
TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ BAŞARI 

DERECELENDİRME ESASLARI 

(Kabulü: 29/06/2016 tarih ve 4-26 sayılı Senato Kararı) 

 

Amaç 

Madde 1 - (1) Bu Esasların amacı; Toros Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarında 

öğrenim gören öğrencilerden her eğitim-öğretim yılı ve yarıyılı sonundaki başarı durumlarına göre 

Yüksek Onur ve Onur Belgesi alacakların, öğretim gören öğrenciler arasında ilk yüzde on’a (%10) 

girenler ile üniversitemizden mezun olanlar arasında derecelendirmenin yapılabilmesi için gerekli 

kriterlerin belirlenmesidir. 

Kapsam 

Madde 2 - (1) Bu Esaslar Toros Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokullarında hazırlık sınıfı hariç tüm sınıflardaki öğrencileri kapsar. 

Yüksek Onur ve Onur Belgeleri 

Madde 3 - (1) Güz ve bahar yarıyıl sonu bütünleme sınavlarının sonunda bu Esasların 6 ncı 

maddesindeki genel esaslar çerçevesinde yarıyıl akademik notuna göre derecelendirme listesi yapılır. 

Bu listeye giren öğrencilerden ilgili yarıyıla ait not ortalaması 3.00 ile 3.50 arası olan öğrencilere 

“Onur ”, 3.51 ile 4.00 arası olan öğrencilere “Yüksek Onur” belgesi verilir. Yarıyıl sonu sınavına 

mazereti nedeniyle katılamayan, ancak mazereti ilgili birimin yönetim kurulunun kararı ile kabul 

edilen öğrencilerin mazeret sınavları sonunda derecelendirme yapılır. 

İlk Yüzde On’a (% 10) Girme Koşulları 

Madde 4 – (1) Güz ve bahar yarıyıl sonu veya bütünleme sınavları sonunda, Toros 

Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen asgari dersleri alan öğrenciler arasında bu Esasların 6’ıncı 

maddesindeki genel esaslar çerçevesinde ilk yüzde on’a (%10) giren öğrenci sayısı aşağıdaki şekilde 

belirlenir.  

a) İlk yüzde on’a giren öğrenci sayısı hesaplamasında sınıftaki toplam öğrenci sayısının 

(sınıfın şubelere ayrılmış olması veya farklı sınıfların birleştirilmesi bu sayıyı değiştirmez) yüzde 

on’una karşılık gelen sayı dikkate alınır. Sayı 1’den küçük ise 1’e (bir), sayının kesirli olması 

durumunda; virgülden sonraki rakam 5 (beş)’ten küçük ise kendisinden küçük tamsayıya, değilse 

kendisinden büyük tamsayıya yuvarlanır ve derecelendirme listesindeki birinci öğrenciden başlamak 

üzere hesaplanan sayı kadar öğrenci belirlenir.          

b) Öğrenci sayısının hesaplanmasında; azami öğrenim süresini aşan, Erasmus, Farabi değişim 

öğrencileri ile özel öğrenci gibi öğrencilerin sayısı dikkate alınmaz.           

c) Devlet veya vakıf üniversitelerinden yatay geçiş yapan öğrencilerden en az bir yarıyıl 

Üniversitemizde eğitim görenler dikkate alınır. 

ç) Yüzde on’a giren öğrenci listesinde aynı genel not ortalamasına sahip olan öğrenciler de bu 

haklardan yararlanır ve listeye eklenir. 

  Mezunlar Arasındaki Derecelendirme  

Madde 5 – (1) Her eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonu sınavları sonunda mezun 

durumdaki öğrenciler arasında bu Esasların 6’ıncı maddesinin ilgili bentleri çerçevesinde 

derecelendirme yapılır. Bu derecelendirmede öğrencilerin Genel Not Ortalamaları (GNO) kullanılır. 

Buna göre her bölümün/programın en başarılı ilk 3 öğrencisi belirlenir.  Dereceye giren öğrenci sayısı 

ile aynı GNO’ ya sahip olan öğrenciler de ilk 3 listesinde yer alır. Öğrencilere girdikleri dereceye ait 

belge verilir. 

Genel Esaslar 

Madde 6 – (1) Öğrencilerin bu esasların 3, 4 ve 5 inci maddelerinden yararlanabilmeleri için; 

a) Disiplin cezası almamış olması, 

b) Alt yarıyıllara ait sorumlu olduğu dersi bulunmaması, 

c) İlgili yarıyıla ait olup ta, o yılda veya yarıyılda alamadığı veya almadığı dersi bulunmaması, 

ç) İlgili yarıyıla ait olup ta, daha önceden alınıp başarılı ya da başarısız olunan dersi olmaması,  

d) İlgili yarıyıl sonunda başarısız dersi olmaması veya yarıyıl kaybetmemesi, 

e) Azami eğitim süresini doldurmaması koşulları aranır. 

(2) İlgili yarıyılda kayıt donduranlar veya izinli sayılanlar, derecelendirme veya ilk ona girme 

işlemine yeni sınıflarında tabi tutulurlar.  



(3) İlgili yarıyılda alt sınıflardan ders alan öğrenciler bu ders veya derslerden başarılı olsalar 

bile sıralamaya dâhil edilmezler. 

(4) Yaz okulunda alınan, daha önceden üst yarıyıllardan alınan ilgili yıl veya yarıyıla ait veya 

muaf tutulan derslere ait notlar yarıyıl akademik not ortalamasına katılmaz. 

(5) Genel not ortalamasının hesabında, Toros Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği ve bu yönetmelik ile ilişkili Toros Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen 

esasların ilgili maddeleri uygulanır. 

(6) Muaf olunan derslerden, puanları "EX" olarak girilenlerin dışındaki derslerin, rakam not ve 

harf notları genel not ortalaması hesabına katılır. 

Yürürlük 

Madde 7 - Bu Esaslar Toros Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 8 - Bu Esasların hükümlerini Toros Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 


