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ÖNSÖZ 

Eğitim-öğretim sisteminin en önemli aşamalarından biri, öğrencinin başarısının ölçülmesi ve 
değerlendirilmesidir. Bu konu, özellikle aynı eğitimi veren farklı kurumlardan mezun olan veya geçiş 
yapan öğrencilerin başarı durumlarının mukayese edilmesinde oldukça fazla önem kazanır. Bu 
sebeple her eğitim kurumda eşit ve adil bir değerlendirme sisteminin benimsenmesi ve uygulanması 
gerekmektedir. Böylece birçok sorun da daha ortaya çıkmadan önlenmiş olacaktır. 

Elinizdeki bu kılavuz, işte bu standartlaşma ve mukayese edilebilirlik ilkesine yönelik olarak Yıldız 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde uygulanan bir bilgisayar uygulamasının açıklama notudur. 
Üniversitemizde bağıl değerlendirme sistemi kullanılmakta ancak bununla ilgili bir usul ve yardımcı 
program veya doküman bulunmamaktadır. Bu açıklığın kapatılması için Ders ve Öğrenci Başarısı 
Değerlendirme Programı hazırlanmıştır. Program sayesinde öğretim üyesi zamandan kazanmakta ve 
bu zamanını eğitim-öğretim kalitesini yükseltmeye, araştırma-geliştirme faaliyetlerini artırmaya 
ayırabilecektir. 

Programın Üniversitemiz ve Fakültemize faydalı olması ümidiyle, 

 

Kâmil B. VARICA 
İstanbul, 2010 
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1 İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ 

Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde aşağıdaki hükümler yer 
almaktadır. 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 

(RG Tarih: 02/12/2003, RG Sayı: 25304) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Öğretim 

Devam Zorunluluğu 

Madde 18 — Öğrenci, ilk kez yazıldığı ve devamsızlığı ya da başarısızlığı nedeniyle 

tekrarlayacağı teorik derslerin en az yüzde yetmişine, teorik ders dışındaki her türlü 

uygulama çalışmasının yüzde seksenine devam etmek zorundadır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Başarı Değerlendirmesi, Mezuniyet 

Başarı Değerlendirmesi 

Madde 21 — Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o 

derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı 

başarı dikkate alınır. 

Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi başarının ağırlığı %60, yarıyıl sonu sınavının ağırlığı 

%40’dır. 

Yarıyıl içinde her dersten en az iki başarı ölçümü yapılır. Bunlar; iki yarıyıl içi sınavına ek 

olarak, öğrenim dalının gerektirdiği durumlarda ödev, laboratuvar çalışması, eskiz, rapor 

türünden veya benzeri çalışmalardan oluşur. 

Yarıyıl içi çalışmalarının ağırlıklarının ne olacağı %60’lık dilim içinde belirlenir ve öğretim 

üyesi tarafından öğrenciye yarıyıl başında duyurulur. 

Teorik saatleri bulunmayan ders türlerinde, çalışmanın özelliğine göre yarıyıl sonu sınavı 

yapılmayabilir. 

Bağıl Değerlendirme 

Madde 22 — Öğrencinin aldığı yarıyıl içi ve yarıyıl sonu not ortalaması, o dersi alan tüm 

öğrencilerin başarı düzeyi ile bağlantılı olarak derecelendirilir. Buna "bağıl 

değerlendirme" denir. 

