HİTİT ÜNİVERSİTESİ
“BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ” YÖNERGESİ
Kapsam
Madde 1- Hitit Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışındaki diğer fakültelerde, Yüksekokullarda ve
Meslek Yüksekokullarında ön lisans ve lisans öğretiminde öğrencilerin başarı düzeylerinin
değerlendirilmesi bu yönergeye göre yapılır.
Amaç
Madde 2- Yönergenin amacı, ders başarı notunun belirlenmesinde "bağıl değerlendirme sistemi" nin
uygulanması ile ilgili esasları belirlemektir.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 27 Ağustos 2011 tarih ve 28038 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Hitit
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre
hazırlanmıştır.
Tanım
Madde 4- Bağıl değerlendirme sistemi, bir öğrencinin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notlarının
ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasını, o öğrencinin içinde bulunduğu sınıfındaki diğer
öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı olarak değerlendirmektedir.
Ham Başarı Notunun Hesaplanması
Madde 5- Bir öğrencinin ham başarı notu o derse ait ara sınav notu veya notlarının ortalamasının
%40'ı ile yarıyıl sonu sınav veya bütünleme sınavı notunun %60'ının toplanması ile belirlenir.

Ara sınav; sınav, yarıyıl/yıl içi uygulamaları, arazi çalışmaları, ödev, laboratuvar
çalışmaları, proje, dönemsel uygulamaları… vb. oluşur.
Yarıyıl /Yılsonu Sınavı; sınav, yarıyıl/yıl içi uygulamaları, arazi çalışmaları, ödev,
laboratuvar çalışmaları, proje, dönemsel uygulamaları… vb. oluşmaktadır.
Bu notların sınavlardaki ağırlıkları yarıyıl/yıl başlarında ilgili birimlerince belirlenir ve ilan
edilir.
Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti (BDKL)
Madde 6- Bağıl değerlendirmeye katma limiti, istatistiki değerlendirmeye katılan notların ham başarı
notu cinsinden alt limitini tanımlar. Bağıl değerlendirmeye katma limiti 30’tir.
Ham Başarı Notu Alt Limiti (HBAL)
Madde 7- Ham başarı notu alt limiti, bir öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için ham başarı notu
alt sınırını ifade eder. Ham başarı notu alt limiti 30'tir.
Ders Başarı Notunun Hesaplanması

Madde 8- a) Bir öğrencinin bağıl değerlendirme işlemlerine dahil olması için HBAL, BDKL limitlerinin
üzerinde not alması gerekir. HBAL ve BDKL’lerinin üzerinde not alan öğrenciler aşağıdaki işlemlere
göre değerlendirilir.
b) Ders başarı notunun belirlenmesinde bağıl değerlendirmeye katma sınırının üzerinde kalan öğrenci
sayısı 20 ve üzerinde, sınıfın ham başarı notu ortalaması 70’in altında ise aşağıdaki eşitlik kullanılarak
Tskor'ları belirlenir. T-skor’larından yola çıkılarak Çizelge 1 'deki dağılıma göre harfli notlar belirlenir.

c) Öğrenci sayısı 19 ve daha az ise, öğrencinin ham başarı notu çarpım katsayısı ile çarpılarak elde
edilen puanın Çizelge 2’teki harf karşılığı öğrencinin başarı notu olarak belirler. Bu sistemde 100'ün
üstünde puan alan öğrencilerin başarı notu 100 olarak kabul edilir.
Ham başarı notu çarpım katsayısı hesaplama formülü
Çarpım Katsayısı= 1+(100-sınıf ortalaması)*0,004
ç) Sınıf ortalaması 70 ve üzeri ise sınıf mevcuduna bakılmaksızın öğrencinin ham başarı notu çarpım
katsayı ile çarpılır, elde edilen puanın Çizelge 2’teki harf karşılığı öğrencinin başarı notu olarak
belirler.
Sınıf düzeyi: Ham başarı notu ortalaması 70,00-84,99 aralığında Mükemmel
Sınıf düzeyi: Ham başarı notu ortalaması 85,00-100 aralığında Üstün Başarı olarak belirlenecektir.

d)Tek ders ve muafiyet sınavlarında alınan sınav puanı ham başarı notu kabul edilerek Çizelge 2’deki
harf notlarına göre değerlendirilir. CC ve üzeri harf notu geçer kabul edilir.
Ön lisans ve Lisans programlarında kullanılan harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden
karşılıkları aşağıda belirtilen şekildedir:

e) Azami süresini dolduran öğrenciler devam şartını yerine getirmek koşulu ile başarısız olduğu
derslerin ara sınav, yarıyıl sonu sınavlarına girerek sınıf ortalamalarına dahil edilirler.
Yürürlük Madde 9- Bu Yönerge Hitit Üniversitesi Senatosunun 16/02/2012 tarih ve 2012/19 sayılı
kararıyla kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
Yürütme Madde 10- Bu Yönerge hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

