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T.C. 

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 

ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ DERECELENDİRME YÖNERGESİ 
(Bu Yönerge Lokman Hekim Üniversitesi Senatosunun 26 Temmuz 2022 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.) 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

 

Amaç 

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Lokman Hekim Üniversitesi ön lisans ve lisans 

programlarında öğrenime devam eden veya mezuniyet hakkını kazanmış öğrencilerin başarı 

sıralamalarına ilişkin koşulları ve verilecek belgelerle ilgili esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- (1) Bu yönerge, Lokman Hekim Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarında 

öğrenime devam eden veya mezuniyet hakkını kazanmış öğrencilerin başarı sıralamalarına 

yönelik hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Lokman Hekim Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Yönetmeliği, Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Diş Hekimliği 

Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Lokman Hekim Üniversitesi Burs ve 

İndirim Yönergesi hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Esaslar 

 

Madde 4- (1) Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi için Eğitim Öğretim dönemi yıl, 

Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu için ise güz ve bahar olmak üzere yarı yıldır.   

 

(2)  Eğitim öğretime devam eden öğrenciler arasındaki başarı sıralaması, Tıp ve Diş Hekimliği 

Fakülteleri için yıllık, diğer fakülteler ve meslek yüksekokulu için yarı yıllık olarak hesaplanır. 

 

(3)  İlgili yarı yıl/ yıl ortalaması 3.00-3,49 olan öğrenciler için onur, 3,50-4.00 olanlar yüksek 

onur öğrencisi olarak belirlenir. Onur ve yüksek onur belgeleri yalnızca mezun durumda olan 

öğrenciler için düzenlenir. Ara sınıf onur ve yüksek onur öğrencileri için belge düzenlenmez,  

Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan onur ve yüksek onur öğrenci listesi, ilan 

edilmek üzere Fakülte Dekanlıkları ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne 

gönderilir, ayrıca öğrencilerin bu durumları transkiptlerine işlenir. 

 

(4)  Mezun başarı derece ve belgeleri ile bölüm/sınıf başarı sıralamaları sadece ana dal için 

düzenlenir. Çift ana dal ve yan dal için başarı sıralama ve derece belgesi düzenlenmez. 

 

(5)  Ara sınıf öğrencileri için bölüm/sınıf başarı dereceleri yalnızca onur ve yüksek onur 

öğrencileri için belirlenir.  
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(6) Durumları aşağıdaki hususlara uyan öğrenciler, ilgili eğitim öğretim yılı için akademik 

başarı bursu, mezun veya ara sınıf başarı sıralaması ve başarı belgesi düzenlemesinden 

yararlanamazlar.  

 (a) Disiplin cezası alanlar, 

 (b) Bütünlemeye kalanlar (not yükseltmek amacıyla girenler dahil). 

 

(7) Yaz dönemi eğitimi notları başarı ve derece düzenlemesine tabi değildir. Yaz dönemi 

eğitiminde mezun olan öğrencilere diploma ve diploma eki dışında belge verilmez. 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ara Sınıf Derecelendirme Esasları 

 

Madde 5- (1) Bölüm/program ile fakülte/yüksekokul başarı sıralamaları, akademik dönemdeki 

genel sınavlar (finaller) sonucuna göre normal eğitim süresi içinde olan öğrenciler için 

belirlenir. 

 

(2) Onur ve yüksek onur öğrencileri, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri için yıl sonu not 

ortalamaları, diğer fakülte ve meslek yüksekokulu için yarı yıl not ortalamaları üzerinden 

hesaplanır. 

 

(3) Onur ve yüksek onur belgesi düzenlenecek ara sınıf öğrencilerinin (Tıp Fakültesi ve Diş 

Hekimliği Fakültesi öğrencileri hariç) ilgili yarı yılda en az 15 (onbeş) kredilik ders almaları ve 

başarılı olmaları gereklidir.  

 

(4) İlgili akademik yılın bahar dönemi genel sınavları (final sınavları) sonucuna göre 

hesaplanacak yıl sonu başarı sıralamalarında, kayıtlı olduğu fakülte/bölümde ilk beş sıralamaya 

giren öğrencilere Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek oranda akademik başarı 

bursu/indirimi verilir. Bütünleme sınavlarına giren veya disiplin cezası alan öğrencilere 

akademi başarı bursu/indirimi verilmez.  

