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ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İLE MEZUNLARIN 
BAŞARI SIRALAMASININ TESPİTİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Dayanak ve Kapsam 
 

Amaç 

MADDE 1 - Bu usul ve esasların amacı, Ege Üniversitesi ön lisans ve lisans programı 

öğrencileri ve mezunlarından dereceye girenlerin başarı sıralamasına ilişkin ölçütler ve 

bunlara verilecek belgelerle ilgili esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – Bu usul ve esaslar, Ege Üniversitesi ön lisans ve lisans programı 

öğrencileri ve mezunlarından dereceye girenlerin başarı sıralamasına ilişkin ölçütler ve 

bunlara verilecek belgelerle ilgili hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – Bu usul ve esaslar, Ege Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Ege 
Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge 
temel alınarak hazırlanmıştır. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 
Öğrencilerin Sınıf Düzeyinde Başarı Sıralaması 

 
 
Sınıf Düzeyinde Başarı Sıralaması 
MADDE 4 - (1) Sınıf düzeyinde başarı sıralaması güz ve bahar yarıyılları için ayrı ayrı 
yapılır. 
 (2) Sınıf düzeyinde başarı sıralaması; akademik takvimde yer alan, ilgili yarıyıla ait 
maddi hata, mazeret sınavı vb. notların ilgili yönetim kurulu kararı ile bildirilmesinden 
sonra yapılır.    
(3) Yarıyıl/sınıf tekrarı yapan öğrenciler başarı sıralamasına dahil edilmez. 
(4) Sınıf düzeyinde başarı sıralaması yapılırken ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) 
esas alınır. 
(5) Öğrenciler en yüksek AGNO olan 4.00/ 4.00’ten başlamak üzere sıralanır. 
 



(6) Çift ana dal programı öğrencileri çift ana dal izledikleri programın ana dal 
öğrencileriyle birlikte sınıf düzeyindeki sıralamaya dahil edilmez. 
(7) Başarı sıralaması tespiti Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları tarafından 
yapılır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Dereceye Giren Mezunların Başarı Sıralaması 

 
 
Dereceye Giren Mezunların Sıralaması 
MADDE 5 - (1) Dereceye giren mezunların başarı sıralaması yapılırken, ilgili eğitim-
öğretim yılının güz ve bahar yarıyılı mezunları birlikte ve bahar yarıyılı final sınavları 
sonunda belirlenir. 
(2) Mezun durumundaki öğrencilerin staj kapsamındaki çalışmaları, final sınav 
döneminin son gününe kadar tamamlanmış olmalıdır. 
(3) Dereceye giren mezun durumundaki öğrencilerin başarı sıralaması yapılırken 
AGNO esas alınır. 
(4) Çift ana dal programı mezunları, çift ana dal izledikleri programın ana dal 
mezunlarıyla birlikte başarı sıralamasına dahil edilmez. 
(5) Dikey geçiş ve yatay geçişle gelen öğrenciler de sıralamaya dahil edilir. 
(6) Disiplin cezası almayan öğrenciler başarı sıralamasına dahil edilir.  
(7) Dereceye giren öğrencilerin tespiti Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları 
tarafından yapılır ve yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. 
(8) Dereceye giren mezun durumundaki öğrenciler AGNO’ya göre en yüksek 
ortalama olan 4.00/ 4.00’ten başlamak üzere programlar itibarıyla sıralanır. Aynı 
sıralama, programların mezunları birleştirilerek Üniversite, Fakülte, Yüksekokul ve 
Meslek Yüksekokulu düzeyinde de yapılır. 
(9) Yapılan başarı sıralaması sonunda, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç; 
(a) Ön lisans eğitimini 2 yıl (4 yarıyıl)veya daha kısa sürede,  
(b) Lisans eğitimini 4 yıl (8 yarıyıl) veya daha kısa sürede,  
(c) Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi eğitimini 5 yıl (10 yarıyıl) veya daha 
kısa sürede,   
(d) Tıp Fakültesi eğitimini 6 yıl (12 yarıyıl) veya daha kısa sürede tamamlayan 
öğrenciler aşağıda belirtilen düzeylerde dereceye girerler: 
(1) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm/programları düzeyinde, 
(2) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu düzeyinde. 
(10)Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından yararlanarak yurt dışındaki 
üniversitelerde öğrenim görürken başarılı olduğu halde aldığı derslerin eğitim-öğretim 
programındaki derslere eşdeğer sayılmaması nedeniyle yarıyıl / yıl kaybı olan başarılı 
öğrencilerin yurt dışında geçen süreleri, madde 5/(9)'da belirtilen sürelere dahil 
edilmez. 
(11) Eşitlik halinde, ilgili derece birden fazla öğrenci arasında paylaştırılır. 
(12) Sembolik Mezuniyet Töreni’ne katılacak mezun durumundaki öğrenciler tören 
tarihine kadar kesinleşen AGNO’ya göre sıralanırlar. 

 
 



 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme 

 
 
Yürürlük 
MADDE 6 - (1) Bu usul ve esaslar, Üniversite Senatosunun 10.06.2014 tarih ve 19/3 
sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. 
 
 
Yürütme 
MADDE 7 - (1) Bu usul ve esaslar, Ege Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 
 


