TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
LİSANS MEZUNLARININ BAŞARI SIRALAMASININ TESPİTİNE
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu usul ve esasların amacı, Türk-Alman Üniversitesi lisans programı
mezunlarından dereceye girenlerin başarı sıralamasına ilişkin koşulları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslar, Türk-Alman Üniversitesi lisans programı
mezunlarından dereceye girenlerin başarı sıralamasına ilişkin koşullarla ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu usul ve esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu esaslarda geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) Birim: Türk-Alman Üniversitesi bünyesindeki fakülteleri
c) Birim Yönetim Kurulu: Türk-Alman Üniversitesi bünyesindeki fakültelerin yönetim
kurulunu,
ç) Derece: Diploma programı düzeyinde birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü,
d) Diploma Programı: Lisans eğitim ve öğretimi yapılan yükseköğretim programını,
e) Normal Öğrenim Süresi: Lisans diploma programlarında dört (4) yılı,
f) Senato: Türk-Alman Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Türk-Alman Üniversitesini
ğ) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Mezunların Başarı Sıralaması
Sıralamada aranacak genel koşullar
MADDE 5- (1) Dereceye giren mezunların başarı sıralaması yapılırken, ilgili eğitimöğretim yılının güz ve bahar yarıyılı mezunları birlikte ve bahar yarıyılı sınavları sonunda
belirlenir.
(2) Son dönem bütünleme ve ek sınavlarda alınan notlar başarı sıralamasında dikkate
alınmaz.
(3) Mezun durumdaki öğrencilerin mezuniyet başarı sıralamasına girebilmeleri için aşağıda
belirtilen şartlar aranır:
a) Öğreniminin; dört yıllık lisans programlarında en az 4 yarıyılını (2 yıl), Türk-Alman
Üniversitesi’nde sıralamaya girilecek diploma programında tamamlamak,
b) Lisans programlarından hazırlık sınıfı hariç dört yıl içerisinde mezun olmak,
c) Disiplin cezası almamış olmak.
(4) Çift anadal programı öğrencileri, 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
lisans programlarından ders alanlar başarı sıralamasına dahil edilmez.
Başarı sıralaması
MADDE 6- (1) Bu usul ve esasların 5 inci maddesindeki genel koşulları taşıyan mezun
durumdaki öğrenciler;
a) Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre sıralanır.
b) Başarı sıralaması, ilk üç derece için diploma programı düzeyinde ayrı ayrı yapılır.
c) Başarı sıralamasına, ilgili diploma programına ÖSYM tarafından yapılan merkezi
sınavlar ve Yurtdışından Öğrenci Kabul kontenjanları ile kayıt olanlarla birlikte Yatay Geçiş
yoluyla kayıt olanlar da katılırlar.
Dereceye giren mezunların tespiti
MADDE 7- (1) Mezun durumdaki öğrencilerin başarı sıralaması, yarıyıl sonu sınavları
sonrasında kesinleşen AGNO’ya göre, Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden ilgili birim
tarafından tespit edilir ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından onaylanır.
(2) Dereceye giren mezunlara, talep edilmesi halinde ilgili birim tarafından derecesini
belirten yazı verilir.
(3) Dereceye giren mezunlar ilgili birim yönetim kurulu tarafından kesinleştirildikten sonra
maddi hata, özel öğrenci veya değişim programı notları, benzeri gecikme ve/veya hatalardan
doğan ve başarı sıralamasını etkileyen not değişiklikleri olması halinde listelerde olabilecek

değişiklikler dikkate alınmaz ve derece listelerinde değişiklik yapılmaz. Ancak öğrencilerin
talepleri halinde, kendilerine durumlarını açıklayan bir belge verilir.
Başarı sıralamasında AGNO eşitliği
MADDE 8 - (1) Başarı sıralamasında AGNO eşitliği halinde, ilgili derece birden fazla
öğrenciye verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 9- (1) Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde diğer mevzuat hükümleri
ile Üniversite Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu usul ve esaslar, Türk-Alman Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu usul ve esaslar, Türk-Alman Üniversitesi Rektörü tarafından
yürütülür.

