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İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 

ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI SIRALAMASININ 

TESPİTİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu usul ve esasların amacı, İstanbul Rumeli Üniversitesi ön lisans ve 

lisans programlarında dereceye giren öğrencilerin başarı sıralamalarına ilişkin koşulları 

düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslar, İstanbul Rumeli Üniversitesi ön lisans ve lisans 

program öğrencilerinden dereceye girenlerin, başarı sıralamalarına ilişkin koşullarla ilgili 

hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu usul ve esaslar, İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön lisans ve Lisans 

Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, esas alınarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu esaslarda geçen; 
a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını, 

b) Birim: İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokullarını, 

c) Birim Yönetim Kurulu: İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesindeki fakülte, 

yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, 

  ç)   Derece: Diploma programı ve birim düzeyinde birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü, 

d) Diploma Programı: Ön lisans ve lisans eğitim ve öğretimi yapılan yükseköğretim 

programını, 

e) İRÜYÖS: İstanbul Rumeli Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci 

Sınavını (Uluslararası Öğrenci Sınavını), 

f) Normal Öğrenim Süresi: Ön lisans diploma programlarında iki (2) yılı, lisans 

diploma programlarında dört (4) yılı, 

g) OBS: Öğrenci Bilgi Sistemini,  

h) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,  

i) Senato: İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunu, 

j) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını, ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Öğrencilerin Başarı Sıralaması 

 
 Sıralamada aranacak genel koşullar 
 MADDE 5- (1) Dereceye giren mezunların başarı sıralaması yapılırken, ilgili eğitim-öğretim 

yılının güz ve bahar yarıyılı mezunları birlikte ve bahar yarıyılı bitirme ve bütünleme sınavları sonunda 

belirlenir. 

 
 (2) Dereceye girebilmek için disiplin cezası almamış olmak gerekmektedir. 

 

 (3) Öğrencilerin mezuniyet başarı sıralamasına dâhil edilmeleri için ön lisans ve lisans 
programlarından normal öğrenim süresi içinde veya daha kısa sürede mezun olmaları gerekmektedir. 

 

 (4) 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 ön lisans ve lisans 

programlarından ders alanlar başarı sıralamasına dâhil edilmez. 

 

Başarı sıralaması 

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

durumdaki ve diğer sınıftaki öğrenciler; 

a) Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre sıralanır. 

b) Başarı sıralaması, ilk üç derece için diploma programı ve birim düzeyinde ayrı ayrı 

hesaplanır. 
c) Başarı sıralamasına, ilgili diploma programına ÖSYS, İRÜYÖS vb. şekilde 

kayıt olanlar ile birlikte Çift Anadal, Dikey Geçiş ve Yatay Geçiş yoluyla kayıt olanlar da 

katılırlar. 
ç) Çift anadal programı mezunları, çift anadal yaptıkları diploma programının anadal 

mezunları ile birlikte başarı sıralamasına dahil edilir. 

d) Başarı sıralamasında AGNO eşitliği halinde, ilgili derece birden fazla öğrenciye 

verilir. 

 

Dereceye giren mezunların tespiti 

MADDE 7- (1) Mezun durumdaki öğrencilerin başarı sıralaması, ilgili dönemin yarıyıl 

sonu (final) sınavları sonrasında kesinleşen AGNO’ya göre, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) 

üzerinden ilgili birim tarafından başarısız dersi olmamak şartı ile tespit edilir ve ilgili birim 

yönetim kurulu tarafından onaylanır. 

 

Dereceye giren diğer sınıf öğrencilerin tespiti 

MADDE 8- (1) Diğer sınıf öğrencilerin başarı sıralaması, final sınavları sonrasında 

kesinleşen AGNO’ya göre, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ilgili birim tarafından 

başarısız dersi olmamak şartı ile tespit edilir ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından onaylanır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 9- (1) Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde İstanbul Rumeli 

Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, YÖK, Senato ve ilgili 

birim yönetim kurulu kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 
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MADDE 10- (1) Bu usul ve esaslar, İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunca kabul 

edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 11- (1) Bu usul ve esaslar, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü tarafından 

yürütülür. 
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