Sevgili Gençler,

Uzun ve zorlu bir sürecin ardından, okuduğunuz, öğrendiğiniz ve
uyguladığınız bilgileri en iyi şekilde harmanlayarak üniversiteli olmaya
hak kazandınız. Hepinizi bu başarınızdan dolayı tebrik ediyorum.
Bu yeni süreç şüphesiz birçoğunuz için farklı tecrübelere kapı
aralayacak; ailenizden uzakta, ayrı bir şehirde, kendi ayaklarınız üzerinde
durmayı öğrenirken, yeni yeni insanlarla tanışarak ve bir ömür sürecek
dostluklar kuracaksınız. Küçük ama güvenli bir şehir olan Bayburt,
bazılarınızın yaşadığı şehirlerdeki hızlı hayat akışı, ihtiyaçlarınıza
ulaşma kolaylığı, alıştığınız yaşam standardı, sosyal imkânlar, coğrafî
şartlar açısından geldiğiniz bölgelerin aksine durum gösterebilir
ve beklentilerinize cevap vermeyebilir. Fakat sizden önceki mezun
ettiğimiz öğrencilerimiz gibi sizler de öğrenim hayatınıza odaklanarak
KPSS ve ALES gibi önemli sınavlarda başarıyı yakalayabilir, ilk bakışta
dezavantaj gibi gözüken bu durumu avantaja dönüştürerek, üniversite
hayatınız boyunca burayı bir eğitim üssüne çevirebilirsiniz.
Güvenli ve huzurlu bir şehirde, her geçen gün adından daha fazla söz
ettiren Bayburt Üniversitesi ailesinin onurlu bir üyesi olarak, öğrenim
hayatınızın sonunda unutulmayacak anılarla bu şehirden ayrılırken,
eminim ki hayatınız boyunca Bayburt Şehri ve Bayburt Üniversitesiyle
olan bağınızı koparmayacaksınız. Zaten biz de sizleri mezun ettikten
sonra sizi unutmayacak ve mezun takip sistemiyle, birlikteliğimizi bir
ömür devam ettireceğiz.
Modern fizikî imkânları, zengin akademik kadrosu, gelişmiş
laboratuvarları ve şirin kampüsüyle sizi kucaklayan Bayburt
Üniversitesi, nitelikli bir eğitim ve ihtiyaç duyabileceğiniz meslekî
bilgilerle donatarak, öğrenim hayatınızın sonunda yaşama hazır bireyler
olarak sizi uğurlayacaktır.
Bu kitapçıkta, Bayburt ili ve Bayburt Üniversitesi hakkındaki genel
bilgilerin yanı sıra ilk etapta ihtiyaç duyabileceğiniz bilgiler, merak
ettikleriniz, önemli telefonlar ile öğrenim hayatınızı kolaylaştıracak
başucu bilgilerini bulabileceksiniz. Karşılaştığınız her sorunda başta
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
olmak üzere akademisyenler ve üniversite yönetiminden çekinmeden
yardım isteyebilir, e-posta ile şahsıma ulaşabilirsiniz.
Hepinizi başarınızdan dolayı tekrar tebrik ediyor, Bayburt Üniversitesi’ne
hoş geldiniz diyorum.
Prof. Dr. Selçuk COŞKUN
Bayburt Üniversitesi Rektörü
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Bayburt

Bayburt

Bayburt
Bayburt

(Bayburt Saat Kulesi)

Bayburt,
Doğu
Anadolu’yu
Karadeniz’e bağlayan ErzurumTrabzon arasında, tarihî İpek
yolu üzerindedir. Çoruh nehrinin
kıyısında bulunan şehrin tarihi
M.Ö. 3000’lere kadar uzanır.
1647 yılında şehri ziyaret eden
Evliya Çelebi, Bayburt adını;
zengin manasına gelen “Bay”
ve belde manasına gelen “yurt”
kelimeleriyle ile izah eder.
1916’da Ruslar tarafından işgal

edilen Bayburt, bu işgaller
sırasında geniş ölçüde tahrip
edilmiştir.
1927’ye
kadar
Erzurum’a bağlı olan Bayburt, bu
tarihte Gümüşhane’ye bağlanmış
ve
21.06.1989
tarihinden
itibaren de 3578 sayılı yasa ile
il statüsüne kavuşmuştur. TÜİK
2015 verilerine göre 80.607
kişinin yaşadığı Bayburt’ta şehir
merkezi nüfusu yaklaşık 40.000
kişidir.

(Bayburt Üniversitesi)
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Tarihî, Kültürel ve
Turistik Mekânlar
Bayburt, tarihî ve kültürel değerler bakımından zengin bir il olduğu
kadar turistik mekânları ve doğal güzellikleri ile de her geçen gün yerli
ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Birçoğu Türk eseri olan tarihî
ve kültürel yapılar şehrin geçmişine de ışık tutmaktadır. Bunlardan en
önemlileri; Bayburt Kalesi, Aydıntepe Yeraltı Şehri, Baksı Müzesi, Çimağıl
Mağarası, Dede Korkut Türbesi, Helva Köyü Buz Mağarası, Korgan
Köprüsü, Sırakayalar Şelâlesi, Saruhan Kalesi ile Yenişehir Parkı ve Aslan
Dağı Sosyal Tesisleri de ziyaretçilerin ilgisini çeken turistik ve sosyal
alanlardır.

