
UZAKTAN EĞĠTĠM(LĠSANS TAMAMLAMA), EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM 

YÖNETMELĠĞĠ SINAV DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE BAġARI NOTLARI 

 

NOT: KesinleĢmiĢ baĢarı notları dc veya dd olanlar bütünleme sınavına girebilir. 

 

Sınavların değerlendirilmesi ve baĢarı notları 

MADDE 33 – (1) (DeğiĢik:RG-29/5/2015-29370)1  Bir öğrencinin bir dersten başarı 
notu; o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ara sınavların not 

ortalaması ve yarıyıl sonu veya yılsonunda aldığı not birlikte değerlendirilerek sınıfın başarı 
düzeyine göre bağıl değerlendirme sistemi ile belirlenir. İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü 
takdirde; derse bağlı ödev, laboratuvar ve proje çalışmaları ile haberli olarak yapılan kısa 

sınavları ikinci bir ara sınav olarak değerlendirebilir. Bağıl değerlendirme sisteminin nasıl 
uygulanacağıyla ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir. 

(2) (DeğiĢik:RG-29/5/2015-29370)1  Bu değerlendirmede yarıyıl sonu veya yılsonu 
sınavından alınan notun başarı notuna katkısı %60 olarak alınır. Bu değerlendirme sonunda 
her öğrenciye, dersi veren öğretim elemanı tarafından, öğrenci otomasyonu üzerinde bağıl 

değerlendirme sistemi kullanılarak aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl sonu veya yılsonu 
başarı notu olarak verilir. 

(3) (DeğiĢik:RG-29/5/2015-29370)1 Öğrencilere her ders için 100 puan üzerinden 
verilen not, bağıl değerlendirme sistemi ile harf notu şekline dönüştürülerek bir başarı notu 
verilir. Bu çevirme işleminde öğrenciye aldığı puan karşılığında aşağıda katsayısı gösterilen 

harf notundan daha düşük harf notu verilemez. Harf notları, 100 puan üzerinden alınan 
notların dağılımı, sınıf not ortalamasına bağlı olarak bağıl değerlendirme sistemi ile 

oluşturulur. 
(4) (DeğiĢik:RG-29/5/2015-29370)1  İlgili öğretim üyesi 100 puan üzerinden verdiği 

ham başarı notlarının karşılığı olan ve bağıl değerlendirme sistemi ile verilen harf notlarını 

ilan eder. 
(5) (DeğiĢik:RG-29/5/2015-29370)1 Harfli notlar, başarı notu, değerlendirme ve not 

aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
Harfli Notu            Başarı Notu        Değerlendirme                 Puan 
AA                             4.00                       Mükemmel                  90-100 

BA                             3.50                       Pekiyi                            85-89 
BB                             3.00                       İyi                                   75-84 

CB                             2.50                       Orta                               65-74 
CC                             2.00                       Yeterli                            55-64 
DC                             1.50                       Şartlı başarılı                45-54 

DD                             1.00                       Şartlı başarılı                35-44 
FD                             0.50                       Zayıf                               25-34 

FF                              0.00                       Çok zayıf                        0-24 
YE                              —                           Yeterli                               — 
YS                              —                           Yetersiz                             — 

DS                             —                           Devamsız                           — 
MF                            —                           Muaf                                   — 

  
(6) Bu değerlendirmeler sonucunda; 
a) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan bir öğrenci o 

dersi başarmış sayılır. 
b) Bir dersten DC veya DD alan bir öğrenci en az 2.00 GNO ya erişmiş olmak koşulu 

ile o dersi başarmış sayılır. 
c) Bir dersten FD veya FF alan bir öğrenci o dersi başaramamış sayılır. 



(7) Kredisiz derslerin ve stajların değerlendirmesi, devamsızlık ve mazeretli durumlarda 

aşağıdaki notlardan birisi verilir: 
a) (DeğiĢik:RG-29/5/2015-29370)1  (MF) Muaf notu: Yatay veya dikey geçiş yolu ile 

veya ÖSYS ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve denkliği, 
bölüm başkanlığının önerisi üzerine birim yönetim kurullarınca kabul edilen ve rakamsal notu 
bulunmayan dersler için öğrencilere verilir. 

b) (DeğiĢik:RG-24/2/2014-28923) (YE) Yeterli notu: Staj çalışmasını başarı ile 
tamamlayan öğrencilere verilir. 

c) (DeğiĢik:RG-24/2/2014-28923) (YS) Yetersiz notu: Staj çalışmasında başarısız olan 
öğrencilere verilir. 

ç) (DS) Devamsız notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere 

verilir. 
d) (Mülga:RG-29/5/2015-29370)1   

(8) (YE), (MF) ve (YS) notu not ortalaması hesabında dikkate alınmaz. (DS) notu, not 
ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür. 

(9) (DeğiĢik:RG-28/9/2013-28779) Sınavlarda kopya hazırlayan, kopya girişiminde 

bulunan, sınava hile karıştıran, kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının 
incelenmesi sonucunda anlaşılan öğrenciye, o sınav için 0 (sıfır) notu verilir ve hakkında 

tutanak tutularak disiplin soruşturması açılır. 
(10) Entegre eğitim sistemi uygulayan tıp fakültesinde sınavların değerlendirilmesi ve 

öğrenci başarısı ile ilgili hususlar, ilgili birim tarafından düzenlenir. 

 


