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Universiteier taraflırdan görüş isteııen 61l1 sayıIı Kanuır 173. ırıaddesi ile değiştirilen2547
sayıIı Kanuıı'un 46. maddesinin (h) ve (ı) beırtleri uyarlnca bir döııeınde yiizde ona gireıı öğrencilerin
belirleıımesiırde dikkate alınacak lrususlar 0|/üDan tarilrli Yükseköğretiıı Genel Kurul
toplantısında inceleırmiş Ve söz koırusu ınaddeler uyannca yüzde ona gireıı öğreırcilerin
belir]enmesiııde aşağıdaki lııısuslarıır dikkate alınınaSI uygun görülmüştür.

Bilindiği tizere, olıı sayılı Kaıruıı 173. ııaddesi i]e değiştirileıı 254J sayılı Kaıııııı'un 46.
Maddesinin lı ve ı beırtleriııde

"h. Hazırlık sıırıfl hariç, bulunduk]arı böIlinıde lıer bir döneın içiır belirleııeır asgari ders1erden
başaıılı olaıı ve bu dersleri alaıı öğreırcileriır başarı ortalaırrasl[a göre dönem So]lu itibariyle yapıIacak
sıralarnada ilk yiizde ona gireır ikiııci öğretim öğrencileri, bir soırraki döııenıde birinci öğetim
öğreııcileriırin ödeyecekleıi öğrenci katkı payı kadar öğreıriırr ücreti öder.

ı. Hazırlık sııııfl lıariç, bulundrıkları böIiiırrde l-ıer bir döııeıı için belirleıreır asgari derslerden
başaııIı olaıı ve brı dersleri a}aıı öğreııcileriıı başarı ofialaııasıııa göre döııenı Solıu itibariyle yapıIacak
sıra]aııada ill< yüzde oııa gireıı birinci öğretim öğrencileri, bir soıiraki döneıııde ödeyecekleri öğrenci
katkı paytllln yarlslnl öder."

hüküınleri yer alnraktadır. Bu çerçevede,

a) Adı geçeır kaııuır maddelerinde de yer aIdlğı iizere lıazırhk sınıfl öğrencilerinin
değeılend i rıneye alı ııııı aıı ası,

b) Bir böIüın içiır sadece o bö]ürııde kayıtlı öğreııcileriıı lıer döııeııı içiır belirleıren asgari dersi
alaıı öğreııci saylsıırııı (erasnıLls, değişiırı, özel öğreııcivb öğreııciler hariç) di]<kate alıırıııasl gerektiği,

c) Asgari ders l-ıesabıııda seııato taraflııdaır ilgili döıreırı içiıı belirleııen zorunlı-ı ve seçıneli
ders]eriıı dikkate alııırnası, buırurı dışıiıda alııran dersleriır dikkate alıııırraınası,

d) Bir bö]tiındeki öğreııcileriıı ilgili dönemiırdeki toplam öğreııci saylsııııır dil<kate alırrııası,
grrıplara (ş,]be Veya sııııf) ayrılınış ise gruplara göre değerleııdirıııe yapılıırayarak tiiıı grlip toplamına
göre işleıı yapılıııası,

e) d ıııaddesiıre göre yapıIaıı lıesaplaııada, ilgili böltiı-lıe devlet Veya vakıf yükseköğretim
kı-ıruınlarından yatay geçiş yapan Ve en azbir döııenr eğitiııi bitiren öğreııcileriır de clikkate alırıınası,

0 Bu lresaplaıııada dal-ıa iist döı-ıeıııde oltıp, başarısız ders]eri ıredeniyle dalra önceki
döııeınlerdeıı ders alaıı öğreııcileriıı iIe azaıni öğretiın süresiııi doldı-ıraıı öğreırcileriıı dikkate
aIıırııaınası, bu durı:nrdal<i öğreırciler adı geçeır kaıruıruır (lı) ve (ı) beııtleriııde yer alaıı öğreniın ücreti
ö d eıı e l eriıı d eıı y arar|aııaın ay ac akl a:'l,
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g) YıIlık eğitim sistemi uygulayan programlarda yarıyıllık dönemlere göre değerlendirilme
ilH:ffi:'#;Tiş#ffififi:tijJffiı:ljJ' ;;;;;Hji,il.,ı, yup,ı*u*,," ytı,J" ona giren

,u,""rn}iıTxr:"sabında 
büttinleme slnavl Varsa, bütiinleme smavl sonuçları da dikkate alınarak

ı) İtı dönem eğitim uygulayan yükseköğetim kurumlarında yaz öğetiminin dikkatealınmaması' ancak bir yılda 
'uç 

9*_.- uygrı 
^y* 

yüdköğretim kurumlarında üçüncü dönemeğitimind e yuzde ona giren öğencilerin beliĞnmesi, 'ı 
çttIII Kurumlarında üçüncü dö

b, k"}r:;rff"ğ.f;'#J'ffi 
öErenci ile aynı akademik ortalarnaya sahip olan diğer öğrencilerig de

j) İIgili dönem için belirlenen asgari dersleri 
.1!an 

ttım oq"l:il.rin başan ortalamasına göresıralanması; bu sıralamada ilk yuzde ona giren öğrencileriıi belirlenm"ri'r" sadece dersi alıpbaşarıIı olan öğrencilere söz konusu kanunun'mad'dğeri; ,'grlanmasr, ilk yüzde on içinde olsabile herhangi bir dersten başarıIı olamayan ogrencilere uygulanmamasl.
Bilgilerinizi ve gereğini arzverica ederim.

DAĞITTM
Geregi
- Üniv. Rek.ne
_ Ytık. Tek. Enst. Rek.ne
_ Vakıf MYo Müd. ne

Bilsj
- üar Başk.na
- I*:*öğretim Dent. Krl. Başk.na

-I?5 -S-"ır:j 
i Geliştirm e Dai.'B aşk.na

- YoK Vakıf Yükseköğretim Kurumları
Koordinasyon Birimine

?'

Mej,r6et özvpREN