(Aydıntepe Yeraltı Şehri)
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Doga Sporları
Bayburt ilini çevreleyen 2000-3000 m rakımlı dağlar özellikle “dağ ve doğa yürüyüşü”ne
eşsiz imkânlar sunmaktadır. Çoruh nehri, tatlı su balıkçılığına oldukça elverişli olmasının
yanında debi bakımından ülkemizin en önemli akarsularından biri olup bu özelliği nedeniyle
rafting gibi su sporlarına çok elverişlidir. İl sınırları içerisindeki kalan Kop Dağı “Turizm
Merkezi” ilan edilmiş ve bu merkez üzerinde Turizm Bakanlığı’nca “Kop Dağı Kayak ve Kış
Sporları Merkezi” planlama çalışmaları yapılarak bitirilmiştir.

(Dağ ve Doğa Yürüyüşü)
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Ülkemizin en genç üniversitelerinden biri
olan Bayburt Üniversitesi, 31 Mayıs 2008
tarihinde kurulmuş olup görevi; yalnızca
öğrencilerini bilgi üreten, paylaşan,
toplumun yararına sunan sorumlu bir
yaşama birer önder olarak hazırlamak
değil, aynı zamanda kaliteli eğitim,
araştırma ve hizmet programları yoluyla
bölge ve ülke insanının sosyal, kültürel ve
ekonomik kazanımlarını geliştirmektir.
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Bayburt
Üniversitesi,
eğitimde,
araştırmada ve hizmette dünyaca
tanınmış üniversitelerinden biri olmayı,
öğrencilerinin öğrenimi ve kişisel gelişimi
için ender fırsatlar sağlamayı, bölge ve
ülke insanının hayat kalitesini geliştirme
sorumluluğunda birleşmiş bir akademik
topluğu ve öğrenci merkezli araştırmanın
adresi olmayı hedeflemiştir.

Üniversite

Bayburt Üniversitesi

2008 yılında toplam 6.400 m2 olan
kapalı fiziki alanlarımız hızlı bir yapılaşma
süreci sonunda 2015 yılı itibariyle
yaklaşık 50.000 m2 ye ulaşmıştır.
Şehir merkezinde yer alan Dede Korkut
Kampüsünde, Bayburt Eğitim Fakültesi,
İİBF, Mühendislik Fakültesi, Rektörlük,
İdari Bina, Kütüphane, Kafeterya ve
Merkezi Öğrenci Yemekhanesi yer
almaktadır. Bunun yanında şehir
merkezinde iki ayrı binada Bayburt
Meslek Yüksekokulu ve Bayburt Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu hizmet
vermektedir.
Erzincan - Bayburt karayolu üzerinde
bulunan yeni kampüs alanımızda
tamamlanarak hizmete açılan konukevi,
konferans salonu ve lojmanların yanı sıra
yeni fakültelerin inşaat çalışmaları da
hızla devam etmektedir. Bu kapsamda

2014 yılında temelleri atılan Eğitim
Fakültemizin 2016 yılı içerisinde
teslim alınarak eğitime başlaması
planlanmaktadır.
Temelleri
2014
yılında atılan Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu binasının 2015 yılı sonuna
kadar hizmete açılması planlanmaktadır.
Yine Üniversitemiz yeni kampüs alanında
2014 yılında temelleri atılmış olan
Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nın,
2015 yılında hizmete girmesiyle ülkemizin
en modern laboratuvarlarından birisi
olması planlanmaktadır. Bu araştırma
laboratuvarı bünyesinde kullanılmak
üzere bölgemizde ve üniversitemizde
nano-teknoloji alanında çığır açacak
olan Taramalı Elektron Mikroskobu
(SEM) ve Geçirimli Elektron Mikroskobu
(TEM) cihazlarının temin edilme işlemleri
gerçekleştirilmiştir.
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Fakülteler

Fakülteler

Bayburt Eğitim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Bayburt Egitim
Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği İ.Ö.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği İ.Ö.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği İ.Ö.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İ.Ö.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
(BÖTE)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Not : Siyah renk ile belirtilen programlar aktif olup
bu yıl öğrenci alımı yapmayacaktır.
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Bayburt Egitim
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Bayburt Egitim Fakültesi
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Bayburt Egitim Fakültesi Illüstrasyon Görüntüsü
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Ilahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği İ.Ö.

