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Amaç  
MADDE 1–(1) Bu yönergenin amacı, Okan Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında kayıtlı 
öğrencilerin veya mezunların başarı sıralamalarına ilişkin koşullar ile ilgili esasları düzenlemektir  

Kapsam  

MADDE 2– (1)  Bu yönerge, Okan Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrenciler 
ile mezunların başarı sıralamalarına ilişkin koşulları ve verilecek belgeler ile ilgili hükümleri 
kapsar. 

 

Mezunlar içerisindeki sıralama 

MADDE 3– (1) Sıralama, mezuniyet genel ağırlıklı not ortalamasına (GANO) göre ve ilk üç derece 
için fakülte/yüksekokul ve üniversite bazında yapılır. Lisansüstü öğrencileri için sıralama yapılmaz. 

                                                    

Mezunların sıralamasında aranacak genel şartlar  

MADDE 4–(1) Dereceye giren öğrencilerin tespitinde aşağıda belirtilen koşullar aranır, belirtilen 
koşulları sağlamayan öğrenciler sıralamaya alınmazlar. Yaz öğretimi sonunda veya son dönem 
öğrencilerine verilen ek sınavlardan alınan notlar, başarı sıralamasında dikkate alınmaz. 
a) Önlisans programları için 4 yarıyıl, Lisans programları için 8 yarıyıl, Diş Hekimliği Fakültesi 

için 10 yarıyıl, Tıp Fakültesi için 12 yarıyıl olan normal eğitim-öğrenim süresi sonunda veya 
erken mezuniyet koşulunu sağlayarak mezun olmak, 

b) Kayıtlı olunan programın normal öğrenim süresinin en az yarısını ilgili fakülte/bölümde 
tamamlamış olmak, 

c) Güz veya bahar dönemi sonu itibariyle akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu not giriş 
işlemlerinin son günü itibariyle mezuniyet için gerekli tüm koşulları yerine getirmiş olmak,  

d) Disiplin cezası almamış olmak. 
 

Birden fazla öğrencinin dereceye girmesi 
MADDE 5–(1) Dereceye girenlerden, aynı ağırlıklı genel not ortalamasını paylaşanlar, aynı derece 
ile listeye alınırlar. (Birden fazla, birinci, ikinci, üçüncü olabilir.) 
 

Dereceye giren öğrencilerin tespiti  
MADDE 6– (1) Dereceye girenlerin tespiti, Okan Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından, 
akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu not giriş işlemlerinin son günü itibariyle hesaplanan genel 
ağırlıklı not ortalamasına göre en yüksek ortalama olan 4,00’ten başlamak üzere 
Fakülte/Yüksekokul ve Üniversite düzeyinde yapılır. 
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Dereceye giren mezun öğrencilerin ilanı 
MADDE 7– (1) İlgili Akademik yılın mezuniyet töreninde duyurulur. 
 

Dereceye giren mezun öğrencilerin ödülleri 
MADDE 8–(1) Fakülte/Yüksekokul ve Üniversite’nin ilk üç derecesi, ilgili akademik yılın 
mezuniyet töreninde ilan edilerek, dereceye giren öğrencilerimize plaket verilir. 
 

Yürürlük 

MADDE 9 – (1) Bu yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10– (1) Bu yönerge  Okan Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.  
Üniversitemiz Senatosunun 13.09.2017 tarih ve 170 sayılı kararıdır. 
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