
 

 

Soru: Otomasyon sistemine nereden ulaşabilirim?  
Cevap: www.bayburt.edu.tr adresinde bulunan Öğrenci Otomasyon kısayolundan 
ulaşabilirsiniz. 
 
Soru: Kullanıcı adı ve şifremi ilk nereden alabilirim? 
Cevap: ubs.bayburt.edu.tr adresinden ilk şifre oluşturma butonunu tıklayarak kullanıcı adı ve 
şifrenizi alabilirsiniz. 
 
Soru: Otomasyon şifresinin unutulması durumunda ne yapmalıyım? 
Cevap: ubs.bayburt.edu.tr adresinden şifremi unuttum butonu kullanılarak yeni bir şifre alabilirsiniz. 
 
Soru: Kullanıcı adı ve şifrelerimi bilgisayar kabul etmiyor ne yapabilirim? 
Cevap: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şifre sıfırlama talebinde bulunmanız gerekmektedir.  
 
Soru: İlk kayıtlanma nasıl yapılır? 
Cevap: İlk kayıtlanma işlemlerinin nasıl yapılacağı üniversitemiz web sitesinden duyurulur. Daha 
sonra e-devlet üzerinden elektronik kayıt ya da Üniversitemize şahsen başvuru yaparak kayıt 
yaptırabilirsiniz. 
 
Soru: Öğrenim ücretini kim belirler, kimlerden alınır? 
Cevap: Bakanlar Kurulu belirler. Normal Öğrenim süresini aşan birinci öğretim öğrencileri,  ikinci 
öğretim öğrencileri ve Üniversitemizden önce başka bir Yükseköğretim Kurumuna kaydı olan 
öğrencilerden öğrenim ücreti alınır. 
 
Soru: Öğrenim ücretini nereye ve nasıl yatırmalıyım? 
Cevap: Üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaların Türkiye’de bulunan tüm şubelerinden 
Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen tarihlerde ilgili hesaplara okul numarası ile yatırılır. 
 
Soru: Fazla yatırdığım öğrenim ücretini nasıl geri alabilirim? 
Cevap: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek geri alınabilinir. 
 
Soru: Zorunlu, seçmeli ve ön-koşul dersleri ne demektir? 
Cevap: Zorunlu Ders; Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gereken derstir. Seçmeli Ders; 
Zorunlu dersler dışında alan içinde veya alan dışında alınan derstir. Ön-koşul Dersi; Alınabilmesi için 
alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranan derstir. 
 
 Soru: Ders Ekleme bırakma işlemi ne demektir, nasıl yapılır? 
Cevap: Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yeni bir derse kaydolabilir veya 
daha önce kaydolmuş oldukları bir dersi (Başarısız olunan dersler hariç) bırakabilir. 
 
Soru: Ders Muafiyeti başvuruları nasıl yapılır? 
Cevap: Öğrencilerin daha önce aldıkları dersleri gösteren başarı durum belgesi (transkript) ve ders 
içerikleri ile ilgili bölüm başkanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir. 
 
Soru: Ders Muafiyet başvuruları ne zaman yapılır? 
Cevap: ÖSYM sınavına girerek, kesin kaydını yaptıran öğrenciler, kayıt akademik takviminde belirtilen 
süreler içinde başvurmaları halinde önceden diğer yüksek öğretim kurumlarında aldıkları  dersler için 
bölüm sekreterliğine başvuru yapabilirler. 
 
Soru: Kayıt dondurma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? 
Cevap: Öğrenciler, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak 
üniversite dışı burs, staj, araştırma, v.b. imkânların ortaya çıkması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı 
ile bir defada bir ya da iki yarıyıla kadar olmak üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl/iki 
yıl kayıt dondurabilir. Kayıt dondurma başvurusu akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde 
dilekçe ile ilgili bölüm sekreterliğine yapılır. 
 
Soru: Dönem içinde kayıt dondurma başvurusu yapabilir miyim? 
Cevap: Ani ve beklenmedik durumlar dışında dönem içinde kayıt dondurma başvurusunda 
bulunulamaz. 
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Dersler hangi tarihte başlar? 
Cevap: Akademik Takvimde belirlenen sürede başlar. 
 
Soru: Ders Programları ne zaman duyurulur? 
Cevap: Her yarıyıl başında bölüm başkanlıkları tarafından hazırlanarak bölüm sekreterliği 
tarafından otomasyon sistemi üzerinden ilan edilir.  
 
Soru: Mazeret sınavı nedir? 
Cevap: Ara Sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerin haklı ve geçerli 

mazeretlerinin İlgili Yönetim Kuruluca kabul edilmesi durumunda yapılan sınavdır. 

