öğrencilerin başarı düzeylerine bakılmaksızın Tablo 2’ye göre değerlendirildiği sistemi,   

f) Ham başarı notu alt sınırı (HAS): Öğrencinin, Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu 

sınavının etkisi alınarak belirlenen ham başarı notunun alt limitini,  

g) Yarıyıl içi çalışmalar: Öğrencinin, bir dersten yarıyıl içinde sorumlu olduğu ara sınavlar, 

kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, laboratuvar gibi 

çalışmalarını,  

ifade eder.  

    

  

 

 

İKİNCİ BÖLÜM  

Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esasları,   
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Mutlak Değerlendirme Sistemi, Bütünleme Sınavının Değerlendirilmesi, Uygulamadaki  

İstisnalar, Sınav Sonuçlarına İtirazın Etkisi  

  

“Bağıl değerlendirme sistemi (BDS) uygulama esasları  

Madde 5 -  (1) Bir ders, o dersi aynı şube veya programda alan öğrencilerin başarı 

düzeylerine göre değerlendirilir.   

(2) Öğrencinin ham başarı notu, Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda oluşturulan ve 100,00 ’lük not karşılığı olarak belirtilen 

nottur.   

(3) Bağıl değerlendirmeye katılma alt sınır (AS) notu 20’dir. Bu sınırın altındaki notlar T-

skor puanları tablosundaki hesaplamaya katılmayacaktır.  

(4) Bağıl değerlendirmeye katılma üst sınır (ÜS) notu 80’dir. Bu sınırın üzerindeki notlar 

T-skor puanları tablosundaki hesaplamaya katılmayacaktır.  

(5) Ham başarı notu alt sınırı (HAS), derse ve öğretim elemanına bağlı olmaksızın 40’dır. 

Ham başarı notu, bu değerin altında olan öğrenciler, bağıl notlarına bakılmaksızın “FF” alır.   

(6) Bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısı belirlenirken yarıyıl sonu 

sınavına girmeyen öğrenciler ile AS’nin altında kalan ve ÜS’nin üzerinde kalan öğrenciler 

dikkate alınmaz.  

(7)  Dersi veren öğretim üyesi, yaptığı ölçmeleri ve öğrencilerin genel durumunu göz önüne 

alarak, bağıl değerlendirme hesabında kullanılan S(Standart Sapma), X(dersin başarı puanı) 

gibi parametreleri veya not aralıklarını değiştirerek notlandırma yapabilir.  

(8) Bağıl değerlendirme sisteminin uygulanmasında öğrenci başarısının değerlendirilmesi, 

öğrenci sayısına bağlı olarak aşağıdaki şekilde yapılır (Harf Notunun Oluşturulması):  

a) Değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 15 ve üzerinde ise altta eşitlikleri verilen ham 

başarı notlarından elde edilen T-skorları kullanılarak Tablo 1’deki dağılıma göre harf 

notları belirlenir.  

I. Adım: Bağıl değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ders not ortalaması 

bulunur. 

𝑥 =
∑ 𝑥

𝑁
 

  x: Öğrenci ham başarı puanı 

              𝑥: Ders not ortalaması 

  ∑: Toplama operatörü 

  N: Toplam öğrenci sayısı 

II. Adım: Dersin Standart Sapması bulunur. 

𝑆 =  
1

𝑁
√(𝑁 (∑ 𝑥2) − (∑ 𝑥)

2

) 

S: Standart sapma 

N: Bağıl değerlendirmeye katılan toplam öğrenci sayısı 

X: Öğrenci ham başarı puanı 
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∑: Toplama operatörü 

∑X2: Bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci başarı puanlarının karelerinin toplamı 

(∑X)2: Bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci başarı puanlarının toplamının karesi 

 

III. Adım: Önce her bir öğrencinin Z puanı hesaplanır. Z puanı hesaplamasında 

aşağıdaki formül kullanılır: 

𝑍 =  
𝑥 − 𝑥

𝑆
 

Z: Bir öğrencinin Z puanı 

X: Öğrencinin ham başarı puanı 

  𝑥: Ders başarı ortalaması 

S: Standart sapma 

IV. Adım: Z puanları aşağıdaki formül kullanılarak T puanına dönüştürülür:  

T= 50 + 10 (Z)  

T : Öğrencinin T puanı  

Z: Öğrencinin Z puanı (III. Adımda hesaplanan puan) 

 
V. Adım: Her bir öğrencinin T puanı hesaplandıktan sonra Tablo 1’e göre harf notu 

belirlenir. 

