
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ UYGULAMA ESASLARI 
(24 Mayıs 2017 tarih ve 9/64 sayılı Senato Kararı) 

 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, eğitim-öğretim faaliyetlerini Atatürk 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak yürüten 

birimlere kayıtlı öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi ile ilgili hususları belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları, eğitim-öğretim faaliyetlerini Atatürk Üniversitesi 

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak yürüten birimlere kayıtlı 

öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi ile ilgili hususları kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları, Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu uygulama esaslarında geçen; 
a) Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS): Öğrencinin başarı durumunun, birlikte ders aldığı diğer 

öğrencilerle beraber belirlendiği sistemi, 

b) Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti (BDKL): İstatistiksel değerlendirmeye dâhil edilecek 

ham başarı notlarının 100 puan üzerinden alt sınırını, 

c) Ham Başarı Notu (HBN): İlgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarında 

belirlenen ara sınav/sınavlar ile yarıyıl/yılsonu sınavı veya bütünleme sınavının oransal katkıları 

alınarak oluşturulan notu, 

ç) Ham Başarı Alt Limiti (HBAL): Ham başarı notu alt sınır değerini, 

d) Mutlak Değerlendirme Sistemi (MDS): Öğrencinin başarı durumunun diğer öğrencilerin 

başarı durumlarından bağımsız olarak değerlendirildiği sistemi, 

e) T-Skoru: Aşağıdaki formüle göre hesaplanan değeri, 

 

X: öğrencinin ham başarı notu 

: ham başarı notlarının sınıf ortalaması 

N: değerlendirmeye giren sınıftaki öğrenci sayısı 
f) Yarıyıl/Yıl Sonu Sınav Limiti (YSSL): Yarıyıl/yıl sonu sınavı veya bütünleme sınavından 

alınması gereken notun alt sınır değerini, 

ifade eder. 

Bağıl değerlendirme uygulama esasları 
MADDE 5- (1) Bağıl değerlendirme sistemi aşağıdaki esaslara göre uygulanır; 
a) Ham Başarı Alt Limiti (HBAL), en az 40 (kırk) en fazla 50 (elli) puan olmak üzere birim 

uygulama esaslarında belirlenir. Ham başarı puanları HBAL’nin altında kalan öğrenciler başarısız 

sayılarak FF notu ile değerlendirilir. 

b) Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti (BDKL) en fazla 25 (yirmi beş) puan olmak üzere 

ilgili ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.(1) BDKL uygulaması sonunda, değerlendirme 

dışı kalan öğrenci sayısı ilgili dersten devam alan öğrenci sayısının %30’unu aşamaz. 

c) İstatistiksel değerlendirmelerde HBAL dikkate alınır. HBAL ve BDKL arasında kalan 

puanlar diğer puanlarla birlikte istatistiksel değerlendirmeye katılır. 

ç) Yarıyıl/Yıl Sonu Sınav Limiti (YSSL) uygulamasının yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa en 

fazla 60 (altmış) olacak şekilde birim uygulama esaslarında belirlenir. 
d) Değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 30’un altında ise öğrencilerin harf notları sabit 

aralıklı değerlendirme tablosu (Tablo I)’na göre belirlenir. 

 

 

 



e) Değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 30 (otuz) ve üzerinde ise; 

1) Sınıf ortalaması 80 (seksen) puan ve üzerinde ise öğrencilerin harf notları sabit aralıklı 

değerlendirme tablosuna (Tablo I) göre belirlenir. 

2) Sınıf ortalaması 80 (seksen) puanın altında; 

i) Standart sapma değeri 8 (sekiz) ve altında ise öğrencilerin harf notları sabit aralıklı 

değerlendirme tablosuna (Tablo I) göre, 

ii) Standart sapma değeri 8 (sekiz)’in üzerinde ise T-Skor hesaplanır ve öğrencilerin 

harf notları Tablo II’de belirtilen aralıklara göre belirlenir. 

f) Ham Başarı Notu 100 (yüz) puan olan öğrenciler için ilave herhangi bir işleme gerek 

duyulmaksızın bu öğrencilere AA harf notu verilir. 

g) Bütünleme sınavı yapılan derslerde; 

1) Yarıyıl/yılsonu sınav sonrasında hesaplanan harf notları, T-Skor hesaplanarak oluşturulmuş 

ise yarıyıl/yılsonu sınavı sonrası oluşan Sınıf ortalaması ve Standart sapmaya göre, bütünleme 

sınavına giren öğrenciler için yeni bir T-Skor hesaplanır ve harf notları Tablo II’de yer alan aralıklara 

göre belirlenir. 