 

Soru: Sağlık raporu hangi durumlarda kabul edilmektedir? 
Cevap: Dönem içi devamsızlık sınırını aşmış öğrencilerin ilgili bölüm başkanlığına başvurusu halinde 
kayıt dondurma işlemi uygulanır. Dönem içinde alınan sağlık raporları sadece Ara sınava giremeyen 
öğrencilerin bu sınavlara tekrar girebilmesini sağlar. 
 
Soru: Sınav programları ne zaman duyurulur? 
Cevap: Sınavlar, Eğitim-Öğretim yılı başında Senato tarafından kabul edilen Akademik Takvimde 
belirtilen süreler içinde yapılır. Sınav programı Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullu tarafından 
belirlenir. Akademik Takvime Öğrenci Otomasyonundan ulaşılabilir. 
 
Soru: Sınav sonuçları hangi tarihte ve nasıl öğrenilebilir? 
Cevap: Öğretim elemanı notları sisteme girdikten sonra akademik takvimde belirtilen sürelerde 
Otomasyon Sistemi üzerinden ilan edilir. 
 
Soru: Sınav Sonuçlarına itiraz süresi ne kadardır? 
Cevap: Öğrenciler sınav sonuçlarına ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde bölüm başkanlığına 
itiraz başvurusunu yazılı olarak yaparlar. 
 
Soru: Yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) nedir? 
Cevap: Öğrencinin ilgili yarıyılda bütün eğitim öğretim çalışmalarından aldığı toplam kredi tutarının, 
alınan çalışmaların kredi değeri toplamına bölünmesi ile bulunan ortalamadır. YANO, sadece o 
dönemin not ortalamasıdır. 
 
Soru: Genel ağırlıklı not Ortalaması (GANO)  nedir? 
Cevap: Öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren bütün eğitim öğretim çalışmalarından aldığı 
toplam kredi tutarının, alınan çalışmaların kredi değeri toplamına bölünmesi ile bulunan ortalamadır. 
 
Soru: Hangi koşulları sağlayamazsam DC harf notlu derslerden başarısız olurum?  
Cevap: YANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler o dönemki DC harf notlu derslerinden başarısız 
sayılırlar. 
 
Soru: Hazırlık Sınıfı ile kabul edilen programlar var mı? 
 Cevap: İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü’nde Arapça Hazırlık sınıfı ile Bayburt Eğitim Fakültesi 
İngilizce Öğretmenliği Bölümünde İngilizce Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır. Diğer bölümlerde hazırlık 
sınıfı bulunmamaktadır. 
 
Soru: Bayburt Üniversitesi'nde "Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm var 
mıdır? 
Cevap: Yetenek Sınavı İle öğrenci kabul eden Beden Eğitim Spor Yüksekokulumuzda bulunmaktadır. 
 
Soru: Misafir öğrenci olarak ders alabilir miyim?  
Cevap: Yönetim Kurulu Kararı ile misafir öğrenci olarak ders alınabilir. Öğrencilik haklarından 
yararlanamaz. 
 
Soru: Üniversite içinde bir bölümden başka bir bölüme yatay geçiş olanağı var mı?  
Cevap: Yükseköğretim Kurumları yatay geçiş yönetmelik hükümlerine göre geçiş yapılabilir.  



 

 

 
Soru: Son yarıyılda başarısız öğrencilere ne tür sınav hakkı verilmektedir? 
Cevap: Mezuniyetine üç ya da daha az dersi kalan öğrencilere bu derslerden Mezuniyet 
Sınavı hakkı verilmektedir. 
 
Soru: Uzaktan Eğitim ile verilen derslere nasıl katılabilirim? 
Cevap: BAYUZEM sayfasına bayuzem.bayburt.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Soru: İlişik Kesme İşlemi nasıl Yapılır? 
Cevap: Şahsen ya da vekaletle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Başvurulması gerekir. 
 
Soru: Kayıt Yenileme yapmadığım taktirde Üniversite ile ilişiğim kesilir mi? 
Cevap: Azami süre dolana kadar Üniversite ile ilişiğiniz kesilmez. Azami süre aşıldığı taktirde 6569 
Kanunun 28. Maddesinin c fıkrasına göre işlem yapılır. 
 
 
Soru: Mezuniyet Koşulları nelerdir? 
Cevap: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması ve okuduğu bölüm müfredatında ki tüm 
dersleri başarı ile alması gerekmektedir.  
 
