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YÜZDE ON BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç ve kapsam  

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde bir yarıyıl/yılda ilk yüzde ona giren 

öğrencilerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup, önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim gören öğrencileri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ncı maddesinin (h) ve (ı) bentleri, 01/03/2012 

tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ve Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak 

Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen; 
a) Asgari dersler: Üniversite Senatosunca ilgili yarıyıl/yıl için kabul edilen zorunlu ve seçmeli derslerin sayısını, 
b) Birim yönetim kurulu: Öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, 
c) Bölüm/Program öğrenci sayısı: Bir bölüm/program için sadece o bölümde kayıtlı toplam öğrenci sayısını,  
ç) Katkı payı: Her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen örgün öğretim programı öğrencilerinden cari hizmet 

maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak miktarı,  
d) Müfredat: Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen öğretim planını,  
e) Öğrenci: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim gören birinci ve 

ikinci öğretim programı öğrencisini,  
f) Öğrenim süresi: Önlisans programları için normal süre 2 yıl, azami 4 yıl; Lisans programları için normal süre 4 yıl, 

azami süre 7 yıl,  
g) Öğrenim ücreti: Her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen ikinci öğretim programı öğrencilerinin ödeyecekleri 

miktarı,  
ğ) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu, 

h) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini, 

ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulunu,  
i) Yarıyıl/yıl: dönemlik eğitim sistemi uygulayan birimler için bir eğitim-öğretim dönemini, yıllık eğitim sistemi 

uygulayan birimler için bir yıllık eğitim-öğretim dönemini,  
j) Yarıyıl/yıl ortalaması: Öğrencinin ilgili yarıyıl/yılda yükümlü olduğu müfredatta alması gereken derslerin başarı 

ortalamasını,  
k) Yüzde on: Sınıf mevcuduna göre başarı sıralamasında ilk yüzde onluk dilime giren öğrencileri,  
l) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü’nü,  

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Şartlar, Uygulama 

Genel Şartlar 

MADDE 4– (1)Erasmus/Farabi/Mevlana/Özel Öğrenci vb. değişim programları kapsamında diğer üniversitelere 
öğrenci gönderen sınıfların işlemleri en geç güz yarıyılında Nisan ayı, bahar yarıyılında ise Ekim ayı sonuna kadar, diğer 
sınıfların işlemleri ise her yarıyıl/yılsonunda yapılan bütünleme sınav notlarının ilanından sonra hesaplanır.  

(2) Öğrencinin yarıyıl/yılda alması gereken asgari ders hesaplanırken; 
a) Yarıyıl/yılda alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler dâhil edilir.  
b) İlgili yarıyıl/yılda Üniversitemizden alıp muaf olduğu dersler dâhil edilir. 

c) Üst yarıyıl/yıldan aldığı dersler dâhil edilmez.  
(3) Yüzde on hesaplama işlemleri her bir yarıyıl/yıl için ayrı ayrı hesaplanır. Hesaplamada bir bölümdeki öğrencilerin 

ilgili yarıyıldaki toplam öğrenci sayısı dikkate alınır. Sınıflar, şube veya gruba ayrılmış ise gruplara göre değerlendirme 
yapılmayarak tüm sınıf toplamına göre (Madde 5’te belirtilenler hariç) işlem yapılır.  

(4) Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan öğrenciler ile yurtdışından kabul edilen 
öğrenciler, en az bir yarıyıl/yıl öğrenim gördükten sonra yüzde on hesaplamalarına dâhil edilirler.  

(5) Yatay geçişle gelen öğrenciler geldikleri üniversitede son yarıyıl/yıl yüzde on listesine girdiklerini gösterir belge 
getirmesi hâlinde, kendisine harç iadesi yapılır.  

(6) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfındaki başarısızlık öğrencinin, sonraki yarıyıl/yılda yüzde on listesine dâhil 
edilmesine engel teşkil etmez.  

(7) Erasmus/Farabi/Mevlana/Özel Öğrenci vb. değişim programları kapsamında diğer üniversitelere giden 

Üniversitemiz öğrencileri, gittikleri üniversitelerde almış oldukları notların intibakından sonra yüzde on başarı listelerine 
girmeleri hâlinde yüzde on uygulamasından yararlanabilirler.  
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(8) Sınıf mevcudunun beşin (5) altında olması hâlinde, not ortalaması 3,00 ve üstü olan ve diğer şartları sağlayan 

öğrencilerden, listede yer alan ilk öğrenci yüzde ondan faydalanır.  
(9) Bir öğrencinin yüzde on uygulamasından yararlanabilmesi için ilgili yarıyıl/yıl derslerinin tamamı alınmış olması 

gerekir. Ancak ilgili dönemde başarı nedeni ile daha önceki yarıyıl/yıllarda alınan ve başarılı olunan dersler için bu hüküm 

uygulanmaz. 

