
31/3/2022    Senato Kararı    2022/62 

T.C. 

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

BAŞARI SIRALAMASI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Başlangıç Hükümleri 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönerge; Bayburt Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek 

Yüksekokullarında dereceye girecek öğrenciler ile yüzde on (%10) başarı sıralamasına 

girecek öğrencilerin belirlenmesini amaçlamaktadır. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönerge; Ön Lisans ve Lisans programlarında eğitim gören ve kayıtlı 

olduğu programda, bölümde, birimde ve Üniversitede sıralamaya girmeye hak kazanan 

öğrencilerin belirlenmesi ile ikinci öğretim programlarında yüzde on (%10) başarı 

sıralamasına girmeye hak kazanan öğrencilerin belirlenmesi işlemlerini kapsamaktadır. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14’ 

üncü maddesi ile 46’ ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen; 

a) Birim: İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunu, 

b) Bölüm: Bayburt Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu 

bölümlerini, 

c) Program: Bayburt Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu 

programlarını, 

ç) Üniversite: Bayburt Üniversitesini, 

d) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu, 

e) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hesaplama Ölçütleri 

 

MADDE 5- (1) Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin program, bölüm, birim ve üniversite 

bazlı sıralamaları aşağıdaki hususlara göre yapılır. 

a) Sıralamalar ilgili dönemde bütünleme sınavlarından sonra hesaplanır. Mezuniyet töreninin 

eğitim dönemi içerisinde yapılması halinde hesaplamalar önceki dönemler dikkate alınarak 

yapılır. 

b) Sıralamalar genel ağırlıklı not ortalamasına (GANO) göre yapılır. 

c) Öğrencilerin hesaplamaya dahil edilebilmeleri için mezun olabilme şartlarını sağlamaları 

gerekmektedir.  

ç) Sıralamalarda güz ve bahar dönemi mezunları bir arada değerlendirilir. 



d) Sıralamalar her bir program düzeyinde ayrı ayrı hesaplanır. Sınıf gruplara (şube veya sınıf) 

ayrılmış ise gruplara göre hesaplama yapılmaz. 

e) Sıralamalar;  

1) Program düzeyinde birincileri, ikincileri ve üçüncüleri, 

2) Bölüm düzeyinde programda sıralamaya girenler arasından birincileri, ikincileri ve 

üçüncüleri, 

3) Birim düzeyinde bölümde sıralamaya girenler arasından birincileri, ikincileri ve üçüncüleri, 

4) Birimlerde sıralamaya girenler arasından ise Üniversitenin ilk üç sıralamasına giren 

öğrencileri belirlemek üzere yapılır. 

5) Üniversite ilk üç sıralamaları Önlisans ve lisans düzeyinde ayrı ayrı belirlenir. 

f) Sıralamalarda eşitlik olması halinde, ilgili öğrenciler de sıralamaya dahil edilir. 

g) Sıralamalara normal öğrenim süresini aşan öğrenciler dahil edilmezler. 

ğ) Çift anadal programı öğrencileri çift anadal yaptıkları programda hesaplamaya dahil 

edilmez. 

h) Uzaktan eğitim öğrencileri, Mühendislik Tamamlama öğrencileri, değişim programı ile 

gelen öğrenciler, özel öğrenci statüsünde Üniversitemizde eğitim alan öğrenciler ve uyarma 

cezası dışında disiplin cezası alan öğrenciler başarı sıralamasına dahil edilmez. 

ı) Sıralamalara giren öğrencilere ilgili birimlerce başarı sırasını belirten resmi yazı/belge 

düzenlenir. 

MADDE 6- (1) Yüzde on (%10) başarı sıralaması hesaplaması aşağıda yer alan hususlara 

göre yapılır. 

a) Yüzde on (%10) başarı sıralaması Güz ve Bahar yarıyıllarında bütünleme sınavlarından 

sonra hesaplanır. 

b) Yüzde on (%10) başarı sıralaması hesaplanırken ilgili yarıyıl için her bir sınıf düzeyinde 

ayrı ayrı yapılır. Sınıf hesaplamasında ilgili sınıfın öğrenci sayısı dikkate alınır. Sınıf, gruplara 

(şube veya sınıf) ayrılmış ise gruplara göre hesaplama yapılmaz. 

c) Yüzde on (%10) başarı sıralamasında; hazırlık sınıfı eğitimi gören öğrenciler, ilgili 

yarıyılda kayıt dondurmuş öğrenciler, normal öğrenim süresini aşmış öğrenciler, Çift anadal 

veya Yandal programlarına kayıtlı öğrenciler, uluslararası öğrenci statüsünde kayıt yaptıran 