Bağıl değerlendirmede, dersi alan tüm öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu 

değerlendirmeleri sonunda aldıkları nihai notların aritmetik ortalaması ile bu notların 

istatistiksel dağılımı dikkate alınır. 
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Başarı Notu 

Madde 23 — Bağıl değerlendirme sonunda her öğrenciye başarı derecesini belirten ve bir 

harfle ifade edilen "başarı notu" verilir. Harfle ifade edilen bu başarı notlarının "sayısal" 

karşılıkları ve "sözel" anlamları şöyledir: 

Çizelge 1. Başarı notlarının harfsel, sayısal ve sözel gösterimi 

Harfsel Sayısal Sözel 

A 4,0 Pekiyi 

A- 3,7 Pekiyi 

B+ 3,3 Pekiyi 

B 3,0 İyi 

B- 2,7 İyi 

C+ 2,3 Orta 

C 2,0 Orta 

C- 1,7 Koşullu Başarılı 

D+ 1,3 Koşullu Başarılı 

D 1,0 Başarısız 

F 0,0 Başarısız 

F0 0,0 Devamsız 
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2 BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ İLE DERS VE ÖĞRENCİ BAŞARI 
DEĞERLENDİRME PROGRAMI 

Bağıl Değerlendirme Sisteminde (BDS) bir öğrencinin başarısı, o öğrencinin içinde bulunduğu sınıftaki 
diğer öğrencilerin başarı seviyeleri ile bağlantılı bir şekilde değerlendirilmektedir. Sistemde bu işlem, 
özel bir istatistik metot kullanılarak yapılmaktadır. Bu yöntemin kullanılmasındaki temel amaç, belirli 
bir dersi alan öğrencileri 100 üzerinden aldıkları ham (ağırlıklı) başarı notlarına göre değil, o dersi alan 
grup içinde gösterdikleri performansa göre notlandırmaktır. Zira genel kanının tersine ham başarı 
notları, çoğu durumda öğrencilerin gerçek başarılarını yansıtmamaktadır. 

Bağıl değerlendirme sisteminin uygulanışı günümüzde bilgisayarların yardımıyla daha da kolay hale 
gelmiştir. Bu yoldan hareketle, Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğinde belirtilen devam zorunluluğunun kayıtlarını tutmak, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarını 
takip edebilmek, bağıl değerlendirmeyi yapabilmek, başarı notlarını verebilmek ve bu bilgiler ışığında 
MÜDEK ders dosyalarını otomatik olarak doldurabilmek için bir Excel 2007 uygulaması hazırlanmıştır. 
Ders ve Öğrenci Başarı Değerlendirme Programı ismi verilen bu program sayesinde; 

1. Öğrenci yoklama kâğıtları otomatik olarak oluşturulur. Öğretim üyesi derse, uygulamaya veya 
laboratuvar dersine giderken sadece çıktı alarak bu çıktıyı imza föyü olarak kullanır. 

2. Öğrenci devam-devamsızlık durumları tutulur, devamsızlar haber verilir. 

3. Dönem içerisinde yapılan başarı değerlendirme araçlarının (Kısa Sınav, Ödev, Vize, Final vb) 
notlarını ilan etmekte kolaylık sağlar ve öğrencinin ham başarı notunu otomatik hesaplar. 

4. Sınıf mevcuduna göre bağıl değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiğini söyler. 

5. Bağıl değerlendirmeyi otomatik yapar. 

6. MÜDEK ders dosyasına hangi öğrencilerin kâğıtlarının koyulması gerektiğini söyler. 

7. MÜDEK ders dosyasına konulacak olan formları otomatik doldurur. 
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3 PROGRAMIN ÇALIŞMA İŞLEYİŞİ VE İŞLEM BASAMAKLARI 

Program ilk defa açıldığında bölüm, ders, dersin grupları ve dersi alan öğrenciler hakkındaki bilgilerin 
girilmesi gerekir. Ardından aşağıdaki şekilde işlemlere devam edilir. 

3.1 DEVAM DURUMUNUN BELİRLENMESİ 

Öğretim üyesi her derse giderken o ders ile ilgili olan yoklama kâğıdını, tarihini yazarak programdan 
çıktı alır. Bu çıktı, derste imzalı yoklama kâğıdı olarak kullanılır. Dersten sonra bu kâğıttaki bilgiler 
programda ilgili yere kaydedilir. Program Yönetmelikte verilen mecburi devam oranları yardımıyla 
öğrencinin en az girmesi gereken ders sayısını bildirir ve devam mecburiyetini sağlayamayan 
öğrencileri işaretler. Bu öğrenciler, başarı notları hesaplanırken F0 alacaklardır. 

