İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YÜZDE ONLUK (%10) DİLİME GİREN
ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR
6111 sayılı Kanun 173. maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanun’un 46. Maddesinin h
bendinde;
“h. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden
başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle
yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci
öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.
Bu çerçevede, bütünleme sınav sonuçları ve aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yüzde ona
(%10) a giren öğrencilerin belirlenmesinde;
1- Adı geçen kanun maddelerinde yer aldığı üzere hazırlık sınıfı öğrencilerinin
değerlendirmeye alınmaması,
2- Bir bölüm için sadece o bölümde kayıtlı öğrencilerin her dönem için belirlenen asgari
dersi alan öğrenci sayısının (erasmus, değişim, özel öğrenci vb öğrenciler hariç) dikkate
alınması,
3- Asgari ders hesabında senato tarafından ilgili dönem için belirlenen zorunlu ve seçmeli
derslerin dikkate alınması, bunun dışında alınan derslerin dikkate alınmaması,
4- İlgili yarıyılda üstten alınan derslerin yarıyılında yükümlü olduğu ders sayısına dâhil
edilmemesi,
5- Daha önce kayıtlı bulunduğu programda gördüğü derslerden muaf sayılan
öğrencilerden, ilgili yarıyılda muaf tutulduğu dersi bulunan öğrencilerin
değerlendirmeye alınmaması, (Üniversitemizce düzenlenen Yabancı Dil Muafiyet
Sınavı hariç)
6- Başarısız dersleri nedeniyle daha önceki dönemlerden ders alan ve daha önceki herhangi
bir dönemden başarısız dersi bulunan öğrenciler ile azami öğrenim süresini dolduran
öğrencilerin değerlendirmeye alınmaması,
7- İlgili dönemdeki asgari derslerin en az dört (4) tanesini almış öğrencilerin
değerlendirmeye alınması, (Döneme ait asgari derslerin tamamının başarılması)
8- Bir bölümdeki öğrencilerin ilgili dönemindeki asgari dersleri alan toplam öğrenci
sayısının dikkate alınması, gruplara (şube veya sınıf) ayrılmış ise gruplara göre
değerlendirme yapılmayarak tüm grup toplamına göre işlem yapılması,
9- Öğrenimi süresince kesinleşmiş disiplin cezası bulunan öğrenciler ile yabancı uyruklu
öğrenci kontenjanı ile Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin değerlendirmeye
alınmaması,
10- Yaz okulunda alınan derslerin değerlendirmeye dahil edilmemesi,
11- Yüzde onluk (%10) dilime giren son öğrenci ile aynı akademik ortalamaya sahip olan
diğer öğrencilerin de bu kapsamda değerlendirilmesi,
12- Bu Usul ve Esaslar 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanması,
karara bağlanmıştır.

