BİR YARIYILDA İLK YÜZDE ON’A GİREN ÖĞRENCİLERİN
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Dayanak
Bu esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ncı maddesi ile 01/03/2012 tarihli
Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisans ve Önlisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesine dayanarak hazırlanmıştır.
İlk yüzde on’a giren öğrencilerin belirlenmesi
Bir yarıyılda alması gereken dersleri almış ve başarılı olmuş öğrencilerin belirlenen esaslar
doğrultusunda yarıyıl not ortalaması hesaplanarak ilgili eğitim öğretim yarıyılı için ilk yüzde on
içerisinde olan öğrenciler belirlenir. İlk yüzde on’a giren son öğrenci ile aynı akademik ortalamaya
sahip olan diğer öğrenciler de ilk yüzde on’a girer.
Genel koşullar
(1)
İlk yüzde on başarı değerlendirmesine hazırlık sınıfı hariç olmak üzere aşağıdaki
koşulları taşıyan öğrenciler dâhil edilir.
a) Lisans veya önlisans programı öğrencisi olmak.
b) Program süresi içerisinde okuyor olmak.1
c) İlgili yarıyıl sonunda başarısız ders/ derslerin olmaması veya yarıyıl kaybetmemiş olmak.
ç) İlgili yarıyıl sonunda Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 4.00 üzerinden en az 2.00
olmalı.
d) Değerlendirme, güz ve bahar yarıyıllarında ayrı ayrı yapılır.
(2) Hazırlık sınıfı okuyanlar, ilgili yarıyılda kayıt donduranlar veya izinli sayılanlar, ilk yüzde
on’a girme işlemine yeni sınıflarında tabi tutulurlar.
(3) Bir program için sadece o programda kayıtlı öğrencilerin her yarıyıl için belirlenen asgari
dersi alan öğrenci sayısı dikkate alınır.
(4) Yüzde on hesaplaması derslerin öğretim planlarında yer aldığı yarıyıl dikkate alınarak
yapılır. Bu nedenle alt veya üst sınıflardan ders alan öğrencilerin bu ders veya dersleri yüzde on
hesaplamasına dahil edilmez, ilgili yarıyıllarında değerlendirmeye alınır.
(5) İlk yüzde on’a girerek katkı payı ödeyecek öğrencilerin tespiti, programlar bazında yapılan
bütünleme sınavı notlarının sisteme girilmesi sonrasında yapılır.
(6) Öğrenim ücreti indiriminden yararlanacak (katkı payı ödeyecek) öğrenci kontenjanı,
değerlendirmeye esas öğrenci sayısının ilk yüzde onu alınarak tespit edilir. Sonuçlarda, ondalık
noktadan sonraki iki basamak 0-49 arası ise alta, 50-99 arası ise üste yuvarlanır.
(7) Güz ve Bahar yarıyılı sonunda ilk yüzde on’a giren öğrenci listesi, ilgili yarıyılın ekle-sil
haftası sonunda kesinleştirilir. İlk yüzde on’a giren öğrenciler tespit edilirken o ana kadar OBİS’e
girilmiş olan notlar dikkate alınır. İlk yüzde on’a giren öğrenciler açıklandıktan sonra girilen notlar
değerlendirmeye alınmaz. Tüm öğrenciler ilgili yarıyılın kayıt yenileme süresinde harç ücretlerinin
tamamını yatırırlar. Ekle-sil haftası sonunda ilk yüzde on’a giren öğrencilerin hesaplanan harç
miktarının iadesi yapılır.
(8) İlk yüzde on’a giren öğrencilerle ilgili birim yönetim kurulu kararı alınır ve kesinleşen
listeler birim öğrenci işleri bürosunca ilan edilir ve ilgili öğrencilerden alınan dilekçe, harç makbuzu
ve öğrencinin IBAN No’su Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na bildirilir. Belirtilen hesap
numaralarına Başkanlık tarafından öğrenim ücretleri iade edilir.
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Önlisans diploma programlarının program süresi 2 yıl, azami süre 4 yıl; lisans diploma programlarının program
süresi 4/5 yıl, azami süre 7/9 yıldır.