(10) Yabancı uyruklu öğrenciler de yukarıdaki şartları sağlamaları halinde bu yönerge hükümlerine tabidir. 

  
Sınıf listesi oluşturulması  
MADDE 5 – (1) Yüzde on sınıf listesi hazırlanırken aşağıda belirtilen öğrenciler sınıf listelerine dâhil edilmez;  
a) Hazırlık sınıfı öğrencileri, 

b) İlgili yarıyıl/yılda kayıt donduran öğrenciler ve o yarıyıl için uzaklaştırma cezası alan öğrenciler,  
c) Çift Anadal /Yandal Programı öğrencileri (Çift Anadal/Yandal yaptıkları bölümlerde),  
ç) Erasmus/Farabi/Mevlana/Özel Öğrenci vb. değişim programları kapsamında Üniversitemize gelen öğrenciler. 
  
Yüzde on kontenjanından kimler yararlanamaz  
MADDE 6 – (1) Yüzde on değerlendirmesinde sınıf listesine eklenen; ancak yüzde on kontenjanından 

faydalanamayacak öğrenciler:  
a) Üniversite Senatosunca ilgili yarıyıl/yıl için kabul edilen zorunlu ve seçmeli derslerin herhangi birinden başarısız 

olan öğrenciler, 
b) Yüzde on hesabının yapıldığı yarıyıl / yıl ve daha önceki yarıyıl / yıllarda müfredata göre herhangi bir dersten 

başarısız olan öğrenciler,  
c) İlgili yarıyıl/yılda alması gereken derslerin tamamını alamamış olanlar,  
ç) Normal öğrenim süresini tamamlamış olanlar. 
d) Öğrenimi süresince kesinleşmiş disiplin cezası bulunan öğrenciler, 
e) İlgili yarıyıl/yılda Akademik Not Ortalamasının (DNO) 2.00 nin altında olanlar, 
 

Uygulama a)  
MADDE 7 – (1) Hazırlanan yüzde on listeleri birim yönetim kurulu kararıyla Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine (OBS) 

işlenir ve birim web sayfasında ilan edilir 
(2) Güz yarıyılı sonunda yüzde ona giren öğrencilerin listesi, bahar yarıyılı başlangıcından itibaren bir ay içerisinde 

tespit edilir. Öğrencinin bahar yarıyılında ödemiş olduğu öğrenim ücreti iadesi bahar yarıyılı içerisinde yapılır.  
(3) Bahar yarıyılı sonunda yüzde ona giren öğrencilerin listesi bahar yarıyılı bütünleme sınavı notlarının sisteme 

girilmesinden itibaren bir ay içerisinde tespit edilir ve bu öğrencilerin öğrenim ücretleri, takip eden güz yarıyılı başlamadan 
önce iade edilir.    

(4) Yüzde on uygulamasından yararlanacak öğrencilerin kontenjanı, değerlendirmeye esas öğrenci sayısının yüzde onu 
alınarak tespit edilir. Sonuçlarda, ondalık noktadan sonraki iki sayı 0-49 arası ise alta, 50-99 arası ise üste yuvarlanır.  

(5) Hesaplanan yarıyıl/yıl ortalamasına göre ortalaması en yüksek olan öğrenciden başlayarak ayrılan kontenjan kadar 
öğrenci tespit edilir. Yüzde ona giren son öğrencinin ortalaması ile aynı ortalamaya sahip olan öğrenciler kontenjan sınırlaması 

olmadan listeye dâhil edilir. 
  
İtiraz, süresi ve merci  
MADDE 8– (1) Yüzde on hesaplamaları ilan edildikten sonra, itirazı olan öğrenciler 10 iş günü içerisinde 

fakülte/yüksekokuluna yazılı olarak başvurabilirler. Yapılan başvurular 10 iş günü içerisinde birim yönetim kurulunca karara 

bağlanır. Yönetim Kurulunca verilen karar kesindir.  
(2) İtiraz süresi bittikten sonra bildirilen not ve not düzeltmeleri dikkate alınmaz. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan hâller (2)  
MADDE 9 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim 

Kurulu ve Senato kararları uygulanır. 
 (3)  
Yürürlük (4)  
MADDE 10 – (1) Bu Yönerge, Senato tarafından onayı ile kabul edilerek, 2020-2021 Eğitim-öğretim yılı bahar dönemi 

itibarı ile yürürlüğe konulmuştur. (5)  
 

Yürütme (6)  
MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür. 


