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Yüzde Onluk Listesi ve İadeler 

Hakkında! 

Yüksekokulumuz Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik bölümü 

ikinci öğretim öğrencilerinden 2018-2019 eğitim-öğretim 

yılı güz dönemi sonunda yüzde onluk başarı sıralamasına 

giren öğrencilerin tablosu aşağıdadır. 
 

Aşağıdaki tabloda isimleri bulunan ve “indirimli harç öder” 

ibaresi olan öğrencilerden fazla harç tutarı yatıranlar için 

2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde yatırmış 

oldukları fazla tutarların iadesi yapılacaktır. İlgili 

öğrencilerin harç iade formu ve ekleri ile birlikte en geç 4 

Mart 2019 Pazartesi gününe kadar Yüksekokulumuz 

öğrenci işleri birimine başvurmaları gerekmektedir. 

 

 
 

AÇIKLAMALAR: 

 Listede açıklama kısmında "Uygulama Esasları 5. madde 1. fıkra gereğince" olan öğrenciden 

iade başvurusu alınmayacaktır. 

 Öğrencilerin ibraz edecekleri IBAN numaralarının mutlaka kendi adlarına ve noksansız 

olması gerekmektedir. 

 İade başvurularında; harç iade formu, IBAN no. gösterir belge ve dekont gereklidir. 

 Öğrenciler itirazlarını ilan tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içinde yapabileceklerdir. 
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Ogrenci 

Numarasi Ad Soyad 

Sınıf 
Yarıyıl 

Ortalaması 

Kalan 

ders 

sayısı Açıklama İade Alabilir mi? 

1 160702105 Deniz PARLAK 2 2.775 1 5. madde 1. fıkra gereğince HAYIR 

2 160702070 Hilal AY 2 2.658 0 İndirimli harç öder EVET 

3 160702115 Hüseyin Orkun ÖZDİKMEN 2 2.558 1 5. madde 1. fıkra gereğince HAYIR 

            

Açıklama:2.sınıfda 41 öğrenci vardır. Harç tutarını ödeyip kayıtlanması gereken asgari derslere kayıtlanan 28 kişi tespit edilmiştir. 

  

Ogrenci 

Numarasi Ad Soyad 

Sınıf 
Yarıyıl 

Ortalaması 

Kalan 

ders 

sayısı Açıklama İade Alabilir mi? 

1 180702021 Muhammet Cihad GÜMÜŞ 3 3.750 1 5. madde 1. fıkra gereğince HAYIR 

2 150702021 Musa TANRIVERDİ 3 3.583 0 İndirimli harç öder EVET 

3 160702084 Ezgi GÜNDOĞDU 3 3.400 0 İndirimli harç öder EVET 

4 160702135 Kemal ALPASLAN 3 3.375 0 İndirimli harç öder EVET 

                

  
Açıklama:3.sınıfda 117 öğrenci vardır. Harç tutarını ödeyip kayıtlanması gereken asgari derslere kayıtlanan 41 kişi tespit 
edilmiştir.  

  

Ogrenci 

Numarasi Ad Soyad 

Sınıf 
Yarıyıl 

Ortalaması 

Kalan 

ders 

sayısı Açıklama İade Alabilir mi? 

1 150702057 Tansu ÖZKARA 4 3.664 0 İndirimli harç öder EVET 

2 150702002 Büşra ŞAHİN 4 3.464 0 İndirimli harç öder EVET 

3 150702139 Burcu HENDEK 4 3.429 0 İndirimli harç öder EVET 

4 150702074 Serap ÖZVEREN 4 3.259 0 İndirimli harç öder EVET 

5 150702063 Elif AKÇAOĞLU 4 3.198 0 İndirimli harç öder EVET 

6 170702206 Şükrü ARI 4 3.147 1 5. madde 1. fıkra gereğince HAYIR 

                

 Açıklama:4.sınıfda 219 öğrenci vardır. Harç tutarını ödeyip kayıtlanması gereken asgari derslere kayıtlanan 58 kişi tespit 
edilmiştir. 
  

 
MADDE 5– (1) Öğrencilerin ilk yüzde ondan yararlanabilmesi için; 

a) Alt sınıflar veya alt yarıyıllardan başarısız olduğu dersi bulunmaması, 

b) İlgili yarıyıla ait olup, o yarıyılda alamadığı veya almadığı dersi bulunmaması, 

c) İlgili yarıyıl sonunda başarısız dersi olmaması ve dönem kaybetmemesi, 

ç) Azami öğrenim süresini doldurmaması koşulları aranır. 

(2) Yüzde on değerlendirmesi yapılacak ilgili eğitim-öğretim dönemlerinde, Senato tarafından kabul edilen asgari dersleri alan öğrenciler 

değerlendirmeye alınır. Değerlendirmede, Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen bölüm/programın öğretim programında sadece 

ilgili yarıyıl için belirlenen zorunlu ve seçmeli dersler dikkate alınır. Alt veya üst sınıftan/yarıyıldan alınan dersler dikkate alınmaz. 

(3) (Değişik: 19.03.2015 tarih ve 2015/60 sayılı Senato Kararı) Öğrenim ücreti indiriminden yararlanacak (katkı payı ödeyecek) 

öğrenci sayısının belirlenmesinde, şube veya grup gözetilmeksizin bölüm/programdaki sınıf öğrencilerin ilgili dönemindeki toplam sayısı 

dikkate alınır. 

(4) Daha üst dönem öğrencisi olup, başarısız dersleri nedeniyle daha önceki dönemlerden ders alanlar değerlendirmeye alınmaz. 

(5) Yabancı uyruklu öğrenciler genel şartları taşıması halinde değerlendirmeye alınır. 

(6) Öğrenim ücreti indiriminden yararlanacak (katkı payı ödeyecek) öğrenci kontenjanı, değerlendirmeye esas öğrenci sayısının yüzde 

onu alınarak hesap edilir. Sonuçlarda, ondalık noktadan sonraki iki sayı 0-49 arası ise aşağı tam sayıya, 50-99 arası ise yakarı tam 

sayıya yuvarlanır. Değerlendirmeye girecek sınıf öğrenci sayısı 5’ten az olması halinde değerlendirme yapılmaz. 

(7) Değerlendirmeye esas öğrenciler, dönem sonu itibariyle dönem başarı ortalamalarına göre sıralanır ve dönem ortalaması en yüksek 

olan öğrenciden başlayarak kontenjan kadar öğrenci tespit edilir. 

(8) İlgili dönemde, yüzde ona giren son öğrencinin dönem ortalaması ile aynı dönem ortalamasına sahip olan öğrenciler kontenjan 

sınırlaması olmadan listeye dâhil edilir. 

(9) Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay veya dikey geçişle gelip en az bir dönem öğrenim gören öğrenciler de intibak ettirilen 

yarıyıla göre değerlendirmeye alınırlar. 

(10) Değişim programı ile giden Üniversitemiz öğrencileri akademik tanınırlık maddesi gereğince ilgili dönem veya dönemlere ait kayıtlı 

olduğu bölüm içerisinde yüzde on hesaplamasına dahil edilir. 

(11) Değerlendirme güz ve bahar dönemi dönem sonunda dönem sonu sınavlarının tamamlanmasının ardından yapılır. 

(12) Staj dersleri hesaplamaya dâhil değildir. 


