
%10’a GİREN ÖĞRENCİLERİN TOPLU OLARAK YAPILMASI 

Merhaba,  

%10 giren öğrencilerin tespiti için aşağıdaki işlemleri yapınız.  

1. Öğrenci Bilgi Sistemi >>> Bölüm İşlemleri >>> Başarı İstatistiği tıklanır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aşamaları aşağıda tek tek anlattık. Aşamalara geçmeden önce her birimi öncelikle şu işlemleri 

yapacaktır. 

1. Proliz Sistemi Üzerindeki Ders İşlemleri --- Müfredat Sınıf Dönem Tanımları seçilecek 

ve işlem yapılacak müfredat seçilecektir. Birimler bütün müfredatlara (Bölüm ne zaman 

öğrenci almaya başladıysa ve ilk öğrenci hangi müfredat kayıtlıysa) işlem yapacaktır. 

2. Aşağıda çıkan bütün sınıfların bütün dönemleri sırasıyla tek tek (güz ve bahar ) seçilir 

ve değiştire basılır. 

3. Gelen Ekran’da sol tarafta bulunan kuralların 2. Sayfasına gelinir ve ortada bulunan  

a. Toplam Dönem Kredisi 

b. Zorunlu Ders Sayısı 

c. Seçmeli Ders Sayısı 

Sisteme Kaydedilir. 

 

 

Burada bütün sınıfların toplamı değil seçilen sınıfın seçilen dönemi esas alınarak kayıt 

yapılacaktır.  

Örneğin 1.sınıfın  Bahar dönemi toplam 27 kredi bu kredilerden Zorunlu ders sayısı 6 

seçmeli ders sayısı 3’tür gibi.  

Not: Sistem Müfredat bazlı çalışmakta olduğundan müfredat tanımlı ders tiplerini 

otomatik saymakta ve eşleştirmektedir. O yüzden müfredattaki dersler göre işlem 

yapınız. 

Bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Açılan sayfada hesaplama tipi “ANO” seçilir. 

 

 

3.İşlem tipi “%10’a giren öğrencileri tespit et” seçilir. 

 

 

 

 

 

 

 



4.Dönem ve 2. Dönemde “en son ilgili dönem” seçilir.  

 

 

5. İlgili bölüm vs seçilir ve dönem karşısında olan “seçilen kriterlere göre hesapla” denilir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Çıkan hesaplama sonucu kontrol edilir ve aşağıdaki “%10 harç durumlarını işaretle” seçeneği 

işaretlenir ve işlem bitirilir. İşaretleme Sonrası Öğrenci Üzerinde de Kontrol Yapılır. 

 

 
 

 

Listeler zamanında oluşturulursa SKS’ye iade işlemi için yazmaya gerek kalmadan sistem 

tarafından düzenlenerek harç ödeme işlemleri düzeltilir. Bunun içinde bütün sınav notlarının 

sonraki dönemin (final bütünleme ve mazeret dahil) ders kaydı başlamadan açıklanması 

lazımdır.  

 

 

%10 Yasal Dayanağı 
 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 46.madde h ve ı bentleri 

 

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. 

ı. 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 birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde 

ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder. 

 

 

07.07.2011 tarih ve 2011.15.813 sayılı YÖK Genel Kurul Kararı C bendi madde 10 

 

10-) 2547 sayılı Kanun'un 46. maddesinin h  ve ı bentlerinde yer alan "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 hükmünün 

uygulanmasında, 

 



a. Söz konusu bentlerin önlisans ve lisans programındaki öğrencileri kapsadığına, lisansüstü 

programları kapsamadığına, 

b. Azami öğrenim süresini doldurmamış olan öğrencilerin dikkate alınması, yaz öğretiminde 

alınan derslerin hesaba katılmaması ve yıl sistemine göre öğretim uygulayan programlarda bu 

hesaplamanın ikinci dönem sonunda yapılmasına, 

c.Söz konusu bentlerde yer alan asgari derslerden, öğrencinin devam etmekte olduğu programın 

senatoda kabul edilmiş olan ders sayısını ifade ettiğine, d. Önceki dönemlerden başarısız dersi 

olanların değerlendirmeye alınmamasına, 

e. Değerlendirmede ilk yüzde ona giren öğrenci sıralamasında olan kişi ile aynı akademik 

ortalamaya sahip olan ve a,c ve d maddelerindeki şartları sağlayan öğrenciye de uygulanmasına, 

 

01/03/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, 2547 sayılı Kanun'un 

46.maddesinin (h) ve (I) bentleri uyarınca alınan kararlar,  

 

a.Adı geçen kanun maddelerinde de yer aldığı üzere hazırlık sınıfı öğrencilerinin 

değerlendirmeye alınmaması, 

 

b. Bir bölüm için sadece o bölümde kayıtlı öğrencilerin her döneni için belirlenen asgari dersi 

alan öğrenci sayısının (erasmus, değişim, özel öğrenci vb. 

öğrenciler hariç) dikkate alınması gerektiği, 

 

c.Asgari ders hesabında senato tarafından ilgili dönem için belirlenen zorunlu ve seçmeli 

derslerin dikkate alınması, bunun dışında alman derslerin dikkate alınmaması, 

 

d. Bir bölümdeki öğrencilerin ilgili dönemindeki toplam öğrenci sayısının dikkate alınması, 

gruplara (şube veya sınıf) ayrılmış ise gruplara göre değerlendirme yapılmayarak tüm grup 

toplamına göre işlem yapılması, 

e. d maddesine göre yapılan hesaplamada, ilgili bölüme devlet veya vakıf yükseköğretim 

kurumlarından yatay geçiş yapan ve en az bir dönem eğitimi bitiren öğrencilerin de dikkate 

alınması, 

f. Bu hesaplamada daha üst dönemde olup, başarısız dersleri nedeniyle daha önceki 

dönemlerden ders alan öğrencilerin ile azami öğretim süresini dolduran öğrencilerin dikkate 

alınmaması, bu durumdaki öğrenciler adı geçen kanunun (h) ve (ı) bentlerinde yer alan  öğrenim 

ücreti ödemelerinden yararlanamayacakları, 

g. Yıllık eğitim sistemi uygulayan programlarda yarıyıllık dönemlere göre değerlendirilme 

yapılması mümkün olmadığından, yılsonunda değerlendirmenin yapılması ve yüzde ona giren 

öğrencilerde bir sonraki yıl için işlem yapılması, 

h. Dönem hesabında bütünleme sınavı varsa, bütünleme sınavı sonuçlan da dikkate alınarak 

işlem yapılması, 

ı. İki dönem eğitim uygulayan yükseköğretim kurumlarında yaz öğretiminin dikkate 

alınmaması, ancak bir yılda üç dönem uygulayan yükseköğretim kurumlarında üçüncü dönem 

eğitiminde yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesi, 

i. Yüzde ona giren son öğrenci ile aynı akademik ortalamaya sahip olan diğer öğrencilerin de 

bu kapsamda değerlendirilmesi, 

j. İlgili dönem için belirlenen asgari dersleri alan tüm öğrencilerin başarı ortalamasına göre 

sıralanması; bu sıralamada ilk yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesi ve sadece dersi alıp 

başarılı olan öğrencilere söz konusu kanunun maddelerinin uygulanması, ilk yüzde on içinde 

olsa bile herhangi bir dersten başarılı olamayan öğrencilere uygulanmaması  gerekir. 

 