Not : Yeşil renk ile belirtilen programlar aktif olup bu
yıl öğrenci alımı yapmayacaktır.
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Ilahiyat Fakültesi Illüstrasyon Görüntüsü
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Iktisadi ve Idari
Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi (İ.Ö)

30

www.bayburt.edu.tr

www.bayburt.edu.tr

31

32

www.bayburt.edu.tr

www.bayburt.edu.tr

33

Mühendislik
Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği İ.Ö.
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)

Not : Siyah renk ile belirtilen programlar aktif olup
bu yıl öğrenci alımı yapmayacaktır.
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Bayburt Meslek Yüksekokulu
Aydıntepe Yerleşkesi
Demirözü Yerleşkesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yüksekokullar

Yüksekokullar

Bayburt Meslek
Yüksekokulu

Bayburt Meslek Yüksekokulu
Aydıntepe Yerleşkesi

Bayburt Meslek Yüksekokulu
Demirözü Yerleşkesi

Gıda Teknolojisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yerel Yönetimler
Laborant ve Veteriner Sağlık
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Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı İ.Ö.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö)
Dış Ticaret
Dış Ticaret İ.Ö.
Elektronik Teknolojisi İ.Ö.
Elektrik
Elektrik İ.Ö.
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi İ.Ö.
Kimya Teknolojisi
Maliye
Maliye (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İ.Ö.
Pazarlama
Pazarlama İ.Ö.
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö)
Lojistik
Lojistik (İ.Ö)
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö)
Gıda Teknolojisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yerel Yönetimler
Laborant ve Veteriner Sağlık
Sarı renk ile belirtilen programlar aktif olup bu yıl
öğrenci alımı yapmayacaktır.
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- Hizmetleri
Saglık
Meslek Yüksekokulu
.
Merkezi Arastırma
Laboratuvarı
Illüstrasyon
Görüntüsü
.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
İlk ve Acil Yardım
Yaşlı Bakımı

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZLERİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve
Uygulama Merkezi,
Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi
Bayburt Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Merkezi
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi
Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama
Merkezi
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Enstitüler

45

Fen Bilimleri
Enstitüsü
Makina Mühendisliği ABD
İnşaat Mühendisliği ABD
Gıda Mühendisliği ABD
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Sosyal Bilimler
Enstitüsü
İ.Ö Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
ABD
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
ABD
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ABD
Temel İslam Bilimleri Doktora Programı
ABD
Temel İslam Bilimleri ABD
İşletme ABD

www.bayburt.edu.tr
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Özellikli Birimler

>

Burs, Konaklama
ve
.
Saglık Imkanları

- Hizmetleri
Saglık

Öğrenci Sevk ve Tedavi İşlemleri
Sağlık Hizmetleri çerçevesinde Dede
Korkut Yerleşkesinde oluşturulan
İlkyardım Sağlık Ünitesi biriminde,
olası acil durumlar için ilk müdahale
yapılarak, ihtiyaç halinde hasta bir
üst sağlık kurumuna nakledilip
gerekli tedavi sağlanmaktadır.
Engelsiz Kampüs
Bayburt Üniversitesi Engelli Öğrenci
Birimi, üniversitemizde öğrenim gören
engelli öğrencilerimizin öğrenim
hayatlarını
kolaylaştırabilmek
için gerekli tedbirleri alıp, bu
yönde
düzenlemeleri
yaparak,
öğrencilerimize hizmet vermektedir.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Birimi
Dede Korkut Yerleşkesinde kurulan
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Birimi gerek personelimiz ve aile
bireyleri ve gerekse öğrencilerimizin
desteklenmesine,
sosyal
ve
ekonomik
yönden
gelişmesine
yardımcı olmaktadır.
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Barınma Imkânı

Bayburt’ta öğrencilerin barınması
için en önemli mekânlar yurtlardır.
Başta Kredi Yurtlar Kurumu yurtları
olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı özel yurtlar da mevcuttur.
Şehir, öğrenci sayısının artmasına
bağlı olarak kendisini yeni duruma
göre geliştirmekte ve her geçen
yıl özel girişimle yeni özel yurtlar
açılmaktadır. Bunun yanında başta
TOKİ projeleri olmak üzere şehir
genelinde hızla yükselen konutlar da
öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına
ekonomik çözümler sunmaktadır.
Öte yandan üniversitemizin yeni
kampüs alanı bitişiğinde inşaatına
tamamlanmak üzere olan 750
kişilik KYK kız-erkek yurdunun bu
öğretim yılında hizmete alınması
planlanmaktadır.

.
Burs ve Çalısma
Imkânı
.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu’nun sunmuş olduğu burs
imkânlarının yanı sıra, üniversitemiz
Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi
öğrencilere
beslenme
yardımı
yapılmaktadır. Ayrıca sosyal hayatta
başarılı olmaları ve bütçelerine
ekonomik katkı sağlamaları amacıyla
da ihtiyaç sahibi öğrencilere kısmî
zamanlı statüde çalışma olanağı
sunulmaktadır.

Yurtlar ve Kapasiteleri

Kredi Yurtlar Kurumu 584 Kişilik Kız Yurdu
Kredi Yurtlar Kurumu 145 Kişilik Erkek Yurdu
Kredi Yurtlar Kurumu 212 Kişilik Erkek Yurdu
Kredi Yurtlar Kurumu 750 Kişilik Kız-Erkek Yurdu (inşaatı devam ediyor)
Özel Yurtlar 2250 (Kız ve erkek öğrenciler için ayrı bloklarda konaklama imkânı mevcut)

( Çoruh Nehri ve Yürüyüş Yolu )
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.. .
Kampus Imkanları
ve
.
Dıs. Iliskiler
Koordinatörlügü
.

