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NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ  

MEZUNİYETTE ONUR / YÜKSEK ONUR ve BİRİNCİLİK BELİRLENMESİ ESASLARI 

 

 

ONUR / YÜKSEK ONUR ÖĞRENCİSİ SAYILMA 

Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen “Onur 

ve Yüksek Onur Öğrencileri” başlıklı 29. Maddesi hükümlerine göre; 2021-2022 Akademik Yılı 

Bahar dönemi itibariyle uygulanacak olan, önlisans ve/veya lisans diploması almaya hak kazanan 

öğrencilerin onur veya yüksek onur öğrencisi sayılmasına dair usul ve esasların aşağıdaki gibi 

uygulanmasına karar verilmiştir: 

 

1. Bir önlisans/lisans programından mezun olan öğrenciler, aşağıdaki koşulları sağlamak şartıyla, 

genel ağırlıklı not ortalamaları (GANO) 3,00-3,49 arasında ise “Onur Öğrencisi”; 3,50 ve üstü olması 

durumunda ise “Yüksek Onur Öğrencisi” sayılırlar: 

a) Disiplin cezası almamış olmak, 

b) İntibak süreleri dahil olmak üzere önlisansta en fazla 4. yarıyılda lisansta ise en fazla 8. yarıyılda 

mezun olmak, 

c) Mezuniyeti yaz okuluna kalmamış olmak. 

 

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

programına ait genel ağırlıklı not ortalamaları (GANO) 3,00-3,49 arasında olması durumunda ikinci 

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

programı 

kapsamında “Yüksek Onur Öğrencisi” sayılırlar: 

a) Disiplin cezası almamış olmak, 

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

c) Esas anadalına başladıktan sonra intibak süreleri dahil olmak üzere önlisansta 6 yarıyıl ve lisanta 

10 yarıyıl süreyi aşmamış olmak, 

d) 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 Öğrencisi sayılmak için, esas anadal 

programı kapsamında Onur veya Yüksek Onur Öğrencisi sayılmak gerekmez. 

 

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

Onur belgesi verilir. 

 

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

değerlendirilmesine alınmazlar. 

 

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

Onur 

öğrencisi değerlendirilmesine alınmazlar. 

 

LİSANS MEZUNLARI ARASINDA BİRİNCİLİK BELİRLEME KRİTERLERİ: BÖLÜM/ 

PROGRAM BİRİNCİLERİ 

MADDE 1 – 

1. Bölüm/Program birincileri, intibak süreleri dahil olmak üzere önlisansta en fazla 4. yarıyılda 

lisansta ise en fazla 8. yarıyılda mezun olanlar göz önüne alınarak belirlenir. 
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2. Disiplin cezası almamış, mezuniyetine sayılan ön lisansta en az 75 AKTS ve lisansta en az 150 

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

içinde tamamlayarak mezun olmuş öğrenciler arasından en yüksek genel ağırlıklı not ortalamasına 

(GANO) sahip öğrenci, BÖLÜM/PROGRAM BİRİNCİSİ olarak belirlenir. 

 

3. Değerlendirme sonucunda eşitlik durumu olması halinde bir bölüm/program için birden fazla 

birinci ilan edilir.  

 

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

değerlendirme yapılır. 

 

5. İkinci anadal mezunları da ilgili bölüm/programda birinci olabilir. Bunun için ikinci anadal 

programının esas anadala başlandığı andan itibaren intibak süreleri dahil olmak üzere önlisansta en 

fazla 6 yarıyıl ve lisansta 10 yarıyılda bitirilmesi gerekir. İkinci anadal programında birinci olabilmek 

için öğrencinin disiplin cezası almamış olması ve ikinci anadaldaki mezuniyetine sayılan önlisanta 

en az 75 ve lisansta en az 150 AKTS kredisini Nişantaşı Üniversitede kayıtlı iken tamamlamış olması 

gerekir. İkinci anadal programı kapsamında birinci olmak için, esas anadalda birinci olmak gerekmez. 

 

5. Bölüm/Program birincisi olan öğrenciler ilgili akademik yıl sonunda belirlenir. Birinciler ilan 

edildikten sonra yapılan not değişiklikleri sıralamayı etkilemez. 

 

6. Yandal programı mezunları arasında birincilik sıralaması yapılmaz. 

 

 

MYO / FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BİRİNCİLERİ 

MADDE 2 – 

1.  Bölüm/Program birincisi olarak belirlenen öğrenciler, kayıtlı oldukları meslek yüksekokulu / 

fakülte / yüksekokullara göre gruplanır ve ilgili birimdeki en yüksek mezuniyet not ortalamasına 

sahip öğrenci, MYO / 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 (ÖNLİSANS/LİSANS) BİRİNCİSİ 

MADDE 3 – 

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

ortalamasına sahip öğrenci, ÜNİVERSİTE (LİSANS) BİRİNCİSİ olarak belirlenir. 

 

2. Meslek yüksekokulu birincisi olarak belirlenen öğrencilerden en yüksek mezuniyet not 

ortalamasına sahip öğrenci, ÜNİVERSİTE (ÖNLİSANS) BİRİNCİSİ olarak belirlenir. 

 

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

olduğu takdirde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile değerlendirme yapılır. 

 

 

 

 

 