3.2 HAM BAŞARI NOTLARININ HESAPLANMASI 

Öğretim üyesi yarıyıl içinde yapmış olduğu başarı değerlendirme çalışmalarının notlarını programda 
ilgili yerlere kaydeder ve çıktı alarak öğrencilere de duyurur. 

Yönetmelikte belirtildiği üzere yarıyıl içi çalışmaların ağırlığı %60, yarıyıl sonu sınavının ağırlığı ise 
%40’tır. Programda bu ağırlıklar kayıtlı olup %60’lık yarıyıl içi çalışmalarının ağırlıklarını program 
vasıtasıyla öğretim üyesi kendi belirler. 

Tüm notların verilmesinden sonra program otomatik olarak öğrencinin ham başarı notunu hesaplar. 

Ham başarı notu hesaplanırken devamsız kalan öğrencilerin notları ayıklanır. Devamsız öğrencilerin 
ham (ağırlıklı) başarı notları hesaplanmaz ve bu öğrencilere doğrudan F0 verilir. Bu durumdaki 
öğrencilerin notları, değerlendirme istatistiği dışında tutulur; ortalama ve standart sapma 
hesaplamasına katılmazlar. 

Ayrıca öğrencilerin notlarının bağıl değerlendirmeye katılabilmeleri için bu öğrencilerin ham başarı 
notlarının da belirli bir baraj değerini aşması gerekmektedir. Bu baraj değeri Bağıl Değerlendirmeye 
Katılma Alt Sınırı (BDKAS) olarak tanımlanmaktadır. 

Bağıl Değerlendirmeye Katılma Alt Sınırı (BDKAS): İstatistik değerlendirmeye katılan notların ham 
başarı notu cinsinden alt sınırını tanımlar. Ham başarı notları BDKAS sınırı altında kalan öğrencilerin 
notları sınıf ortalaması ve standart sapma hesaplamasına katılmazlar ve bu notları alan öğrencilere 
doğrudan F verilir. Bu sınır, aşırı düşük notlar alan öğrencilerin bağıl değerlendirme istatistiği 
üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak amacıyla tasarlanmıştır. 
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3.3 BAĞIL DEĞERLENDİRME METODUNUN BELİRLENMESİ 

Ham başarı notları aracılığıyla öğrencinin sınıftaki başarısına bağlı notlandırması bağıl değerlendirme 
ile yapılır. Bağıl değerlendirme aşağıdaki adımlardan oluşur. 

3.3.1 Sınıf Ortalamasının Hesaplanması 

Bir sınıftaki bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrencilerin ham başarı notları 
hesaplandıktan sonra bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrencilerin ham başarı notlar 
toplanmakta ve bağıl değerlendirmeye hak kazanmış öğrenci sayısına bölünmektedir. Devamsız ve 
ham başarı notları BDKAS altında kalan öğrencilerin notları ortalamaya katılmazlar. Bu işlem sonunda 
elde edilen değer “Sınıf Ortalama Notu” dur. 

𝑋 =
 𝑋𝑖

𝑁
 

𝑋  : Sınıf ortalama notu (Sınıfın ortalaması) 

 𝑋𝑖  : Bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrencilerin ham başarı notlarının toplamı 

𝑁 : Bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısı 

3.3.2 Sınıf Seviyesinin Belirlenmesi 

Bir sınıfın seviyesi, o sınıfın ortalama notunun Çizelge 2’de hangi aralığa düştüğüne göre belirlenir. 
Çizelge 2’ye göre herhangi bir sınıfın başarı seviyesi, Üstün Başarı’dan Kötü’ ye kadar sekiz farklı 
kategoriden birine karşılık gelmektedir. 