2) Yarıyıl/yılsonu sınavı sonrasında hesaplanan harf notları Tablo I’e göre verilmişse 

bütünleme sınavına giren öğrencilerin harf notları yine Tablo I’e göre belirlenir. 

ğ) Sabit aralıklı tablo (Tablo I)’da belirtilen harf notlarının verilmesinden önce, öğrencilerin 

ham başarı notları sınıf ortalamasına göre aşağıda belirlenen katsayı ile çarpılır. Formülde kullanılan 

sınıf ortalamasının virgülden sonraki değeri yuvarlanarak kullanılır. 
Ortalama >= 80 durumunda 1 

Ortalama >= 40 durumunda : 1 + (80-Sınıf ortalaması) / 200 

Ortalama < 40 durumunda : 1.20 

Mutlak değerlendirme uygulama esasları 
MADDE 6- (1) Yarıyıl/Yıl Sonu Sınav Limiti (YSSL) uygulamasının yapılıp yapılmayacağı, 

yapılacaksa en fazla 60 (altmış) olacak şekilde birim uygulama esaslarında belirlenir. 

(2) Mutlak değerlendirme sisteminde öğrencinin elde ettiği ham başarı notu karşılığında Tablo- 

III’de yer alan harf notu verilir. 

Diğer hükümler 
MADDE 7- (1) Tek ders sınavı veya ek ders sınavına giren öğrenciler için başarı notunun 

hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaz. Bu sınavlarda alınan not, ham 

başarı notu olarak kabul edilir. Bu notun karşılığında bağıl değerlendirme sistemi uygulanan birimlerde Tablo 

I, mutlak değerlendirme sistemi uygulanan birimlerde Tablo III’de yer alan harf notu verilir. Bu sınavlardan 

başarısız olan öğrencilerin daha sonraki dönemlerde gireceği sınavların değerlendirmeleri de bu şekilde 

yapılır. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 8- (1) Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat 

hükümlerine aykırı olmamak şartı ile karar almaya Üniversite Senatosu yetkilidir. 

Yürürlük 
MADDE 9- (1) Bu uygulama esasları 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak 

üzere Senato’da kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10- (1) Bu uygulama esaslarını Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 
 
 

 
 

(1) Bu değişiklik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmak üzere Üniversite 

Senatosunun 26.01.2018 tarih ve 2/13 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

 



 

TABLO - I 

Harf Notu 100 Puan Üzerinden Değeri 

AA 88,00 -100,00 
BA 81,00 - 87,99 

BB 74,00 - 80,99 

CB 67,00 -73,99 

CC 60,00 - 66,99 

DC 53,00 - 59,99 

DD 45,00 - 52,99 

FF 00,00 - 44,99 

 

TABLO - II 
T-SKORLARINA GÖRE HARFLI NOT ARALIKLARI 

 100 Puan Üzerinden 

Aralıklar (Sınıf Ortalaması) 
Bağıl Notların T-Skorlarına Göre Alt Sınırları 

Sınıf Düzeyi Alt Sınır Üst Sınır AA BA BB CB CC DC DD 

Mükemmel 80,00 100,00 TABLO I’E GÖRE BELİRLENİR. 
Üstün Başarı 70,00 79,99 59 54 49 44 39 34 29 

Çok İyi 62,50 69,99 61 56 51 46 41 36 31 

İyi 57,50 62,49 63 58 53 48 43 38 33 

Ortanın Üstü 52,50 57,49 65 60 55 50 45 40 35 

Orta 47,50 52,49 67 62 57 52 47 42 37 

Zayıf 42,50 47,49 69 64 59 54 49 44 40 

Kötü 0,00 42,49 71 66 61 56 51 47 43 

 

TABLO – III 

Harf Notu 100 Puan Üzerinden Değeri 

AA 88,00 - 100,00 
BA 81,00 - 87,99 

BB 74,00 - 80,99 

CB 67,00 - 73,99 

CC 60,00 - 66,99 

FF 00,00 - 59,99 

 