  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Mezun Derecelendirme Esasları 

 

Mezun başarı derecelendirme esasları 

Madde 6- (1) Mezun başarı derecesi, genel akademik takvim veya ilgisine göre Tıp 

Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi akademik takviminde belirtilen genel sınavlar/final sınavları 

sonucuna göre belirlenir.  

(2) Programın normal eğitim süresinin en az yarısını Lokman Hekim Üniversitesinde 

tamamlayan öğrenciler mezun başarı derecesi değerlendirmesine tabi tutulur. 

(3) Genel sınavlar/final sınavları sonucunda mezuniyete hak kazanmış öğrencilere, not 

yükseltmek için bütünleme sınavına girme ve yaz dönemi eğitim hakkı verilmez.  



3 

 

(4) Bütünleme sınavları (not yükseltmek amacıyla girenler dahil), normal eğitim süresinin 

dışında yaz dönemi eğitimi ile tek ders sınavlarına giren öğrenciler mezun başarı 

değerlendirmesine alınmaz. 

(5) Mezun başarı derecelerinin belirlenmesinde, ilgili eğitim öğretim yılının güz ve bahar 

dönemi mezunları bir arada değerlendirilir.  

(6) Mezun derece sıralaması yapılırken genel not ortalaması esas alınarak en yüksek ortalama 

olan 4.00/4.00’ten başlamak üzere sıralanır. Genel not ortalamalarının belirlenmesinde 

virgülden sonraki iki basamak dikkate alınır.  

(7) Bölüm/program bazında belirlenecek mezuniyet dereceleri genel not ortalamalarına göre, 

Fakülte/Yüksekokul düzeyindeki başarı sıralamaları ise ilgili fakülte/yüksekokul bünyesindeki 

bölüm/program mezunlarının genel not ortalamaları üzerinden gerçekleştirilir. 

(8) Yapılan derecelendirme sonunda, normal öğretim süresi içinde veya daha kısa sürede 

mezun olanlar içinden, aşağıdaki başlıklar altında dereceye girenler tespit edilir.  

a) Lisans ve ön lisans programları düzeyinde birinci, ikinci ve üçüncüler, 

b) Fakülte/ Yüksekokul düzeyinde birinci, ikinci ve üçüncüler, 

(9) Mezunların genel not ortalamalarının eşit olması halinde, derece birden fazla öğrenci 

arasında paylaştırılır. 

(10) Dereceye giren fakülte ve yüksekokul mezunlarına başarı belgesi mezuniyet diplomasıyla 

birlikte verilir. Bu belgede, ilgili öğretim yılının toplam mezun sayısı da belirtilir. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Düzenlenecek Belgeler 

 

Düzenlenecek belgeler 

Madde 7– (1) Lokman Hekim Üniversitesi fakülte ve yüksekokulunda öğrenim görmekte olan 

veya mezun olan öğrenciler için Öğrenci İşleri Koordinatörlüğünce aşağıdaki belgeler 

düzenlenir: 

(a) Diploma  

(b) Diploma eki (supplement)  

(c) Çift ana dal diploması 

(ç) Yan dal sertifikası  

(d) Onur belgesi  

(e) Yüksek onur belgesi  

(f) Derece belgesi 

(g) Katılım belgesi. 

(2) Bu belgelerden diploma, diploma eki (supplement), çift ana dal diploması, yandal 

sertifikası ve derece belgesi mezuniyet onayı almış öğrenciler için, katılım belgesi ise 

mezuniyet hakkını kazanmamış, ancak mezuniyet törenine katılacak öğrenciler için düzenlenir.  
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(3) Mezuniyet onayı almış öğrenciler için düzenlenen belgeler mezuniyet töreninde 

öğrencilere verilir. 

(4) Bütünleme, tek ders sınavları ve yaz dönemi eğitimi sonuçlarına göre düzenlenecek 

belgeler ise mezuniyet töreninden sonra verilir. 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Yürürlük 

MADDE 8– (1) Yönergenin bölüm ve programlara uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 

Senato tarafından belirlenir. 

(2) Yönergede yer almayan hususlarda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Lokman Hekim Üniversitesi Önlisans, Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 

Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Lokman Hekim Üniversitesi 

Burs ve İndirim Yönergesi hükümleri ile Üniversite Senatosu tarafından alınan kararlar 

uygulanır. 

(3) Bu yönerge, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer 

 

Yürütme 

Madde 9 (1) Yönerge hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