Tablo- 1 

Sınıf  

Düzeyi 

Sınıfın 

Ortalama Not 

Ağırlığı 

BAĞIL NOTLARIN T NOTU CİNSİNDEN SINIF DEĞERLERİ 

AA 

(4) 

BA 

(3.5) 

BB 

(3) 

CB 

(2.5) 

CC 

(2) 

DC 

(1.5) 

DD 

(1) 

FF 

(0) 

Mükemmel > 70≤79.99 ≥59 54-58.99 49-53.99 44-48.99 39-43.99 34-38.99 29-33.99 <29 

Çok iyi >62.5≤69.99 ≥61 56-60.99 51.-55.99 46-50.99 41-45.99 36-40.99 31-35.99 <31 

İyi >57.5≤62.49 ≥63 58-62.99 53-57.99 48-52.99 43-47.99 38-42.99 33-37.99 <33 

Orta >52.5≤57.49 ≥65 60-64.99 55-59.99 50-54.99 45-49.99 40-44.99 35-39.99 <35 

Yeterli >47.5≤52.49 ≥67 62-66.99 57-61.99 52-56.99 47-51.99 42-46.99 37-41.99 <37 

Yeterli geçer >42.5≤47.49 ≥69 64-68.99 59-63.99 54-58.99 49-53.99 44-48.99 39-43.99 <39 

Şartlı geçer <42.49 ≥71 66-70.99 61-65.99 56-60.99 51-55.99 46-50.99 41-45.99 <41 

b) Bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısı 15’ten az ise öğrenciler mutlak 

not aralıklarına uygun olarak değerlendirilir. 

c) Aritmetik ortalamanın 80 ve daha büyük olması durumunda otomatik olarak mutlak 

değerlendirme sistemi uygulanır.  

(1) Mutlak değerlendirme sistemi (MDS)  

Madde 6 – Mutlak değerlendirme sisteminin uygulanmasında öğrenci başarısının 

değerlendirilmesi, Tablo 2’ye uygun şekilde yapılır.  
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Tablo 2 

100’lük 

Başarı Notu 

Harf 

Karşılığı 

4’lük 

Başarı 

Notu 

Anlamı 

 

90-100 

85-89 

80-84 

75-79 

70-74 

60-69 

50-59 

0-49 

AA 

BA 

BB 

CB 

CC 

DC 

DD 

FF 

FD 

FG 

KM 

GB 

GZ 

4.00 

3.50 

3.00 

2.50 

2.00 

1.50 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Mükemmel  

Çok iyi 

İyi 

Orta 

Yeterli 

Yeterli geçer  

Şartlı geçer 

Başarısız 

Devamsız 

Sınava girmedi (Başarısız) 

Kaldırılan ders muafiyeti 

Kredisiz dersler için başarılı 

Kredisiz derslerden başarısız 

 

Uygulamadaki istisnalar  

Madde 8 – (1) Bitirme projesi/bitirme tasarım projesi, uygulama ve staj derslerinde 

alınan notlar mutlak değerlendirme sistemi ile değerlendirilir.  

(2) Ulusal/uluslararası değişim programları ile giden öğrencilerin başarı notları Tablo 2’ye göre 

belirlenir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Çeşitli ve Son Hükümler  

  

Yönergede bulunmayan haller  

Madde 9 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Samsun Üniversitesi Ön 

Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Birim Yönetim Kurulu kararları uygulanır.  

  

Yürürlük  

Madde 10 – (1) Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

  

Yürütme  

Madde 11 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.  

  


