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Beklediğim Notu Alamadım, Çan Eğrisi / Bağıl Değerlendirme Sistemi Hakkında 
Bilgi Alabilir Miyim? 

Faaliyetin Takip Edileceği Adres Sabis >> Öğrenci Bilgi Sistemi >> Seçilen Dersler  >> İlgili Ders 

Faaliyetin Başlangıç Tarihi 
Sabis >> Öğrenci Bilgi Sistemi >> Seçilen Dersler  >> İlgili Dersin Başarı 
Notu İlanı 

Faaliyetin Bitiş Tarihi 
Sabis >> Öğrenci Bilgi Sistemi >> Seçilen Dersler  >> İlgili Dersin Başarı 
Notu İlanı 

Sorumlu Birim İlgili Dersi Veren Öğretim Elemanı 

Sorumlu Birime Teslim Edilmesi Gereken Evraklar - 

İletişim Kurabileceğiniz E-Posta Adresi İlgili Dersi Veren Öğretim Elemanının E-Posta Adresi …….@subu.edu.tr  

Bağıl Değerlendirme  
Harfli bağıl değerlendirme sisteminde, öğrencinin her zaman beklediği notu alması teknik olarak mümkün 
değildir. Zira, öğrencinin bir dersteki başarısı; kendi mutlak notu, o dersi alan diğer öğrencilerin mutlak not 
ortalaması ve standart sapmanın bir fonksiyonudur. Çan eğrisi sisteminde; çanın iki ucunun alçak, orta 
noktanın yüksekte olduğu göz önüne alınırsa, iki uçta bulunan FF ve AA gibi notları alanların sayısının doğal 
olarak az olması, orta not olan CC alanların çok olması beklenir, ama gerek şart değildir.  
 
Not ortalamanız, o dersi alan diğer bölüm öğrencilerin ortalamasından küçük ise beklediğinizden kötü, büyük 
ise beklediğinizden iyi almanız olasıdır. Mutlak ortalama notunuz 40'ın altında ise, yönetmeliklerimiz gereği, o 
dersten başarısız olursunuz. 
 
Bağıl değerlendirme sistemi kopyayı azaltıp rekabeti arttıran bir sistemdir. Diğer öğrencilere kopya verilmesi 
durumunda o dersteki sınıf ortalaması yükseleceğinden, kopya veren kişinin başarı notu düşecektir. Diğer 
öğrencilere göre daha iyi not almış olmanız geçmenizi kolaylaştıracak, başarı notunuzu yükseltecektir. 
 

Bazı derslerde doğrudan bağıl değerlendirme kullanılmamaktadır; 
- Tek Ders Sınavında  
- Önceki Öğrenmelerin Tanınması Sınavında   
- Mazeret Sınavında                                    >> 

Bilgisayar ile yapılan bağıl 
değerlendirme sistemi uygulanmaz 

Bu gibi durumlarda harfli değerlendirme notu gerektiğinde, mutlak not ilgili 
yönetmelikte belirtildiği şekilde bağıl harfli nota dönüştürülür. 
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