
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİLER İLE MEZUNLARIN BAŞARI SIRALAMALARI VE VERİLECEK 

BELGELERE İLİŞKİN YÖNERGE 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi önlisans ve lisans 

programlarında kayıtlı öğrencilerin veya mezunların başarı sıralamalarına ilişkin koşulları ve 

verilecek belgelerle ilgili esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam  

MADDE 2 - (1)  Bu yönerge, Giresun Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında 

kayıtlı öğrenciler ile mezunların başarı sıralamalarına ilişkin koşulları ve verilecek belgelerle 

ilgili hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 14 üncü ve 46 ncı maddelerine, 16 Ağustos 2011 tarih ve 28027 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğine ve 01/03/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararına dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Yönergede geçen; 

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 

b) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını, 

c) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü, 

ç)   Rektörlük: Giresun Üniversitesi Rektörlüğünü, 

d) Senato: Giresun Üniversitesi Senatosunu, 

e)   Üniversite: Giresun Üniversitesini, 

f)   YANO: Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalamasını, 

ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

Yarıyıl ve genel ağırlıklı not ortalamalarının belirlenmesi 

MADDE 5 –  (1) YANO hesaplanmasında, bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı tüm 

derslere ait harf notlarının öğrencinin tabi olduğu yönetmelik hükümlerinde belirlenen 4’lük 

not sistemindeki karşılıkları, bu derslere ait AKTS kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpılır; elde 

edilen sonuçlar toplanır ve alınan tüm derslerin AKTS kredileri toplamına bölünür. Sonuç, 

virgülden sonra iki basamak duyarlılıkla verilir. Bu sonuç  Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması 

(YANO) olarak tanımlanır. 

(2) GANO hesaplanmasında, bir öğrencinin hazırlık sınıfı hariç ilk yarıyıldan itibaren 

aldığı tüm derslere ait harf notlarının öğrencinin tabi olduğu yönetmelik hükümlerinde 

belirlenen 4’lük not sistemindeki karşılıkları, bu derslere ait AKTS kredi değerleri ile ayrı ayrı 

çarpılır; elde edilen sonuçlar toplanır ve alınan tüm derslerin AKTS kredileri toplamına 



bölünür. Sonuç, virgülden sonra iki basamak duyarlılıkla verilir. Bu sonuç  Genel Ağırlıklı 

Not Ortalaması (GANO) olarak tanımlanır. 

(3) YANO ve GANO belirlenirken öğrencinin Giresun Üniversitesi’nden aldığı notlar 

ile değişim programları ve/veya özel öğrenci olarak diğer yükseköğretim kurumlarından 

transfer edilen ve ilgili kurullarca onaylanan notlar değerlendirilir. Yatay geçiş, dikey geçiş, 

vb. şekilde kayıtlanan öğrencilerin daha önce bir yükseköğretim kurumundan almış oldukları 

derslere ilişkin notlar değerlendirmeye alınmaz.  

 

Başarı durumlarının belirlenmesi 

MADDE 6 – (1) Her öğretim yılı sonunda GANO’ ya bakılmaksızın üç dersten daha 

fazla başarısız dersi olan öğrenciler, başarı durumu hakkında bilgi isteyen kurumlara 

“Başarısız” olarak bildirilirler.  

(2) Öğrencilerin bu madde kapsamındaki başarı durumları ilgili bahar yarıyılı 

bütünleme sınavlarından sonra tespit edilir.  

 

Mezun olma durumunda olan öğrencilerin başarı sıralaması 

MADDE 7- (1) Mezun olma durumunda olan  öğrencilerin başarı sıralaması ilgili 

bahar yarıyılı sonunda yapılır. Rektörlük tarafından belirlenen mezuniyet töreninden bir gün 

önceye kadar öğrenci bilgi sistemine girilerek kesinlik kazanmış notlarla üniversitede ve bağlı 

birimlerde ilk üçe girenlerin geçici listesi oluşturulur. Mezuniyet töreninde yapılan tüm 

uygulamalar geçici listede belirlenen öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilir. 

(2) Dereceye giren öğrencilere herhangi bir belge verilmez. Ancak, bu durumda 

olanlara  durumlarını açıklayan yazı verilir. 

(3) Başarı sıralaması yapılırken GANO esas alınır. 

(4) Mezun olma durumunda olan öğrenciler GANO’ ya göre en yüksek ortalama olan 

4.00/ 4.00’ten başlamak üzere programlar itibarı ile sıralanır. Aynı tür sıralama, programların 

mezunları birleştirilerek Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu ve 

Üniversite düzeyinde de yapılır. 

(5) Başarı sıralaması yapılırken, ilgili eğitim öğretim yılının güz yarıyılı ve bahar 

yarıyılı mezunları bir arada değerlendirilir. 

(6) Çift ana dal programı mezunları, çift ana dal izledikleri programın ana dal 

mezunlarıyla birlikte başarı sıralamasına tabi tutulmaz. 

(7) Yapılan sıralama sonunda normal öğretim süresi içinde veya daha kısa sürede 

mezun olanlar içinden, aşağıda belirtilen kapsamda dereceye girenler tespit edilir: 

a) Lisans ve önlisans programları düzeyinde ilk üçe girenler, 

b) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu düzeyinde ilk üçe 

girenler, 

c) Lisans programları mezunları arasından Üniversite düzeyinde ilk üçe 

girenler, 

(8) Program ve Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu düzeyinde 

dereceye girenlerin listesi ilgili akademik birim tarafından, Üniversite düzeyinde dereceye 

girenlerin listesi  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenir.  

(9) Program düzeyinde sıralama yapılırken birinci ve ikinci öğretim programları 

birlikte değerlendirilir.   

(10) Eşitlik halinde ilgili derece birden fazla öğrenci arasında paylaştırılır. 

 

Yüzde on başarı değerlendirmesi  

MADDE 8- (1) ) İkinci öğretim programlarındaki öğrenciler her yarıyılın sonunda 

YANO’ ya göre başarı sıralamasına tabi tutulurlar. 



(2) Bu maddede belirtilen esaslara göre bulunduğu sınıfta değerlendirmenin yapıldığı 

yarıyılda yapılan sıralamaya göre ilk yüzde ona giren öğrenciler bir sonraki yarıyılda, 

bulundukları programda birinci öğretim öğrencileri için belirlenen katkı payını öderler.  

(3) Başarı sıralaması, ilgili yarıyılın bütünleme sınav notlarının son ilan tarihinden 

sonra yapılır. Bütünleme notlarının son ilan tarihinden sonra girilen notlarla ve/veya herhangi 

bir sebeple yapılan not düzeltme işleminden sonra yapılan sıralamada değişiklik yapılmaz.  

(4) Değerlendirmeler sınıf bazında ayrı ayrı yapılır. Şube veya gruplara ayrılmış 

sınıflar ayrı ayrı değil, sınıf bazında toplu olarak değerlendirilir.  

(5) Değerlendirmeye, bulunduğu sınıfın ilgili dönemindeki tüm derslerini alanlar dâhil 

edilir.  

(6) Hazırlık sınıfı öğrencileri, normal öğrenim süresini aşan öğrenciler, değişim 

programı öğrencileri, özel öğrenci statüsü ile ders alan öğrenciler değerlendirmeye katılmaz.  

 
 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
 

Yürürlük 

MADDE 9- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 10- (1) Bu Yönerge Rektör tarafından yürütülür. 

 

 

 

 

 

29 Mayıs 2014 tarih ve 2014-89/6 sayılı Senato Kararı ile değişiklikler uygun görülmüştür. 

 

  