Çizelge 2. Sınıf ortalamasına göre sınıf seviyeleri 

Sınıf Seviyesi 
Sınıf Ortalamasının Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

Üstün Başarı 80,00 100,00 

Mükemmel 70,00 79,99 

Çok İyi 62,50 69,99 

İyi 57,50 62,49 

Ortanın Üstü 52,50 57,49 

Orta 47,50 52,49 

Zayıf 42,50 47,49 

Kötü 0,00 42,49 

3.3.3 Bağıl Değerlendirme Metodunun Belirlenmesi 

Bağıl değerlendirmede sağlıklı bir istatistikî değerlendirmenin yapılabilmesi için değerlendirilen 
öğrenci sayısının en az 30 olması gerektiği kabul edilmektedir. Değerlendirmeye katılmaya hak 
kazanan öğrenci sayısına göre Çizelge 3’de verilen bağıl değerlendirme yöntemlerinden sadece biri 
seçilerek kullanılır: Değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 30 ve 30’dan fazla ise istatistikî yönteme 
göre, sayı 11-29 arasındaysa tablo metoduna göre, sayı 10 veya daha az ise dersin öğretim üyesi bağıl 
notları kendi takdirine göre vermelidir. Bu değerlendirme türlerinin hepsi program aracılığıyla 
yapılabilmektedir. 
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Çizelge 3. Öğrenci sayılarına göre bağıl değerlendirme metotları 

Bağıl Değerlendirmeye 
Hak Kazanan* Öğrenci 

Sayısı 

Bağıl Değerlendirme 
için Önerilen Metot 

Açıklama 

> 29 ise İstatistikî Metot 
Program istatistikî dağılım formülleri ile otomatik 
yapar. 

11-29 arasında ise Tablo Metodu 

Program, tablodan hangi notu kaç öğrencinin 
alması gerektiğini hesaplayarak öğrencileri buna 
göre notlandırır. Sizin kontrol edip onaylamanızı 
bekler. 

< 11 ise Takdir Metodu 
Program, tablo metodunda olduğu gibi öneride 
bulunur ancak sizin notlandırmanızı bekler. 

(*) Devamsız kalmayan ve ham başarı notu ise BDKAS üzerinde olan öğrenciler bağıl değerlendirmeye 
katılmaya hak kazanırlar. 

3.4 BAŞARI NOTLARININ BELİRLENMESİ 

3.4.1 İstatistikî Metoda Göre Başarı Notlarının Verilmesi 

a)  Standart Sapma Değerinin Hesaplanması 

Öğrencilerin ham başarı notları bir işlemden daha geçirilerek “Standart Sapma” olarak adlandırılan bir 
değer elde edilir. Sınıf ortalaması hesabında olduğu gibi, ham başarı notları BDKAS altında olan ve 
devamsız kalan öğrencilerin notları bu işleme de katılmazlar. Standart sapma, bir sınıftaki notların 
sınıf ortalamasına göre nasıl bir dağılım gösterdiğini belirten bir ölçüdür ve aşağıda verilen eşitliğe 
göre hesaplanır. 

𝑠 = 𝜎 =  
1

𝑁
 (𝑋𝑖 − 𝑋 )2

𝑁

𝑖=1

 

Burada; 

s : Standart sapma değeri 

𝑁 : Bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısı 

𝑋𝑖  : Bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrencinin ham başarı notu 

𝑋  : Sınıf ortalama notu 

b) Standart Skorların Hesaplanması 

Standart sapma değeri, bir sınıftaki tüm ham başarı notlarının dağılımını yansıttığı için tek başına 
öğrencilerin ham başarı notlarını değerlendirmede bir anlam taşımamaktadır. Asıl önemli olan, 
standart sapma değeri ve ham başarı notlarından yararlanarak her bir öğrencinin 100 üzerinden aldığı 
ham başarı notunun sınıf ortalamasından standart sapmanın kaç katı kadar aşağıda veya yukarıda 
olduğunu hesaplamaktır. İşte her bir öğrenciye ait bu değere “standart skor (z skoru)” adı 
verilmektedir. Standart skor (z skoru) aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır. 
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𝑧𝑖 =
𝑋𝑖 − 𝑋 

