
 

 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 

MEZUNİYETTE DERECEYE GİREN ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN 

TESPİTİNE İLİŞKİN YÖNERGE 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam 

Amaç 

MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi ön lisans ve lisans bölüm/programları 

mezunlarından dereceye girenlerin tespit edilmesine ilişkin koşulların belirlenmesidir.  

Kapsam 

MADDE 2 -  Bu Yönerge Üsküdar Üniversitesinin her akademik yılı sonu itibarıyla 

mezun olan öğrenciler arasından dereceye gireceklerin tespitine ilişkin hükümleri kapsar. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel İlkeler 

Mezunlar içerisindeki sıralama  

MADDE – (1) Dereceye giren mezunların başarı sıralaması son eğitim öğretim yılının 

bahar yarıyılı bütünleme sınavları sonunda belirlenir.  

(2) Yaz öğretimi sonunda ve son dönem öğrencilerine verilen ek sınavlarda alınan notlar başarı 

sıralamasında dikkate alınmaz.  

(3) Lisansüstü öğrencileri için sıralama yapılmaz.    

 

Dereceye giren öğrencilerin tespiti 

MADDE 4 – (1) Mezun durumundaki öğrencilerin başarı sıralamasında, Genel Ağırlıklı 

Not Ortalaması (GANO) esas alınır.  

(2) Mezunlar genel ağırlıklı not ortalamasına göre en yüksek ortalama olan 4.00/4.00’ten 

başlamak üzere bölüm/programlar itibarıyla sıralanır. Aşağıda belirtilen kapsamda dereceye 

girenler tespit edilir:  

a) Üniversite Birincisi (Lisans bölümleri arasında),  

b) Lisans bölümleri birincisi, ikincisi ve üçüncüsü,  

c) Ön lisans programları birincisi, ikincisi ve üçüncüsü (İkinci öğretim için ayrıca 

derecelendirme yapılmaz).  

d) Lisans ve ön lisans bölüm/programları düzeyinde birinciler 

 

Mezunların sıralamasında aranacak genel şartlar   

MADDE 5 - (1) Mezun durumundaki öğrencilerin başarı sıralamasına girebilmeleri için 

aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir. Bunlar:  

a) Ön lisans ve lisans bölüm/programlarını normal öğrenim süresi içinde veya daha kısa sürede 

mezuniyet için gerekli tüm koşulları yerine getirerek tamamlamış olmak (Normal öğrenim 

süresi, ön lisans programları için iki yıl, lisans bölümleri için dört yıl, Tıp Fakültesi için altı 

yıldır.),  

b) Genel ağırlıklı not ortalaması en az 3.00/ 4.00 olmak, 

c) Ön lisans programlarında en az iki yarıyılını (1 yıl), lisans bölümlerinde en az 4 yarıyılını (2 

yıl), sıralamaya girilecek diploma programında tamamlamış olmak,   

d) Disiplin cezası almamış olmak,  

e) Ön lisans programlarında en az 120 AKTS’yi, lisans bölümlerinde ise 240 AKTS’yi başarıyla 

tamamlamış olmak (Stajlar dahil),  



 

 

MADDE 6 - Derecelerin belirlenmesinde eşitlik olması durumunda, ilgili derece birden 

fazla öğrenciye verilir.  

MADDE 7 – (1) Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler, Çift Anadal ve Yandal 

Programlarındaki öğrenciler, Değişim Programları (Erasmus, Farabi ve Diğer Değişim 

Programları) kapsamında gelen öğrenciler, Özel Öğrenci kapsamında üniversitemizde öğrenim 

görenler ve Üniversitemizde kayıtlı olup başka üniversitede özel öğrenci olarak öğrenim 

görenler başarı sıralamasına dahil edilmez.  

(2) Dereceye giren mezunlar ilan edildikten sonra olabilecek değişiklikler dikkate alınmaz. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 8 – Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde varsa ilgili mevzuat hükümleri 

ve üniversite senatosu kararları uygulanır.  

 

Yürürlük 

MADDE 9 – 09.05.2019 tarihli, 2019-14 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir. 

Yürütme 

MADDE 10 – Bu yönerge hükümlerini ilgili mevzuata göre, Üsküdar Üniversitesi 

Rektörü yürütür. 

 


