BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarında
öğrenim gören öğrencilerden başarı durumlarına göre Yüksek Onur ve Onur Belgesi
alacakların, ilk yüzde ona gireceklerin ve Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü
programlarından mezun olan öğrenciler arasında derecelendirmenin yapılabilmesi için gerekli
kriterlerin belirlenmesidir.
Kapsam
Madde 2 - (1) Bu yönerge, Üniversitemize bağlı tüm enstitü, fakülte, yüksekokul ve
meslek yüksekokullarını kapsar.
Dayanak
Madde 3 - (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinin
“h” ve “ı” bentleri, 01/03/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı, Bilecik Şeyh
Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;
a) Birim: İlgili enstitü, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,
b) Birim Yönetim Kurulu: Enstitülerde Enstitü Yönetim Kurulunu, Fakültelerde Fakülte
Yönetim

Kurulunu,

Yüksekokullarda

Yüksekokul

Yönetim

Kurulunu,

Meslek

Yüksekokullarında Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
c) Enstitü: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne bağlı enstitüleri,
ç) Fakülte: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne bağlı fakülteleri,
d) Meslek Yüksekokulu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne bağlı meslek
yüksekokullarını,
e) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü'nü,
f) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu'nu,
g) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ni,
ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yönetim kurulunu,
h) Yüksekokul: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne bağlı yüksekokulları,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Yüksek Onur ve Onur Belgesi
Madde 5 - (19.12.2018 tarihli ve 200/1 sayılı Senato kararı ile değişik) (1) Bahar
dönemi bütünleme sınavlarının sonunda bu yönergenin 8 inci maddesindeki genel esasların 1
inci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (e) bentleri ile 3 üncü fıkrası dışındaki hükümler çerçevesinde
ilgili yılın akademik not ortalamasına göre ilgili birim yönetim kurulu kararıyla
derecelendirme listesi yapılır. Bu listeye giren öğrencilerden ilgili yıla ait akademik not
ortalaması 3.00 ile 3.49 arası olan öğrencilere “Onur”, 3.50 ile 4.00 arası olan öğrencilere
“Yüksek Onur” belgesi verilir. Çift anadal ve yandal programında okuyan öğrenciler yalnızca
anadalındaki kayıtları için “Onur” ve “Yüksek Onur” belgesi alabilirler.
İlk Yüzde Ona Girme Koşulları
Madde 6 – (04.10.2017 tarihli ve 165/10 sayılı Senato kararı ile değişik) (1) Güz ve
bahar dönemi bütünleme sınavlarının sonunda, o yarıyıl için Üniversitemiz Senatosu
tarafından belirlenen asgari dersleri alan ön lisans ve lisans öğrencileri arasından bu
yönergenin 8 inci maddesindeki genel esaslar çerçevesinde, her sınıf için ayrı ayrı olmak
üzere dönem akademik not ortalamasına göre derecelendirme listesi yapılır. Bu sıralamaya
göre ilk yüzde ona giren öğrenci sayısı ilgili birim yönetim kurulu kararıyla belirlenir.
Öğrenci sayısının belirlenmesinde;
a) İlk yüzde ona giren öğrenci sayısının hesaplamasında sınıftaki toplam öğrenci
sayısının (sınıfın şubelere ayrılmış olması veya farklı sınıfların birleştirilmesi bu sayıyı
değiştirmez) yüzde onuna karşılık gelen sayı dikkate alınır. Sayı 1’den küçük ise 1’e, sayının
kesirli olması durumunda; virgülden sonraki rakam 5’ten küçük ise kendisinden küçük tam
sayıya, değilse kendisinden büyük tam sayıya yuvarlanır ve derecelendirme listesindeki
birinci öğrenciden başlamak üzere hesaplanan sayı kadar öğrenci belirlenir.
b) Öğrenci sayısının hesaplanmasında; normal öğrenim süresini aşan, değişim
programı kapsamında gelen (Erasmus, Farabi, Mevlana, vb.), misafir, özel, yurt dışından
gelen öğrenci statüsünde kaydolan, çift anadal ve yandal programı öğrencileri dikkate
alınmaz.
c) Devlet veya vakıf üniversitelerinden yatay geçiş yapan öğrencilerden en az bir
dönem Üniversitemizde öğrenim görenler dikkate alınır.
ç) İlk yüzde ona giren öğrenci listesinde, aynı dönem akademik not ortalamasına sahip
olan öğrenciler de bu haklardan yararlanır ve listeye eklenir.