𝑠
        (i = 1,2, … N) 

Burada; 

𝑧𝑖  : Öğrencinin standart skor (z skoru) değeri 

𝑋𝑖  : Öğrencinin ham başarı notu 

𝑋  : Sınıf ortalama notu 

s : Standart sapma değeri 

𝑁 : Bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısı 

c)  T-Skorlarının Hesaplanması 

Tahmin edileceği üzere sınıf ortalamasının altında yer alan ham başarı notlarına ait standart skorlar 
negatif değerler taşıyacaktır. Bu sorunu ortadan kaldırıp standart skorları pozitif sayılara çevirmek 
için, “T-Skorları” kullanılmaktadır. T skorları aşağıdaki eşitlik ile hesaplanmaktadır. 

𝑇𝑖 =  𝑠𝐴  𝑥 𝑧𝑖 + 𝑋 𝐴  

Burada; 

𝑠𝐴   : Bağıl standart sapma (BSS) değeri (Genellikle 10 alınır ancak öğretim üyesi tarafından 
değiştirilebilir) 

 𝑧𝑖  : Öğrencinin standart skor (z skoru) değeri 

𝑋 𝐴  : Bağıl sınıf ortalaması (BSO) (Genellikle 50 olarak alınır ancak öğretim üyesi tarafından 
değiştirilebilir) 

d)  T Skorlarının Başarı Notlarına Çevrilmesi 

Her öğrencinin T-skorları tek tek hesaplandıktan sonra son olarak bu değerlerin harfli notlara 
dönüştürülmesi gerçekleştirilir. Bunun için Çizelge 4’de verilen T-skor sınırları kullanılmaktadır. Her 
öğrencinin T-skoruna göre başarı notu tablo yardımıyla, sınıf seviyesine karşılık gelen T-skoru sınır 
değerleri gözetilmek suretiyle belirlenir. Program bunu otomatik olarak yapmaktadır. 

Çizelge 4. T skorlarının sınıf seviyesine göre başarı notlarına çevrim tablosu 

Sınıf Seviyesi 
Başarı Notların T skoru Cinsinden Alt Sınır Değerleri 

A A- B+ B B- C+ C C- D+ D F 

Üstün Başarı 57 54 50 47 44 40 37 34 30 27 0 

Mükemmel 59 56 52 49 46 42 39 36 32 29 0 

Çok İyi 61 58 54 51 48 44 41 38 34 31 0 

İyi 63 60 56 53 50 46 43 40 36 33 0 

Ortanın Üstü 65 62 58 55 52 48 45 42 38 35 0 

Orta 67 64 60 57 54 50 47 44 40 37 0 

Zayıf 69 66 62 59 56 52 49 46 42 39 0 

Kötü 71 68 64 61 58 54 51 48 44 41 0 

Özel Haller: 

Ham Başarı Notu Alt Sınırı (HBNAS): 

Öğrencilerin dersten geçebilmeleri için ham başarı notlarına bir alt sınır getirilebilir. Bu sınıra, Ham 
Başarı Notu Alt Sınırı (HBNAS) ismi verilmektedir. Ham başarı notları HBNAS altında kalan öğrencilere, 
T skorları ne olursa olsun F verilerek bu öğrenciler o dersten doğrudan kalırlar. Ancak notları HBNAS 
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ile BDKAS arasında kalan öğrencilerin notları diğer notlarla birlikte istatistikî değerlendirmeye 
katılırlar. Üniversitemizde henüz HBNAS yasal olarak belirlenmediği için programda bulunmakla 
birlikte kullanılmamaktadır. HBNAS yasallaştığında bu özellik aktif hale getirilecektir. 