.
Dıs. Iliskiler
Koordinatörlügü
.
Kütüphane
Kütüphanemiz, üniversitemiz merkez
yerleşkesinde 650 metrekarelik
bir alan üzerinde basılı ve dijital
/ elektronik ortamdaki 20 binin
üzerindeki yayın sayısıyla; Eğitim
Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi’ndeki
yaklaşık 10 bin basılı kaynak
ile
kullanıcılarına
araştırma
faaliyetlerini yürütebilecekleri rahat
bir ortam sunmaktadır.

.
Bilgisayar-İInternet
Fiber optik altyapısı ile güvenilir ve
hızlı (250 Mbps) bir iletişim hizmeti
sunan üniversitemizde 1 adet uzaktan
eğitim ve video konferans sınıfı, 2
adet dil ve 11 adet internet erişimli
bilgisayar laboratuvarı mevcuttur.
Ayrıca
kampüsümüzün
her
noktasında ücretsiz Wi-Fi internet
bağlantısı ile hizmet verilmektedir.

Kafeterya ve
Sosyal Alanlar

Laboratuvarlar
Fakültelerimizde, öğrencilerimizin
bilgi ve tecrübelerini artırmak
amacıyla tamamı son teknoloji
araç, gereç ve ekipmanla donatılmış
bilgisayar, fizik, kimya, biyoloji,
elektrik-elektronik, inşaat, makine,
gıda ve yabancı dil laboratuvarları
ve
video
konferans
salonları
bulunmaktadır.
Yakında, yeni kampüs alanında
hizmet vermeye başlayacak olan
Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nın,
bölgemizde ve üniversitemizde nanoteknoloji alanında çığır açacak olan
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
ve Geçirimli Elektron Mikroskobu
(TEM) cihazları ile Ülkemizin en
modern laboratuvarlarından birisi
olması planlanmaktadır.

Erasmus Programı
Bayburt Üniversitesi, AB ülkeleri üniversiteleri arasında gerçekleştirilen ve 3000 üniversitenin üyesi olduğu öğrenci,
öğretim elemanı ve bilgi alışverişine dayalı ERASMUS programı üyesi olup programa kayıtlı üniversitelerle öğrenci
stajları, yoğunlaştırılmış programlar ve ERASMUS Dil Kursları ile öğretim üyesi ve öğrenci hareketliliği imkânına
sahiptir. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını ve ortak projeler üretip hayata geçirmelerini
teşvik etmeye yönelik Avrupa Birliği programı olan ERASMUS kapsamında birçok ülke ile anlaşmalar izalanmıştır.
Mevlana Programı
Üniversitemizin taraf olduğu bir diğer öğrenci değişim programı ise Mevlana Programıdır. Mevlana Değişim
Programına yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrenciler katılabilir. Üniversitemiz 2013-2014
akademik yılı itibariyle, anlaşmalı olduğu üniversitelerle Mevlana Programı çerçevesinde öğrenci ve öğretim
elemanı değişimi gerçekleştirmektedir.
Farabi Programı
Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi
Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.
Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süreyle kendi kurumlarının dışında bir
yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Üniversitemizin bütün fakülte ve yüksekokullarında, öğrenci ve personelimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nezih
ve konforlu kantinlerin yanı sıra Dede Korkut Yerleşkemizde üniversite personeline hizmet veren 200 kişi kapasiteli
kafeterya ve 350 kişi kapasiteli merkezi öğrenci yemekhanesi de bulunmaktadır.
Yeni kampüs alanında bulunan 96 yataklı konukevimizde fitness salonu, sauna, yüzme havuzu, lokanta, kafeterya
mevcuttur.
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Bilim,,Kultur,Sanat
ve
.
Spor Faalıyetleri

Sanatsal ve Kültürel
Etkinlikler
Üniversitemizde öğrencilerin ilgi alanlarına ve
yeteneklerine uygun olarak, kendilerini geliştirme,
dinlenme ve eğlenmelerine imkân sağlamak
amacıyla sergi, kurs, konferans, konser, kutlama
gibi çeşitli etkinlikler düzenlemekte ve her yıl
Dede Korkut Bilim Kültür ve Sanat Şenlikleri
yapılmaktadır.

