(16.02.2021 gün ve 04 sayılı Senato Kararı)
BİR AKADEMİK YILDA MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN MEZUNİYET
DERECELERİ VE MEZUNİYET SIRALAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Atılım Üniversitesi'nin fakülte ve yüksekokullarından
başarı ile mezun olan ya da mezuniyet koşullarını sağlamış olan öğrencilerin mezuniyet derecelendirme
kurallarına ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönerge Atılım Üniversitesi Fakülte ve yüksekokullarından başarı ile mezun
olan öğrencilerin mezuniyet dereceleri ile ilgili hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge, "Atılım Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği"nin not ortalamaları ve mezuniyetlerle ilgili maddeleri gereğince hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönergede geçen;
a) Mezuniyet Derecesi: Her yıl akademik takvimde belirtilen tarihte yapılan mezuniyet töreninde
fakülte ve yüksekokullara bağlı bölüm/programlardan mezun olan önlisans ve lisans
öğrencilerine verilecek mezuniyet derecesini,
b) Öğrenci Başarı Ödülü: Her yıl akademik takvimde belirtilen tarihte yapılan mezuniyet töreninde
fakülte ve yüksekokullara bağlı bölüm/programlardan mezun olan Önlisans ve Lisans
öğrencilerine verilecek fakülte / yüksekokul 1 inci, 2 nci ve 3 üncüsü ile bölüm / program 1
incisi öğrencilere verilen ödülü ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler-Koşullar
Genel ilkeler
MADDE 5- Mezuniyet Derecesi ve Öğrenci Başarı Ödülleri, fakülte ve yüksekokullara bağlı
bölüm/programlardan her yıl akademik takvimde belirtilen mezuniyet tören tarihi itibarıyla mezun olan
önlisans ve lisans öğrencilerine verilir. Önlisans ve lisans öğrencilerinin dereceye esas sıralamaları ayrı
ayrı yapılır. Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 28.
Maddesinde belirtilen hükümlere göre mezuniyet hakkı elde eden öğrencilerden fakülte/yüksekokul ve
bölüm mezuniyet derece listesi oluşturulurken genel not ortalamasına göre sıralama yapılır.
Üniversite birincisi, ikincisi ve üçüncüsü sadece lisans programlarından mezun olan öğrenciler
arasından belirlenir. Lisansüstü programlardan mezun olanlara Mezuniyet Derecesi ve Başarı Ödülü
verilmez
MADDE 6- Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
26.Maddesinde belirtilen koşullara göre Bahar Dönemi “Mazeret Sınavlarına ve/veya Ek (tekrar)
Sınavlarına” girerek mezuniyet hakkı elde edenler de derece listesine alınırlar.
Bahar dönemi ders notlarındaki bildirim ve düzeltmeler akademik takvimde belirtilen bu
konuyla ilgili son tarihe kadar Öğrenci İşleri Direktörlüğüne gönderilmiş olması gerekir. Daha sonra
gönderilen değişiklik kararları “derece listesinin” oluşturulmasında dikkate alınmaz.

MADDE 7- Yapılacak olan sıralamalarda, aynı genel akademik ortalamaya sahip olan
(virgülden sonra iki basamak) birden fazla öğrencinin yer alması durumunda, öğrenciler aynı
dereceyi paylaşırlar.
Koşullar
MADDE 8- Mezuniyette öğrencilerin "Mezuniyet Derecesine" girebilmesi ve “Öğrenci Başarı
Ödülü” alabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlamaları gerekir.
a) Öğrenim süresi: Hazırlık sınıfı hariç; öğrencinin bağlı bulunduğu öğretim programını normal
süresinde veya daha kısa sürede tamamlamış olması (*) (**) (***),
b) Disiplin Durumu:
Öğrencinin öğrenimi süresince disiplin cezası almamış olması
MADDE 9- Mezuniyet töreninden sonraki bir tarihte, mezuniyet hakkını elde eden öğrencilere,
istemeleri halinde, ilgili akademik programdan, ilgili akademik yılda, talep edilen tarih itibarıyla mezun
olan tüm öğrenciler arasında kaçıncı sırada olduklarını gösteren “sıralama yazısı” verilir. Bu sıralama
ne olursa olsun bu öğrencilere “Öğrenci Başarı Ödülü” verilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük-Yürütme
Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu'nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (l) Bu Yönerge hükümleri Atılım Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
(*)İngilizce Hazırlık eğitimini Güz Yarıyılı sonunda tamamlayarak, kayıt dondurmaksızın kayıtlı
oldukları programda öğrenimine başlayan ve bu nedenle müfredatlarındaki bazı dersleri gecikmeli
olarak aldığı için bir dönem uzatan öğrenciler bu kapsam dışındadır.
(**) Öğrenimlerinin bir bölümünde Erasmus, Farabi, vb. değişim programlarına katılan öğrenciler
bu kapsam dışındadır.
(***) Çift Anadal Programlarına kayıtlı öğrenciler de bu programlarda normal öğrenim süresi içinde
mezun oldukları takdirde “Mezuniyet Derecesine” girebilirler.