d) İlk yüzde ona giren öğrencilerin dönem akademik not ortalamasının 2.00 veya
üzerinde olması gerekmektedir.
Mezunlar Arasındaki Derecelendirme
Madde 7 – (04.10.2017 tarihli ve 165/10 sayılı Senato kararı ile değişik) (1) Mezuniyet

töreninde ödül alacak öğrenciler için; her eğitim-öğretim yılı güz dönemi bütünleme
sınavlarından sonra, bir sonraki dönem sonunda mezun olabilecek durumdaki öğrenciler
arasından bu yönergenin 8 inci maddesindeki genel esasların 1 inci fıkrasının (ç) bendi, 3 üncü ve
4 üncü fıkrası dışındaki hükümler çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla
derecelendirme yapılır. Bu derecelendirme; lisans programlarındaki öğrencilerin 7 nci dönem, ön
lisans programlarındaki öğrencilerin 3 üncü dönem sonundaki genel akademik not ortalamalarına
göre yapılır. Buna göre her bölümün/programın en başarılı ilk 3 öğrencisi belirlenir. Dereceye
giren öğrenci sayısı ile aynı genel akademik not ortalamasına sahip olan öğrenciler de ilk 3
listesinde yer alır. Öğrencilere girdikleri dereceye ait belge verilir.
(2) Her eğitim-öğretim yılı bahar dönemi bütünleme sınavlarının sonunda mezun
durumdaki öğrenciler arasından bu yönergenin 8 inci maddesindeki genel esaslar çerçevesinde
ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yeniden derecelendirme yapılır. Öğrencilere girdikleri
dereceye ait belge verilir.
Genel Esaslar
Madde 8 – (13.01.2015 tarihli ve 107/12 sayılı Senato kararı ile değişik) (1)
Öğrencilerin;
a) Disiplin cezası almamış olmaları,
b) Alt sınıflar veya yarıyıllardan almadığı ders bulunmaması veya başarısız dersi
olmaması,
c) İlgili yarıyıla ait olup da, o yarıyılda alamadığı veya almadığı dersi
bulunmaması, ç) İlgili yarıyıla ait olup da, daha önceden alınıp başarısız olunan
dersi olmaması,
d) İlgili yarıyıl sonunda başarısız dersi olmaması,
e) Dönem kaybetmemesi,
f) Normal eğitim süresini doldurmaması, koşullarını sağlamaları gerekir.
(2) İlgili yarıyılda kayıt donduranlar veya izinli sayılanlar, derecelendirme veya ilk
yüzde ona girme işlemine yeni sınıflarında tabi tutulurlar.
(3) İlgili yarıyılda alt sınıflar ya da yarıyıllardan hiç almadığı veya daha önceden alıp
başarısız olduğu dersleri alan öğrenciler, bu ders veya derslerden başarılı olsalar bile
sıralamaya katılmazlar.

(4) Alt sınıflar veya yarıyıllara ait olup da, yaz okulunda alınan derslere ait notlar
derecelendirme hesabında kullanılan dönem akademik not ortalamasına katılmaz.
(5) Uygulama takviminde belirtilen not değişikliği süresi bittikten sonra yapılan not
değişiklikleri dikkate alınmaz.
(6) Değişim programı kapsamında giden öğrenciler (Erasmus, Farabi, Mevlana, vb.)
not intibakları yapıldığında değerlendirmeye alınarak sıralamaya katılabilirler. Bu durum ilgili
dönem için daha önce yapılan değerlendirmelerle ortaya çıkan sıralamaları etkilemez. İlk
yüzde on sıralamasına giren öğrencilerden; birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde
ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını, ikinci öğretim öğrencileri ise bir sonraki dönemde
birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payını öderler.
(7) Akademik not ortalamasının hesabında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği ile Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri
uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 9- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri,
Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 10- (1) Bu yönerge Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu’nca kabul
edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11- (1) Bu yönergenin hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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