T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
YÜZDE ON BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönerge, yüzde on başarı sıralaması kriterlerini belirlemek amacıyla
hazırlanmış olup, Üniversite bünyesindeki önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencileri
kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ncı maddesinin
“h” ve “ı” bentleri ile 01/03/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ve 11/12/2013
tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a) ÇAP: Çift anadal programı öğrencisini,
b) Katkı payı: Normal öğretim programına kayıtlı öğrencilerin ödeyecekleri cari hizmet
maliyetlerine öğrenci katkısını,
c) Müfredat: Senatoda kabul edilen bölüm/program öğretim planını,
ç) Öğrenci: Kocaeli Üniversitesi öğrencisini,
d) ÖBS: Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,
e) Öğrenim ücreti: İkinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri Cumhurbaşkanı Kararı ile
tespit edilen tutarı,
f) Sınıf: İlgili dönemde öğrenim ücretini ödeyen, ders kayıt işlemlerini tamamlamış aynı
sınıfta kayıtlı ve devamlı durumdaki öğrenciler kümesini,
g) Yarıyıl: Dönemlik ders planı uygulanan programları,
ğ) Yıl : Yıllık ders planı uygulanan programları,
h) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,
ı) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,
i) Üniversite Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
j) Yönetim Kurulu: Öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu
yönetim kurulunu,
k) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Şartlar, Uygulama
Genel şartlar
MADDE 4- (1) Üniversite bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları
bölüm/programlardan her yarıyıl / yıl bütünleme sınavları sonunda hazırlık sınıfı hariç ÖBS
üzerinden yüzde on listelerinin hazırlanması, kontrol edilmesi işlemleri bölüm sekreterleri

tarafından yapılır ve yüzde on listeleri bölüm başkanlıkları tarafından yönetim kurullarına
gönderilir ve yönetim kurulları tarafından yüzde on listeleri ile ilgili karar verilir ve bu karar
takip eden yarıyılın / yılın akademik takvimde belirtilen öğrenci ders kayıtları başlangıç
tarihinden en az 5 gün önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.
(2) Diğer yükseköğretim kurumlarından geçiş yapan öğrenciler, yarıyıl eğitim sistemi
uygulayan bölüm/programlarda en az bir yarıyıl sonunda, yıllık eğitim sistemi uygulayan
bölüm/programlarda ise en az bir yıl sonunda yüzde on hesaplamalarına dâhil edilir.
(3) Erasmus, Farabi, Mevlana, Özel Öğrenci vb. değişim programları kapsamında diğer
Üniversitelere giden öğrenciler bu yönergenin 7 inci maddesinde belirtilen şartları yerine
getirmeleri halinde bu haktan yararlanabilirler. İntibakın geç tamamlanması durumunda,
intibakı yapılan öğrenciler mevcut yüzde on listesine eklenir. Ancak, söz konusu öğrenciler,
notlarının en geç bu yönergenin 8 inci maddesinde belirtilen itiraz süresi sonuna kadar ÖBS’
ye işlenmesi halinde değerlendirmeye alınırlar.
(4) Kocaeli Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge kapsamında
Üniversitemize yerleşen öğrenciler, yüzde on hesaplamalarına dâhil edilmezler.
(5) Yüzde on listesine girecek olan öğrenci sayısı belirlenirken; mevcudu on (10) ve
üstünde olan sınıflarda yüzde on’ u alınan sayının virgülden sonraki ilk basamağı 0-4 arasında
ise virgülden önceki tam sayı esas alınır, 5-9 arasında ise virgülden önceki tam sayı bir arttırılır.
Ancak, sınıf mevcudu 10 (on)’ un altında ise, yüzde on şartlarını sağlayan öğrencilerden, listede
yer alan ilk öğrenci yüzde on haklarından yararlanır.
Sınıf listelerinin oluşturulması
MADDE 5- (1) Bir bölüm/programdaki öğrencilerin ilgili yarıyıl/yıl’ daki sınıf
mevcudu dikkate alınır. Öğrencilerin ÖBS’ deki sınıf bilgisine göre şube olarak gruplara
ayrılmış ise gruplara göre değerlendirme yapılmayarak tüm grup toplamına göre işlem yapılır.
