
2014-2015 Akademik Yılı mezuniyet dönemi itibariyle uygulanacak olan mezuniyet sıralaması ve 

mezuniyet onur dereceleri belirleme esasları görüşülmüş ve aşağıda belirtilen maddeler kabul 

edilmiştir: 

a) Mezuniyet sıralamasına dahil edilmek ve Mezuniyet Onur Derecelerine hak kazanmak için 

öğrencilerin, Koç Üniversitesi’nde verilmiş olan en az 75 kredilik ders yükünü geçer notla 

tamamlamış olmaları koşulu oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 

b) Kurumlar arası yatay geçiş ile Koç Üniversitesi’ne gelmiş, Koç Üniversitesi öğrencisi iken 

öğrenci değişim (exchange) programına katılmış veya başka bir üniversitede Yaz Dönemi 

ders(ler)i almış öğrencilerin; diğer üniversitelerde aldıkları derslerden, kredileri Koç 

Üniversitesi’nce kabul edilen ve öğrencinin mezuniyetine yönelik olarak sayılanların 

notlarının da Mezuniyet Sıralaması hesabına dahil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

c) Herhangi bir akademik disiplin cezası almış veya uzaklaştırma ile sonuçlanan bir idari disiplin 

cezası almış öğrencilerin mezuniyet sıralamasına dahil edilmemesi ve mezuniyet onur 

derecesi almaması oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 

 

d) Bu esaslara göre hesaplanan GNO’lar sonucu mezuniyet onur dereceleri verilecektir: 

 GNO’su 3.25-3.49 arasında olan öğrencilere Cum Laude - Onur, 

 GNO’su 3.50-3.74 arasında olan öğrencilere Magna Cum Laude – Yüksek Onur, 

 GNO’su 3.75 ve üzerinde olan öğrencilere Summa Cum Laude – En Yüksek Onur 

dereceleri verilecektir. 

Her yarıyıl sonunda ilan edilen Dekan Şeref Listesi ve her yıl Bahar yarıyılı sonrası ilan edilen Vehbi 

Koç Onur Ödülleri kriterleri yeniden düzenlenmiştir: 

a) Dekan Şeref Listesi: 

Her yarıyıl sonunda genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan ve o yarıyılı 

en az 15 kredi alarak tamamlamış olan öğrencilerin Dekan Şeref Listesi’ne (Dean’s Honor Roll) 

girmelerine, şeref listelerinin oluşturulmasının Öğrenci Dekanlığı tarafından koordine edilmesine ve 

bu listelerin yine Öğrenci Dekanlığı tarafından e-posta yoluyla tüm öğrencilere duyurulmasına 

oybirliği ile karar verilmiştir. Herhangi bir akademik disiplin cezası almış olan veya uzaklaştırma ile 

sonuçlanmış bir idari disiplin cezası almış olan öğrencilerin Dekan Şeref Listesi’nde yer alamayacağına 

oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

b) Vehbi Koç Onur Ödülü: 

Vehbi Koç Onur Ödülü’nün, her yıl Bahar yarıyılı sonunda, son Güz veya Bahar dönemlerinde 3.50 ve 

üzeri yarıyıl not ortalamasına (SPA) sahip ve ilgili dönemde en az 15 kredi almış öğrencilere 

verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Herhangi bir akademik disiplin cezası almış olan veya 

uzaklaştırma ile sonuçlanmış bir idari disiplin cezası almış olan öğrencilerin bu ödül için 

değerlendirilemeyeceğine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 


