
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS/LİSANS MEZUNLARININ BAŞARI SIRALAMASININ TESPİTİNE 
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  
MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların amacı, Erciyes Üniversitesi ön lisans / lisans programı mezunlarından 
dereceye girenlerin başarı sıralamasına ilişkin koşulları düzenlemektir.  
Kapsam  
MADDE 2 - (1) Bu usul ve esaslar, Erciyes Üniversitesi ön lisans / lisans programı mezunlarından 
dereceye girenlerin başarı sıralamasına ilişkin koşullarla ilgili hükümleri kapsar.  
Dayanak  
MADDE 3 - (1) Bu usul ve esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  
Tanımlar 
 MADDE 4 - (1) Bu esaslarda geçen;  

a) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,  
b) Birim: Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Fakülteleri/Yüksekokul/Meslek Yükseokulu,  
c) Birim Yönetim Kurulu: Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Fakültelerin/Yüksekokulların/Meslek 

Yükseokullarının yönetim kurulunu,  
d) Derece: Diploma programı düzeyinde birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü,  
e) Diploma Programı: Ön Lisans / Lisans eğitim ve öğretimi yapılan yükseköğretim programını,  
f) Normal Öğrenim Süresi: Ön Lisans diploma programlarında 2 yıl (4 yarıyıl), Lisans diploma 

programlarında 4 yıllık eğitim için 4 yıl (8 yarıyıl), 5 yıllık eğitim için 5 yıl (10 yarıyıl) ve 6 yıllık 
eğitim için 6 yılı (12 yarıyıl), 

g) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu,  
h) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,  
i) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,  

İKİNCİ BÖLÜM 
Başarı Sıralaması Belirlenmesi 

 
MADDE 5 - Başarı sıralamasına girebilmek için aşağıdaki şartlar aranır. 

1 Mezun durumdaki öğrencilerin Mezuniyet Başarı Sıralamasına girebilmeleri için aşağıda belirtilen 
şartlar aranır:  
a) Öğreniminin; dört yıllık lisans programlarında en az 4 yarıyılını (2 yıl), Erciyes Üniversitesinde 

sıralamaya girilecek diploma programında tamamlamak,  
b) Öğreniminin; beş yıllık lisans programlarında en az 6 yarıyılını (3 yıl), Erciyes Üniversitesinde 

sıralamaya girilecek diploma programında tamamlamak,  
c) Öğreniminin; altı yıllık lisans programlarında en az 6 yarıyılını (3 yıl), Erciyes Üniversitesinde 

sıralamaya girilecek diploma programında tamamlamak,  
d) Öğreniminin; iki yıllık ön lisans programlarında en az 2 yarıyılını (1 yıl), Erciyes Üniversitesinde 

sıralamaya girilecek diploma programında tamamlamak,  
e) Dört yıllık Lisans programlarından hazırlık sınıfı hariç dört yıl (sekiz yarıyıl), Beş yıllık Lisans 

programlarından hazırlık sınıfı hariç beş yıl (on yarıyıl), Altı yıllık Lisans programlarından hazırlık 
sınıfı hariç altı yıl (oniki yarıyıl), İki yıllık Ön Lisans programlarından hazırlık sınıfı hariç iki yıl 
(dört yarıyıl)  ya da daha az sürede mezun olmak. 

f) Disiplin cezası (uyarma kınama hariç) almamış olmak.  
g) Stajını akademik takvimde ilan edilen “Bahar Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları Not Girişi İçin Son 

Gün”e kadar tamamlamış olmak.  
h) Bahar yarıyıl sonu (final) sınav sonuçlarına göre mezuniyet için yeterli AKTS şartını sağlayıp 

mezun olma durumunda olmak. 



2. Çift anadal programı öğrencileri, normal öğrenim süresini aşan öğrenciler, Erasmus, Farabi, Mevlana 
değişim programı kapsamında gelen öğrenciler, üniversiteler arası işbirliği protokolleriyle değişim 
öğrencisi olarak gelenler, özel öğrenci kapsamında öğrenim görenler, YÖK kararıyla diploma denklik 
işlemleri için eksik derslerini tamamlamak üzere Üniversitemiz lisans programlarından ders alanlar, 
Mühendislik Tamamlama, Lisans Tamamlama, İlahiyat Tamamlama ve Sağlık Tamamlama 
programları başarı sıralamasına dahil edilmez.  

MADDE 6 - (1) Bu usul ve esasların 5 inci maddesindeki genel koşulları taşıyan mezun durumdaki 
öğrenciler;  

a) Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (GANO) göre sıralanır.  
b) Başarı sıralaması, ilk üç derece için her diploma programı ve Fakülte/Yüksekokul düzeyinde ayrı 

ayrı yapılır. Başarı sıralamasına, ilgili diploma programına ÖSYS, Uluslararası Öğrenci vb. şekilde 
kayıt olanlar ile birlikte Dikey Geçiş ve Yatay Geçiş yoluyla kayıt olanlar da katılırlar.  

c) Mezuniyet Başarı Sıralaması listesi 8 inci yarıyıl sonundaki GANO’ya göre hesaplanır. Mezun 
durumdaki öğrencilerin başarı sıralaması, yarıyıl sonu (final) sınavları sonrasında kesinleşen 
GANO’ya göre, Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBİSİS) üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
tarafından tespit edilir ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından onaylanır. Oluşan kesin listeler 
birimlerin web sitesinde ilan edilir.  

d) Final sınavları hariç (bütünleme, tek ders, yaz okulu, mazeret vb) alınan notlar başarı 
sıralamasında dikkate alınmaz.  

 

Mezunlar için derece belirlenmesinde özel durumlar  

MADDE 7-  

1. Dereceye giren mezunlara, talep edilmesi halinde ilgili birim tarafından derecesini belirten yazı 
verilir.  

2. Dereceye giren mezunlar ilgili birim yönetim kurulu tarafından kesinleştirildikten sonra maddi 
hata, özel öğrenci veya değişim programı notları, benzeri gecikme ve/veya hatalardan doğan ve 
başarı sıralamasını etkileyen not değişiklikleri olması halinde listelerde olabilecek değişiklikler 
dikkate alınmaz ve derece listelerinde değişiklik yapılmaz. Ancak öğrencilerin talepleri halinde, 
kendilerine durumlarını açıklayan bir belge verilir.  

3. Kayıt donduran öğrencilerin Mezuniyet Başarı Sıralamaları kayıt dondurma süreleri dikkate 
alınarak yapılır.  

4. Başarı sıralamasında GANO eşitliği halinde, ilgili derece birden fazla öğrenciye verilir. 

Dereceye giren mezunların ilanı  
MADDE 8 - (1) Liste birimlerin web sayfasında duyurular başlığı altında duyurulur.  
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller  
MADDE 9 - (1) Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde diğer mevzuat hükümleri ile 
Üniversite Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.  
Yürürlük  
MADDE 10 - (1) Bu usul ve esaslar, Erciyes Üniversitesi Senatosunun 23/07/2020 tarihli ve 14 sayılı 
toplantısının 2020.014.163 kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.  
Yürütme  
MADDE 11 - (1) Bu usul ve esaslar, Erciyes Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 