Spor Faaliyetleri

www.bayburt.edu.tr

Öğrencilerimiz, Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren
öğrenci kulüplerine katılabildiği gibi, Bayburt
Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ne
uygun olarak yeni kulüpler de kurabilirler.
1

Trabzonsporlular Kulübü

2

Sosyal Medya Kulübü

3

Toplum Gönüllüleri Kulübü

4

Doğa Kâşifleri Kulübü

5

Tarih Kulübü

6

İlim Kültür ve Sanat Kulübü

Öğrencilerimizin eğitimlerinin yanı sıra amatör
dallarda spor faaliyetine katılımları desteklenerek;
futbol, voleybol, masa tenisi, basketbol, kayak,
kayaklı koşu, satranç, bilardo, halk oyunları,
bilek güreşi, boks ve atletizm dallarında takımlar
oluşturmuştur. Üniversitemizi başarıyla temsil
eden sporcularımızın ihtiyaç duyduğu spor araç
ve gereçleri ile ulaşım ve konaklama giderleri
de üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır.

7

Tiyatro Kulübü

8

Toplum Kültür Sanat Kulübü

9

Turizm ve Gezi Kulübü

10

Fikir ve Aksiyon Kulübü

11

Teknoloji,
Kulübü

12

Kariyer ve Toplumsal Bilinç Kulübü

13

Gönül Elçileri Kulübü

Bayburt Üniversitesi
Atlı Cirit Takımı

14

Sinema Kulübü

15

BAYDER Öğrenci Kulübü

16

ÜNİAKTİF Liderler Kulübü

17

Azeri Gençler Kulübü

18

Bayburt Üni. Gadalar Kulübü

19

Bayburt Üniversitesi Müzik Kulübü

20

Okur-Yazar Kulübü

21

Genç Makine Mühendisleri Kulübü

22

Genç Tema Kulübü

23

Bayburt Bilim Eğitim Kültür Kulübü

24

Organizasyon ve Sosyal Etkinlik Kulübü

25

Yabancı Öğrenciler Kulübü

Üniversitemiz, bölgemizde faaliyet gösteren Balca
Köyü Atlı Cirit Takımını, Bayburt Üniversitesi
Atlı Spor Kulübü çatısı altına alarak ata sporu
olan Cirit’e sahip çıkmıstır. Atlı cirit takımımız
katıldığı turnuvalarda elde ettikleri birinciliklerle
üniversitemizin tanıtımına da katkı sağlamaktadır.
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Soru: Otomasyon sistemine nereden ulaşabilirim?
Cevap: www.bayburt.edu.tr adresinde bulunan Öğrenci
Otomasyon kısa yolundan ulaşabilirsiniz.
Soru: Kullanıcı adı ve şifremi ilk nereden alabilirim?
Cevap: ubs.bayburt.edu.tr adresinden ilk şifre oluşturma
butonunu tıklayarak kullanıcı adı ve şifrenizi alabilirsiniz.
Soru: Otomasyon şifresinin unutulması durumunda ne
yapmalıyım?
Cevap: ubs.bayburt.edu.tr adresinden şifremi unuttum butonu
kullanılarak yeni bir şifre alabilirsiniz.
Soru: Kullanıcı adı ve şifrelerimi bilgisayar kabul etmiyor ne
yapabilirim?
Cevap: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yeni şifre
talebinde bulunmanız gerekmektedir.
Soru: İlk kayıtlanma nasıl yapılır?
Cevap: İlk kayıtlanma işlemlerinin nasıl yapılacağı
üniversitemiz web sitesinden duyurularak, Öğrenci
Otomasyonu sisteminden ön kayıtlanma işlemi yapılır. Daha
sonra e-devlet üzerinden elektronik kayıt ya da Üniversitemize
şahsen başvuru yaparak kayıt yaptırabilirsiniz.
Soru: Öğrenim ücretini kim belirler?
Cevap: Bakanlar Kurulu belirler. Öğrenimine devam eden
veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim öğrencilerinden
katkı payı alınmaz.
Soru: Öğrenim ücretini nereye ve nasıl yatırmalıyım?
Cevap: Üniversitemizin anlaşmalı olduğu Halk Bankası’nın
Türkiye’de bulunan tüm şubelerinden Üniversitemiz web
sayfasında ilan edilen tarihlerde ilgili hesaplara okul numarası
ile yatırılır.
Soru: Fazla yatırdığım öğrenim ücretini nasıl geri alabilirim?
Cevap: Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanlığı ile irtibata
geçerek geri alına bilinir.
Soru: Zorunlu, seçmeli ve ön-koşul dersleri ne demektir?
Cevap: Zorunlu Ders; Bir programda öngörülen ve öğrencinin
alması gereken derstir. Seçmeli Ders; Zorunlu dersler dışında
alan içinde veya alan dışında alınan derstir. Ön-koşul Dersi;
Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden
bir veya birkaçının başarılması şartı aranan derstir.
Soru: Ders Ekleme bırakma işlemi ne demektir, nasıl yapılır?
Cevap: Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süreler
içerisinde yeni bir derse kaydolabilir veya daha önce
kaydolmuş oldukları bir dersi bırakabilir.
Soru: Ders Muafiyet başvuruları ne zaman yapılır?
Cevap: ÖSYM sınavına girerek, kesin kaydını yaptıran
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Sıkça Sorulan Sorular

öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yarıyılın ilk haftası içinde
başvurmaları halinde önceden diğer yükseköğretim
kurumlarında aldıkları dersler için bölüm sekreterliğine
başvuru yapabilirler.
Soru: Kayıt dondurma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?
Cevap: Öğrenciler, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya
eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs,
staj, araştırma, vb. imkânların ortaya çıkması halinde, ilgili
yönetim kurulu kararı ile bir defada bir ya da iki yarıyıla kadar
olmak üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl/iki
yıl kayıt dondurabilir. Kayıt dondurma başvurusu akademik
takvimde belirtilen süreler içerisinde dilekçe ile ilgili bölüm
sekreterliğine yapılır.
Soru: Dönem içinde kayıt dondurma başvurusu yapabilir
miyim?
Cevap: Ani ve beklenmedik durumlar dışında dönem içinde
kayıt dondurma başvurusunda bulunulamaz.
Soru: Dersler hangi tarihte başlar?
Cevap: Senato tarafından belirlenen Akademik Takvimde
belirlenen sürede başlar.
Soru: Ders Programları ne zaman duyurulur?
Cevap: Her yarıyıl başında bölüm başkanlıkları tarafından
hazırlanarak bölüm sekreterliği tarafından otomasyon
sistemi üzerinden ilan edilir.
Soru: Mazeret sınavı nedir?
Cevap: Ara Sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara
giremeyen öğrencilerin haklı ve geçerli mazeretlerinin İlgili
Fakülte/Yüksekokul Bölüm Başkanlıklarınca kabul edilmesi
durumunda yapılan sınavdır.
Soru: Hangi Sağlık Raporlar kabul edilmemektedir?
Cevap: Dönem içi devamsızlık sınırını aşmış öğrencilerin
sağlık raporu alsa dahi raporda belirtilen süreler devamsızlık
süresini etkilemez. Dönem içinde alınan sağlık raporları
sadece ara sınava giremeyen öğrencilerin bu sınavlara tekrar
girebilmesini sağlar.
Soru: Sınav programları ne zaman duyurulur?
Cevap: Sınavlar, Eğitim-Öğretim yılı başında Senato
tarafından kabul edilen Akademik Takvimde belirtilen süreler
içinde yapılır. Sınav programı Fakülte/Yüksekokul Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir. Akademik Takvime Öğrenci
Otomasyonundan ulaşılabilir.
Soru: Sınav sonuçları hangi tarihte ve nasıl öğrenilebilir?
Cevap: Öğretim elemanı notları sisteme girdikten sonra
akademik takvimde belirtilen sürelerde Otomasyon Sistemi
üzerinden ilan edilir.

Soru: Sınav Sonuçlarına itiraz süresi ne kadardır?
Cevap: Öğrenciler sınav sonuçlarına ilgili mevzuatta belirtilen
süreler içerisindeki bölüm başkanlığına itiraz başvurusunu yazılı
olarak yaparlar.
Soru: Yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) nedir?
Cevap: Öğrencinin ilgili yarıyılda bütün eğitim öğretim
çalışmalarından aldığı toplam kredi tutarının, alınan çalışmaların
kredi değeri toplamına bölünmesi ile bulunan ortalamadır. YANO,
sadece o dönemin not ortalamasıdır.
Soru: Genel ağırlıklı not Ortalaması (GANO) nedir?
Cevap: Öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren bütün eğitim
öğretim çalışmalarından aldığı toplam kredi tutarının, alınan
çalışmaların kredi değeri toplamına bölünmesi ile bulunan
ortalamadır.
Soru: Hangi koşulları sağlayamazsam derslerden başarısız
olurum?
Cevap: YANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler o dönemki DC
harf notlu derslerinden başarısız sayılırlar. 2.00’ın üzerinde ise
şartlı başarılı sayılırlar ve istedikleri takdirde tekrar alırlar.
Soru: Hazırlık Sınıfı ile kabul edilen programlar var mı?
Cevap: İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü’nde Arapça Hazırlık sınıfı
bulunmaktadır. Diğer bölümlerde hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.
Soru: Çift Anadal olanağı var mı?
Cevap: Çift Anadal olanağı vardır.
Soru: Yandal programı var mı?
Cevap: Yandal programı vardır.
Soru: Bayburt Üniversitesi’nde “Yetenek Sınavı” ile öğrenci kabul
edilen herhangi bir bölüm var mıdır?
Cevap: Yetenek Sınavı İle öğrenci kabul eden program yoktur.
Soru: Özel Öğrenci olarak ders alabilir miyim?
Cevap: Yönetim Kurulu Kararı ile Özel Öğrenci olarak ders
alınabilir. Öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Soru: Üniversite içinde bir bölümden başka bir bölüme yatay
geçiş olanağı var mı?
Cevap: Yüksek Öğretim Kurumları yatay geçiş yönetmelik
hükümlerine göre geçiş yapılabilir.
Soru: Son yarıyılda başarısız öğrencilere ne tür sınav hakkı
verilmektedir?
Cevap: Mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere Tek Ders Sınav
hakkı verilmektedir.
Soru: Mezuniyet Koşulları nelerdir?
Cevap: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması ve
okuduğu bölüm müfredatında ki tüm dersleri başarı ile alması
gerekmektedir.

