
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 

MEZUNİYETTE ONUR / YÜKSEK ONUR ve BİRİNCİLİK BELİRLENMESİ ESASLARI 

(Senato Tarihi: 13.10.2020; Senato Sayısı: 2020/15) 

 

ONUR / YÜKSEK ONUR MEZUNU SAYILMA 

 

Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin “Lisans ve Önlisans Diploması” başlıklı 35 

inci maddesi hükümlerine göre; 2020-2021 akademik yılı güz dönemi itibariyle uygulanacak olan, bir 

lisans diploması almaya hak kazanan öğrencilerin onur veya yüksek onur mezunu sayılmasına dair usul 

ve esasların aşağıdaki gibi uygulanmasına karar verilmiştir: 

 

1. Bir lisans programından mezun olan öğrenciler, aşağıdaki koşulları sağlamak şartıyla, mezuniyet not 

ortalamaları (MNO) 3,00-3,49 arasında olması durumunda “Onur Mezunu”; 3,50 ve üstü olması 

durumunda “Yüksek Onur Mezunu” sayılırlar:  

 

a) Disiplin cezası almamış olmak, 

b) Son notu F veya U olan dersi olmamak, 

c) İntibak süreleri dahil olmak üzere en fazla 10. yarıyılda mezun olmak, 

d) 10. yarıyılda mezun olunması durumunda mezuniyeti yaz okuluna kalmamış olmak. 

 

2. İkinci anadalından mezun olan öğrenciler, aşağıdaki koşulları sağlamak şartıyla, ikinci anadal 

programına ait mezuniyet not ortalamaları (MNO) 3,00-3,49 arasında olması durumunda ikinci anadal 

programı kapsamında “Onur Mezunu”; 3,50 ve üstü olması durumunda ikinci anadal programı 

kapsamında “Yüksek Onur Mezunu” sayılırlar: 

 

a) Disiplin cezası almamış olmak, 

b) Son notu F veya U olan dersi olmamak, 

c) Esas anadalından mezuniyeti sonrasında en fazla 2 yarıyıl içinde ikinci anadaldan mezun olmak, 

d) Esas anadalına başladıktan sonra intibak süreleri dahil olmak üzere 12 yarıyıl süreyi aşmamış 

olmak, 

e) Bu maddenin c ve d fıkraları ile belirlenen en fazla sürede mezun olunması durumunda mezuniyeti 

yaz okuluna kalmamış olmak. 

 

3. İkinci anadal programı kapsamında Onur veya Yüksek Onur Mezunu sayılmak için, esas anadal 

programı kapsamında Onur veya Yüksek Onur Mezunu sayılmak gerekmez.   

 

4.  Onur veya Yüksek Onur Mezunu sayılan öğrencilere mezuniyetleri esnasında Onur veya Yüksek Onur 

belgesi verilir.   

 

5. Lisans programından önlisans diploması alarak ayrılan öğrenciler Onur / Yüksek Onur mezuniyeti 

değerlendirilmesine alınmazlar.  

 

6.  Yandal sertifikası almaya hak kazanan öğrenciler, yandal mezuniyeti kapsamında Onur / Yüksek Onur 

mezuniyeti değerlendirilmesine alınmazlar.  

 

7. 2020-2021 akademik yılında mezun olan öğrencilere mahsus olmak üzere, öğrencilerin yukarıdaki not 

ortalaması koşullarını mezuniyet not ortalaması (MNO)  yerine genel not ortalaması (GNO)  ile 

sağlamaları da mümkündür; ancak diğer koşulları sağlamaları gerekir.  

 

 
  

https://www.ozyegin.edu.tr/sites/default/files/upload/OgrenciHizmetleri/v5.3-27-10-2018-lisans-yonetmeligi-tr.pdfhttps:/www.ozyegin.edu.tr/sites/default/files/upload/OgrenciHizmetleri/v5.2-07-08-2018-usk-lisans-yonetmeligi-tr.pdf


LİSANS MEZUNLARI ARASINDA BİRİNCİLİK BELİRLEME KRİTERLERİ: 

 

PROGRAM BİRİNCİLERİ 

MADDE 1 –  

 

1. Program birincileri, ilgili akademik yıla ait güz ve bahar dönemi mezunları birlikte değerlendirilerek 

belirlenir. 

 

2. Disiplin cezası almamış, son notu F veya U olan dersi bulunmayan, mezuniyetine sayılan en az 150 

AKTS kredisini Üniversitede kayıtlı iken tamamlamış ve öğrenimini normal öğrenim süresi içinde 

tamamlayarak mezun olmuş öğrenciler arasından en yüksek mezuniyet not ortalamasına (MNO) sahip 

öğrenci, PROGRAM BİRİNCİSİ olarak belirlenir. 

 

3. Değerlendirme sonucunda eşitlik durumu olması halinde bir program için birden fazla birinci ilan edilir. 

Öngörülemeyen bir sıralama durumu olduğu takdirde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile 

değerlendirme yapılır. 

 

4. İkinci anadal mezunları da ilgili programda birinci olabilir. Bunun için ikinci anadal programının esas 

anadala başlandığı andan itibaren intibak süreleri dahil olmak üzere en fazla 10 yarıyılda bitirilmesi 

gerekir. İkinci anadal programında birinci olabilmek için öğrencinin disiplin cezası almamış olması, 

son notu F veya U olan dersi bulunmaması ve ikinci anadaldaki mezuniyetine sayılan en az 150 AKTS 

kredisini Üniversitede kayıtlı iken tamamlamış olması gerekir. İkinci anadal programı kapsamında 

birinci olmak için, esas anadalda birinci olmak gerekmez. 

 

5. Program birincisi olan öğrenciler ilgili akademik yıla ait mezuniyet töreninden en az 4 iş günü önce 

belirlenir. Birinciler ilan edildikten sonra yapılan not değişiklikleri sıralamayı etkilemez. 

 

6. Yandal programı mezunları arasında birincilik sıralaması yapılmaz.  

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BİRİNCİLERİ 

MADDE 2 – 

 

1. Program birincisi olarak belirlenen öğrenciler, kayıtlı oldukları fakülte / yüksekokullara göre gruplanır 

ve ilgili birimdeki en yüksek mezuniyet not ortalamasına sahip öğrenci, FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL 

BİRİNCİSİ olarak belirlenir.  

 

2. Eşitlik olması durumunda birden fazla birinci ilan edilir. Öngörülemeyen bir sıralama durumu olduğu 

takdirde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile değerlendirme yapılır. 

 

ÜNİVERSİTE (LİSANS) BİRİNCİSİ 

MADDE 3 – 

 

1. Fakülte / Yüksekokul birincisi olarak belirlenen öğrencilerden en yüksek mezuniyet not ortalamasına 

sahip öğrenci, ÜNİVERSİTE (LİSANS) BİRİNCİSİ olarak belirlenir. 

 

2. Eşitlik olması durumunda birden fazla birinci ilan edilir. Öngörülemeyen bir sıralama durumu olduğu 

takdirde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile değerlendirme yapılır.  

 


