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TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 

DERECEYE GİREN MEZUNLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN YÖNERGE 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ön lisans ve 
lisans programlarından mezun olanların başarı derecelendirmesi ile ilgili kuralları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Türk Hava Kurumu Üniversitesi mezunlarının başarı 
derecelendirmesi ile ilgili hükümleri kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen; 

a ) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini, 

b) Mütevelli Heyet: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

c ) Rektör: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü, 

ç ) Senato: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Senatosunu, 

d ) Yönetim Kurulu: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

e) Başarı notu: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, bitirmiş olduğu okulda almış 
olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklı not ortalamasını, 

f) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 

g) Incomplete (I) Notu: Eksik, tamamlanmamış notu, 

ifade eder. 

Dereceye Girecek Öğrencilerin Belirlenmesi İle İlgili Yapılacak İşlemler 

MADDE 3- (1) Başarı sıralaması yapılırken, ilgili eğitim öğretim yılının Sonbahar ve 
İlkbahar dönemi mezunları bir arada değerlendirilir ve genel not ortalamaları esas alınır. 

(2) Başarı sıralaması genel not ortalamasına göre en yüksek nottan başlamak üzere 
bölüm ve programlar itibarıyla belirlenir. Aynı sıralama, ilgili birimlerde tüm bölüm ve 
program mezunları dikkate alınarak Fakülte ve Meslek Yüksekokulu düzeyinde de yapılır. 

(3) Mezuniyet derecelendirmesinde öğrencinin dikkate alınması için aşağıda belirtilen 
koşulları taşıması gerekir: 

a) Lisans programından hazırlık sınıfı hariç dört yıl içerisinde, ön lisans programından 
iki yıl içerisinde mezuniyet hakkı kazanmış olmak (kaydolduğu ilk yılın güz dönemi 
sonunda hazırlık sınıfı yeterlik sınavını başararak bahar döneminde lisans 
programına başlayan ve müteakip üç yıl sonunda mezun durumuna gelen öğrenciler 
de derecelendirmede dikkate alınır). 
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b) Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve tümleşik 
eğitim (Staj) uygulamalarını başarı ile tamamlamak. (Başarısız dersi bulunmamak). 

c) Her bir program için saptanan en az kredi toplamının altında olmamak, 
i. İki yıllık ön lisans programları için en az 120 AKTS kredisi, 

ii. Dört yıllık lisans programları için en az 240 AKTS kredisi, 
ç) Disiplin cezası almamış olmak. 

(4) Dereceye girenlerden, aynı ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayanlar, aynı derece 
ile listeye alınır (birden fazla birinci, ikinci, üçüncü olabilir). 

(5) Derecelendirmeye, ilgili diploma programına ÖSYM tarafından yapılan merkezi 
sınavlar ve Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı ile kayıt olanlarla birlikte Türkiye Bursları ve 
yatay geçiş yoluyla kayıt olanlar da dahil edilir. 

(6) Çift anadal programı mezunları, sadece anadalı mezunlarıyla birlikte 
derecelendirmeye dahil edilir. 

(7) Yapılan sıralama sonunda normal öğretim süresi içinde veya daha kısa sürede mezun 
olanlar içinden, aşağıda belirtilen kapsamda dereceye girenler tespit edilir.  

a) Bölüm/Program düzeyinde birinci, ikinci ve üçüncüler. 
b) Fakülte/ Meslek Yüksekokulu düzeyinde birinci, ikinci ve üçüncüler. 
c) Lisans programları mezunları arasından Üniversite düzeyinde birinci, ikinci ve 

üçüncüler. 
 
(8) Diploma Töreni yapıldıktan sonra maddi hata, incomplete (I) notu ve benzeri 

notların sonucu ile mezun olarak dereceye girme durumuna gelenlerin olması durumunda, 
verilen dereceler değiştirilmez. 

(9) Kayıtlı olduğu programın 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 
önlisans ve lisans programlarından ders alanlar başarı sıralamasına dahil edilmez. 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler ve Senato 
/ Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

MADDE 5- (1) Bu Yönerge Türk Hava Kurumu Üniversitesi Senatosunca kabul ve 
Mütevelli Heyet onayından sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 6- (1) Bu Yönerge Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü tarafından 
yürütülür. 

 

 