Soru: Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin kaybolması
durumunda ne yapmalıyım?
Cevap: Diplomanızı kayıp ettiyseniz ulusal ya da yerel bir gazeteye
kayıp ilanı vererek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na dilekçe ile
başvurması gerekmektedir.
Geçici mezuniyet belgenizi kayıp ettiyseniz Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’na dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.
Soru: Diploma Eki almak için neler yapmalıyım?
Cevap: Diploma Eki mezun durumdaki öğrencilere diplomaları
ile birlikte verilmektedir.
Soru: Onur-Yüksek Onur Öğrencisi seçilme koşulları nedir?
Cevap: Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin
cezası almamış olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal
ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3,00-3,50 olan öğrenciler
Onur Öğrencisi, not ortalaması 3,51-4,00 arasında olan öğrenciler
Yüksek Onur Öğrencisi sayılır.
Soru: Yabancı uyruklu öğrencilerin Bayburt Üniversitesine kabulü
nasıl oluyor?
Cevap: Gerekli şartlar, kabul koşulları ve yabancı uyruklu öğrenci
alım takvimi www.bayburt.edu.tr adresinden ilan edilmektedir.
Soru: Öğrenci kimliğimi kaybettim ne yapmalıyım?
Cevap: Halkbank Müşteri Hizmetlerini arayarak kayıp bilgisi
verilmesi gerekir.
Soru: Adres ve / veya telefon bilgilerimin değişmesi durumunda
ne yapmalıyım?
Cevap: Birim öğrenci işlerine gerekli değişikliğin yapılması için
bilgi verilmesi gerekir.
Soru: Yaz Okulundan kimler yararlanabilir?
Cevap: Öğrenci olduğunu belgeleyen herkes yararlanabilir. 2547
sayılı yasanın 44.maddesi gereği sınav haklarından yararlanan
öğrenciler de yaz okulundan yararlanabilirler.
Soru: Yaz öğretiminin süresi ne kadardır?
Cevap: Yaz öğretiminin süresi 5 haftadır.
Soru: Yaz öğretimine nasıl başvurabilirim?
Cevap: Yaz okuluna, akademik takvimde belirtilen tarihlerde,
internet üzerinden ders kaydı yapılıp, ücretler yatırıldıktan
sonra başvuru yapmış olur. Diğer üniversitelerden misafir
öğrenci olarak gelen öğrenciler dilekçeyle Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’na başvuru yaparlar.
Soru: Yaz öğretiminde ne kadar derse kayıt yaptırabilirim?
Cevap: 20 kredi / ECTS’yi aşmayacak şekilde 5 derse kadar kayıt
yaptırabilirsiniz.
Soru: Yaz öğretiminde derse devam mecburiyetimiz var mı?
Cevap: Evet.
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Soru: Yaz öğretiminde almak istenilen ders, başka
üniversitelerden alınabilir mi?
Cevap: Öğrenciler almak istedikleri bir dersi ilgili yönetim
kurulu içerik, kredi ve saat ölçütleri açısından uygun
bulunduğu takdirde başka bir üniversiteden alabilirler.
Bayburt Üniversitesi Yaz Eğitim – Öğretim Yönetmeliği (Madde
7-2)
Soru: Yaz okulunda bir ders kaç kişiyle açılmaktadır?
Cevap: 35 (otuz beş) öğrenci. Dersi veren öğretim elemanının
teklifi ve ilgili birim kurulu kararı ile en az yirmi beş öğrencinin
kayıt yaptırdığı derslerde açılabilir. Ayrıca yaz okulunda açılan
dersler dışında, açılmayan bir dersten dolayı mezuniyet
aşamasına gelemeyen, aynı dersten en az 15 (on beş)
öğrencinin olması ve ilgili birime derslerin başlamasından
önce başvurulması halinde, ilgili öğretim elemanının isteği ve
birimin kurul kararı ile ders açılabilir. Bayburt Üniversitesi Yaz
Eğitim – Öğretim Yönetmeliği (Madde 7-3)
Soru: Almadığım ya da devamsızlıktan kaldığım dersi yaz
okulundan alabilir miyim?
Cevap: Evet.
Soru: Başarı durumu ve değerlendirmeyi nasıl yapıyorsunuz?
Cevap: Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim –
Öğretim Yönetmeliği’nin 23. Maddesine göre yapılmaktadır.
Soru: Yaz Okulu sonunda GANO 1.80’nin üzerine çıkarsa
yarıyıl tekrarından kurtulur muyum?
Cevap: GANO 1.80 ve üzeri çıkarsa yarıyıl tekrar etme durumu
ortadan kalkar ve bir üst sınıfa geçebilir.
Soru: Yukarıda yer almayan sorularım için nereye
başvurabilirim?
Cevap: Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na
başvurabilirsiniz.
Soru: Öğrenim ücretini kim belirler, kimlerden alınır?
Cevap: Bakanlar Kurulu belirler. Normal Öğrenimsüresini
aşan birinci öğretim öğrencileri ile ikinci öğretim
öğrencilerinden öğrenim ücreti alınır.
Soru: Sağlık raporu hangi durumlarda kabul edilmektedir?
Cevap: Dönem içi devamsızlık sınırını aşmış öğrencilerin
sağlık raporu alsa dahi raporda belirtilen süreler devamsızlık
süresini etkilemez. Dönem içinde alınan sağlık raporları
sadece Ara sınava giremeyen öğrencilerin bu sınavlara tekrar
girebilmesini sağlar.
Soru: Hangi koşulları sağlayamazsam DC harf notlu
derslerden başarısız olurum?
Cevap: YANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler o dönemki DC
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harf notlu derslerinden başarısız sayılırlar.
Soru: Misafir öğrenci olarak ders alabilir miyim?
Cevap: Yönetim Kurulu Kararı ile misafir öğrenci olarak ders
alınabilir. Öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Soru: Son yarıyılda başarısız öğrencilere ne tür sınav hakkı
verilmektedir?
Cevap: Mezuniyetine Tek dersi kalan öğrencilere bir dersten
Mezuniyet Sınavı hakkı verilmektedir.
Soru: Telefon bilgilerimin değişmesi durumunda ne
yapmalıyım?
Cevap: Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemlerinde Profil Bilgileri
alanından güncelleme yapabilirsiniz.
Soru: Yaz öğretiminin süresi ne kadardır?
Cevap: Yaz öğretiminin süresi ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde belirlenir.
Soru: Yaz öğretimine nasıl başvurabilirim?
Cevap: Yaz okuluna, akademik takvimde belirtilen tarihlerde,
internet üzerinden ders kaydı yapılıp,
ücretler yatırıldıktan sonra başvuru yapmış olur.
Soru: Yaz öğretiminde ne kadar derse kayıt yaptırabilirim?
Cevap: 20 kredi/ECTS ve haftalık 40 ders saatini aşmayacak
şekilde 5 derse kadar kayıt yaptırabilirsiniz.
Soru: Yaz okulu sonunda GANO 1.80’nin üzerine çıkarsa
yarıyıl tekrarından kurtulur muyum?
Cevap: GANO 1.80 ve üzeri çıkarsa yarıyıl tekrar etme durumu
ortadan kalkar ve üst yarıyıldan ders alabilirsiniz.
Soru: Aydıntepe ve Demirözü yerleşkeleri nerededir?
Cevap: Aydıntepe Yerleşkesi, Trabzon-Bayburt Karayolunun
üzerinde, Bayburt merkeze 25 km uzaklıkta olan Aydıntepe
İlçemizdedir.
Demirözü
Yerleşkesi,
Erzincan-Bayburt
Karayolunun
Üzerinde, Bayburt merkeze 30 km uzaklıkta olan Aydıntepe
İlçemizdedir. Demirözü İlçemizdedir.
İLETİŞİM :
Telefon		
Faks		
Dahili Telefon
E-posta		
Web		
Adres		
		