Soru: Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin kaybolması durumunda ne yapmalıyım? 
Cevap: Diplomanızı kayıp etmeniz durumunda Ulusal ya da yerel  bir Gazeteye Kayıp ilanı vererek 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na dilekçe ile başvurması gerekmektedir. 
Geçici mezuniyet belgenizi kayıp ettiyseniz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na dilekçe ile başvurmanız 
gerekmektedir. 
 
Soru: Diploma Eki almak için neler yapmalıyım? 
Cevap: Diploma eki mezun durumdaki öğrencilere diplomaları ile birlikte verilmektedir. 
 
Soru: Onur-Yüksek Onur öğrencisi seçilme koşulları nedir? 
Cevap: Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir 
yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3,00-3,50 olan öğrenciler ONUR 
öğrencisi,  not ortalaması 3,51-4,00 arasında olan öğrenciler YÜKSEK ONUR öğrencisi sayılır. 

 
Soru: Uluslararası öğrencilerin Bayburt Üniversitesine kabulü nasıl oluyor? 
Cevap:Gerekli şartlar, kabul koşulları ve Uluslararası öğrenci alım takvimi www.bayburt.edu.tr 
adresinden ilan edilmektedir. 
 
Soru: Öğrenci kimlik kartımı kaybettim ne yapmalıyım? 
Cevap:   Halkbank Müşteri Hizmetlerini arayarak yeni kimlik kartı talebinde bulunmak gerekir. 
               
 
Soru: Telefon bilgilerimin değişmesi durumunda ne yapmalıyım? 
Cevap: Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemlerinde Profil Bilgileri alanından güncelleme yapabilirsiniz. 
 

 
   Soru: Yaz Okulundan kimler yararlanabilir? 
   Cevap: Öğrenci olduğunu belgeleyen herkes yararlanabilir.  
 

  Soru: Yaz öğretiminin süresi ne kadardır? 

 Cevap: Yaz öğretiminin süresi ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir. 
 
  Soru: Yaz öğretimine nasıl başvurabilirim? 
  Cevap: Yaz okuluna, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, internet üzerinden ders kaydı yapılıp,     

  ücretler yatırıldıktan sonra başvuru yapmış olur.  

 

  Soru: Yaz öğretiminde ne kadar derse kayıt yaptırabilirim?  
 Cevap: 20 kredi/ECTS ve haftalık 40 ders saatini aşmayacak şekilde 5 derse kadar kayıt yaptırabilirsiniz.  
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Soru: Yaz öğretiminde derse devam mecburiyetimiz var mı? 
 Cevap: Evet. 
 
Soru: Yaz öğretiminde almak istenilen ders, başka üniversitelerden alınabilir mi? 
 Cevap: Öğrenciler almak istedikleri bir dersi ilgili yönetim kurulu içerik, kredi ve saat ölçütleri 
açısından uygun bulunduğu takdirde başka bir üniversiteden alabilirler. Bayburt Üniversitesi 
Yaz Eğitim – Öğretim Yönetmeliği (Madde 7-2) 
 
 
Soru: Yaz okulunda bir ders kaç kişiyle açılmaktadır?  
 Cevap: 35 (otuz beş) öğrenci. Dersi veren öğretim elemanının teklifi ve ilgili birim kurulu kararı ile en 

az yirmi beş öğrencinin kayıt yaptırdığı derslerde açılabilir. Ayrıca yaz okulunda açılan dersler dışında, 

açılmayan bir dersten dolayı mezuniyet aşamasına gelemeyen, aynı dersten en az 15 (on beş) 

öğrencinin olması ve ilgili birime derslerin başlamasından önce başvurulması halinde, ilgili öğretim 

elemanının isteği ve birimin kurul kararı ile ders açılabilir. Bayburt Üniversitesi Yaz Eğitim – Öğretim 

Yönetmeliği (Madde 7-3) 

Soru: Almadığım ya da devamsızlıktan kaldığım dersi yaz okulundan alabilir miyim?  
 Cevap: Evet. 
 
Soru: Başarı durumu ve değerlendirmeyi nasıl yapıyorsunuz?  
 Cevap: Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’nin 23. Maddesine göre 
yapılmaktadır. 
 
Soru: Yaz okulu sonunda GANO 1.80’nin üzerine çıkarsa yarıyıl tekrarından kurtulur muyum? 
 Cevap: GANO 1.80 ve üzeri çıkarsa yarıyıl tekrar etme durumu ortadan kalkar ve akranlarının 
bulunduğu yarıyıldan ders alabilirsiniz. 
 
Soru: Yukarıda yer almayan sorularım için nereye başvurabilirim? 
 Cevap: Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurabilirsiniz. 
 
 
 
  

 