Yarıyıl Sonu Sınav Notu Alt Sınırı (YSSNAS): 

Öğrencilerin yarıyıl içi etkinlik notları ne olursa olsun dersten geçebilmeleri için yarıyıl sonu sınavı 
notlarına bir alt sınır getirilebilir. Bu sınıra, Yarıyıl Sonu Sınav Notu Alt Sınırı (YSSNAS) ismi 
verilmektedir. Yarıyıl sonu sınav notları YSSNAS altında kalan öğrencilere ham başarı notları ne olursa 
olsun F verilerek bu öğrenciler o dersten doğrudan kalırlar. Ancak notları YSSNAS ile BDKAS arasında 
kalan öğrencilerin notları diğer notlarla birlikte istatistikî değerlendirmeye katılırlar. Üniversitemizde 
henüz YSSNAS yasal olarak belirlenmediği için programda bulunmakla birlikte kullanılmamaktadır. 
YSSNAS yasallaştığında bu özellik de aktif hale getirilecektir. 

3.4.2 Tablo Metoduna Göre Başarı Notlarının Verilmesi 

Çizelge 5’de sınıf seviyesine karşılık gelen oranlar bulunarak bağıl değerlendirmeye katılmaya hak 
kazanan öğrenci sayısı ile çarpılmalarıyla o başarı notunu alacak öğrenci sayıları tespit edilir. Ardından 
öğrenciler ham başarı notlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanırlar. Son olarak yukarıdan 
aşağıya notlandırma yapılarak inilir. Bu işlem de program tarafından otomatik olarak yapılmakta 
ancak öğretim üyesinin kontrol ve onayı istenmektedir. 

Çizelge 5. Sınıf seviyelerine göre başarı notlarının öğrencilere yüzdelik dağılımları 

Sınıf Seviyesi 
Başarı Notuna Göre Öğrenci Sayıları (Yüzde Oranı) 

A A- B+ B B- C+ C C- D+ D F Toplam 

Üstün Başarı 15,0 14,0 13,5 13,0 12,5 11,0 9,0 7,0 4,0 1,0 0,0 100,0 

Mükemmel 10,0 14,0 13,0 13,0 12,0 11,5 9,5 8,0 6,0 2,0 1,0 100,0 

Çok İyi 7,0 11,0 11,0 13,0 12,0 12,0 10,5 9,5 8,0 4,0 2,0 100,0 

İyi 5,0 9,0 9,0 11,0 12,0 12,5 12,0 11,5 9,2 5,8 3,0 100,0 

Ortanın Üstü 2,5 7,5 8,5 10,0 10,5 13,0 12,0 12,0 11,7 8,3 4,0 100,0 

Orta 2,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 12,5 13,5 13,3 10,7 7,0 100,0 

Zayıf 0,0 4,0 5,0 7,0 8,0 11,0 13,0 13,0 15,0 14,0 10,0 100,0 

Kötü 0,0 3,0 4,0 5,0 6,0 10,0 12,0 14,0 16,0 16,0 14,0 100,0 

3.4.3 Takdir Metoduna Göre Başarı Notlarının Verilmesi 

Bu metotta öğretim üyesi ham başarı notlarına göre öğrencilere uygun göreceği başarı notunu kendisi 

verir. Program tablo metodunu kullanarak öğretim üyesine öneri sunmakta ancak öğretim üyesinin 

not vermesini beklemektedir. 

3.5 MÜDEK DERS DOSYALARININ HAZIRLANMASI 

Değerlendirme işlemleri bittikten sonra ders dosyasına konulacak olan öğrenci kâğıtlarının 

belirlenmesi ve formların doldurulması gerekir. Program, bu işlemleri de otomatik olarak 

yapmaktadır. Öğretim üyesinin sadece formlarda muhakeme ve yorum istenen bölümleri doldurması 

yeterlidir. 