		

: +90 (458) 211 11 53 - 57
: +90 (458) 211 11 87
: 41 11 / 41 14
: ogrenci@bayburt.edu.tr
: www.bayburt.edu.tr
: Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü
Dede Korkut Kampüsü Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı 69000
Merkez / BAYBURT

Konaklama
Yurt / Apart Adı
Kredi ve Yurtlar Kurumu
Aytaş Kız Öğrenci Yurdu
Beyzade Apart
Dedeman Apart
Feride Hanım Kız Öğrenci Yurdu
Genç Apart
Hacegan Hostel Erkek
Hacegan Hostel Kız
Home Suit
İrşadi Baba Erkek Öğrenci Yurdu
Kordon Erkek Evleri
Köşk Apart
Lalezar Apart Bayan
Muradiye Erkek Öğrenci Yurdu
Müezzinoğlu Apart Bayan
Polatlar Apart
Sefa Apart Bayan
Sıla Erkek Öğrenci Pansiyonu
Taner Apart Bayan
Velişaban Erkek Öğrenci Yurdu
TOPLAM

Toplam Kapasite
941
290
55
50
88
110
76
90
60
100
70
450
110
100
50
340
70
200
60
100

Kayıt Kapasitesi
941
250
35
50
70
40
60
50
20
80
70
300
110
60
20
150
35
200
10
90

3410

2641

İletişim
(0458) 211 49 67
(0532) 325 22 11
(0458) 400 44 44
(0458) 211 61 85
(0458) 211 23 03
(0458) 222 25 69
(0532) 548 60 69
(0532) 548 60 69
(0532) 586 45 42
(0458) 211 83 80
(0458) 222 20 23
(0458) 222 20 24
(0458) 333 19 99
(0458) 211 29 04
(0532) 586 45 42
(0531) 705 15 15
(0458) 333 15 55
(0533) 526 42 65
(0537) 337 37 25
(0506) 779 64 41

www.bayburt.edu.tr

63

Yurt ve Aparrt

Sıkça Sorulan Sorular