öğrenciler, değişim programı ile gelen öğrenciler, özel öğrenci statüsünde Üniversitemizde 

eğitim alan öğrenciler ile bir yarıyıl veya üzeri uzaklaştırma cezası alan öğrenciler 

hesaplamaya dâhil edilmezler 

ç) Yüzde on (%10) başarı sıralamasında ilgili yarıyılda başarısız/devamsız dersi/dersleri olan 

öğrenciler sıralamaya dahil edilmezler. 

d) Yüzde on (%10) başarı sıralamasında hesaplama yapılan yarıyıldan önceki dönemde 

başarısız/devamsız dersi/dersleri olan öğrenciler sıralamaya dâhil edilmezler. 

e) Yüzde on (%10) başarı sıralamasında staj derslerine başarı notu girilmemiş olan öğrenciler 

ile staj dersinden başarılı olan öğrenciler hesaplamaya dahil edilir. Staj dersinden başarısız 

olan öğrenciler sıralamaya giremezler. 

f) Değişim Programları kapsamında öğrenim gören öğrenciler, intibak işlemleri yapıldıktan 

sonra yüzde on (%10) başarı sıralamasına girmeleri halinde sıralamaya eklenir. 

g) Yüzde on (%10) başarı sıralamasında ilgili yarıyılda muaf dersi olanların bu dersleri, 

tamamlanan ders sayısına eklenir ve hesaplamaya dahil edilir. 

ğ) Yüzde on (%10) başarı sıralamasında ilgili yarıyılda üst sınıftan ders alan öğrencilerin 

aldıkları bu dersler hesaplamaya dâhil edilmez. 



(2) Yüzde on (%10) başarı sıralaması hesaplanırken ilgili yarıyılın ortalamasına göre işlem 

yapılır. Hesaplama, müfredatta yer alan ilgili yarıyıl dersleri üzerinden yapılır. Yarıyıl 

ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler sıralamaya giremezler. 

(3) Yüzde on (%10) başarı sıralaması hesaplanırken ilgili yarıyılda önceki yarıyıllara ait 

dersi/dersleri tekrar eden öğrenciler sıralamaya giremezler. 

 

(4) Yüzde on (%10) başarı sıralamasına giren son öğrenci ile aynı ortalamaya sahip öğrenciler 

de diğer şartları sağlamış olmaları şartı ile yüzde on (%10) başarı sıralamasına dâhil edilirler. 

 

(5) Yüzde on (%10) başarı sıralamasında öğrenci sayısı 4 ve altında olan sınıflarda hesaplama 

yapılmaz.  

 

(6) Sınıf mevcudunun son rakamı 4 ve altında olanlar aşağı, 5 ve üstü olanlar ise yukarı 

yuvarlanarak listeler oluşturulur. 

 

(7) Yüzde on (%10) başarı sıralamasına giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki yarıyılda 

birinci öğretim öğrencileri için belirlenen katkı payı kadar ücret öderler. Sonraki yarıyıllarda, 

yine yüzde on (%10) başarı sıralamasına girerler ise aynı haktan yararlanmaya devam ederler. 

 

(8) Yüzde on (%10) başarı sıralamaları ilan edildikten sonra dersler ile ilgili not düzeltme 

işlemi yapılması halinde sıralamalarda değişiklik yapılmaz. 

 

(9) Yüzde on (%10) başarı sıralamaları Birimler tarafından ilan edilir. Sonuçların ilanından 

sonra itirazlar beş iş günü içerisinde yazılı olarak ilgili Birime yapılır. İlgili birim itirazı 

değerlendirerek karara bağlar ve öğrenciye tebliğ eder. Sıralamalarda değişiklik olması 

halinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bildirilir. 

 

(10) Yüzde on (%10) başarı sıralamaları ile ilgili öğrencilerin talep edeceği belgeler bağlı 

bulundukları birimler tarafından hazırlanır ve öğrenciye tebliğ edilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yönergede hüküm bulunmayan haller  

MADDE 7- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, 

Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.  

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 

MADDE 8– (1) 30/6/2021 tarihli ve 2021/54 oturum sayısı ile Üniversitemiz Senatosunca 

kabul edilen Bayburt Üniversitesi Yüzde On (%10) Başarı Sıralaması Yönergesi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük  

MADDE 9- (1) Bu yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

MADDE 10- (1) Bu yönergeyi Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür. 