(9) İlk yüzde on hesaplamalarını ilan edildikten sonra itirazı olan öğrenciler, ilan tarihini takip
eden yedi (7) gün içerisinde ilgili birimine dilekçe ile başvurabilirler. Yapılan başvurular birim
yönetim kurulunca karara bağlanır. Yedi (7) gün sonrasında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
(10) Değerlendirmeye esas öğrencilerin yarıyıl sonu itibariyle, yarıyıl başarı ortalamaları
sıralanır ve ortalaması en yüksek olan öğrenciden başlayarak ayrılan kontenjan kadar öğrenci tespit
edilir.
(11) İlgili yarıyılda, ilk yüzde on’a giren son öğrencinin ortalaması ile aynı ortalamaya sahip
olan öğrenciler kontenjan sınırlaması olmadan listeye dâhil edilir.
Değerlendirmeye alınacak öğrenciler
(1) Başarı sıralaması, ilgili programa kayıtlı öğrenciler arasından öğrencinin eğitim gördüğü
yarıyıla göre yapılır ve aşağıdaki koşullar aranır.
a) Staj dersleri hesaplamaya dâhil edilmez.
b) Değerlendirmeye, bulunduğu sınıfın ilgili yarıyıldaki Senatoca onaylanmış müfredatlarda
yer alan tüm derslerini alanlar dâhil edilir.
c) Değerlendirme her yarıyıl yapılır. Öğrencinin değerlendirmesinin yapıldığı yarıyılda aldığı
dersler ders yükünden (30 AKTS) az olduğu zaman ilk yüzde on hesaplamasında öğrenci
değerlendirmeye dahil edilmez.
ç) İlgili yarıyıldaki öğrencilerin şube veya gruplara ayrılması durumunda her şube veya grup
için ayrı ayrı değerlendirme yapılmaz, toplam öğrenci sayısı dikkate alınır.
d) Erasmus, Farabi, Mevlana programları kapsamında veya özel öğrenci statüsünde diğer
üniversitelerden ders alan öğrencilerin notları ve eşdeğerlilik ile ilgili kararları, yarıyılın ekle-sil
haftası sonuna kadar kayıtlı olduğu birime bildirilmeleri halinde ilk yüzde on hesaplamalarında
değerlendirmeye dâhil edilir.
e) Üniversitemize yatay geçişle gelen öğrenci, geldiği üniversitede ilk yüzde on’a girdiğini
belgelemesi durumunda yatay geçiş kabul edildiği programın kontenjan sınırlamasına bakılmaksızın
ilk yüzde on’a dahil edilir.
Değerlendirmeye alınmayacak öğrenciler
(1) Hazırlık sınıfı öğrencileri değerlendirmeye alınmaz.
(2) İlk yüzde on hesaplamasında program süresini aşan öğrenciler değerlendirmeye alınmaz.
(3) Müfredatında yer alan zorunlu
almayanlar/alamayanlar değerlendirmeye alınmaz.
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(4) Daha üst yarıyıl öğrencisi olup başarısız dersleri nedeniyle daha önceki yarıyıllardan ders
alan öğrenciler ile normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler değerlendirmeye alınmaz.
(5) GANO’su 3.00’ün üstünde olduğu için üst yarıyıldan ders alanların üst yarıyıl dersleri
değerlendirmeye alınmaz. Ancak üst yarıyıldan alınan dersler ait olduğu ilgili yarıyıl hesaplamasına
dahil edilir.
(6) GANO’su 2.00’nin altında olan öğrenciler ilgili yarıyılda değerlendirmeye alınmaz.
Uygulama
(1) Buna göre, ilk yüzde on dilimine giren, ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki yarıyılda
ilgili programın birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.
(2) Bu Uygulama Esasları Üniversite Senatosu’nda kabul edilip yürürlüğe girdiği tarihte,
Üniversite Senatonun 04.06.2014 tarih ve 223/1 sayılı kararıyla kabul edilen “Bir Yarıyılda İlk Yüzde
On’a Giren Öğrencilerin Belirlenmesi İle İlgili Uygulama Esasları” yürürlükten kaldırılır.