Bölüm/programdaki yüzde on sınıf listeleri, ikinci öğretim programları için ayrı ayrı düzenlenir.
Yüzde on listesine giremeyecek öğrenciler
MADDE 6- (1) Yüzde on listesine aşağıda durumları belirtilen öğrenciler giremezler;
a) Yüzde on hesabının yapıldığı yarıyıl / yıl ve daha önceki yarıyıl / yıllarda müfredata
göre herhangi bir dersten başarısız olan öğrenciler,
b) Yüzde on hesabının yapıldığı yarıyıl / yıl ve daha önceki yarıyıl / yıllarda müfredattan
almadığı herhangi bir dersi olan öğrenciler,
c) Yüzde on hesabının yapıldığı yarıyıl / yıl ve daha önceki yarıyıl / yıllardan ders
müfredatında belirtilen seçmeli ders grupların herbirinden ayrı ayrı olmak üzere her bir ders
grubu için belirlenmiş en az AKTS toplamı kadar dersten başarılı olmayan öğrenciler,
ç) Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler,
d) Yüzde on hesabının yapıldığı yarıyıl /yılda kayıt dondurmuş veya uzaklaştırma cezası
almış olan öğrenciler,
e) ÇAP öğrencileri (ÇAP yaptıkları bölümlerde)
f) Erasmus, Farabi, Mevlana, Özel Öğrenci vb. Değişim Programları kapsamında
üniversitemize gelen öğrenciler.
g) Üniversitemize yatay / dikey geçiş vb. kayıt türleri ile kayıt yapan ya da üniversite
yerleştirme sınav sonucu üniversitemizi kazanıp intibak işlemleri yapılan öğrencilerden ÖBS’
de ilgili yarıyıl / yılda muafiyet notları olanlar.
Yüzde on listesine giren öğrencilerin tespiti

MADDE 7- (1) Bu yönergenin hükümlerine göre oluşturulan sınıf listesindeki her bir
öğrenci için, yüzde on hesabında kullanılacak yarıyıl / yıl ortalaması hesaplanır. Yarıyıl / yıl
ortalaması; öğrencinin ilgili yarıyılında / yılında yükümlü olduğu müfredatındaki alması
gereken derslerin başarı ortalamasından oluşur.
(2) Hesaplanan yarıyıl / yıl ortalamasına göre öğrenciler sıralanır ve yüzde on başarı
listesine giren öğrenciler tespit edilir.
(3) Yüzde ona giren son öğrenci ile aynı akademik ortalamaya sahip olan diğer
öğrenciler de yüzde on haklarından yararlanır.
(4) Üniversitemizde yapılan ve Senato tarafından kabul edilen derslerin muafiyet
sınavları sonucunda ilgili yarıyıl / yılda yalnızca bu derslere ait ÖBS’ de muafiyet notu olan
öğrenciler yüzde on haklarından yararlanır.
(5) ÜSD dersleri, istenilen yarıyılda alınabildiğinden bu derslerin başarı durumu
yarıyılına bakılmaksızın %10 hesaplamalarına katılır.
İtiraz, süre ve merci
MADDE 8- (1) Yüzde on başarı listesine yapılacak olan itirazlar, yüzde on
hesaplamalarının yapıldığı yarıyılı/yılı izleyen yarıyılın/yılın akademik takviminde belirtilen
kayıt yenileme süresinin son gününe kadar, ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne yapılır.
Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar kabul edilmez.
(2) Yapılan itirazların ilgili yönetim kurullarında kabul edilmesi halinde yüzde on başarı
listeleri eklenme ve çıkarılma durumuna göre güncellenir ve güncellenen son liste geçerli olur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 9- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 10- (1) 28/03/2013 tarihli ve 2013/4 sayılı Senato toplantısında kabul edilen
“Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Başarısı %10 Hesaplamaları ile İlgili İlkeler”, bu Yönergenin
yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar.
Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Yönerge, 2021 – 2022 Eğitim - Öğretim yılından itibaren yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönergenin kabul edildiği Senato Kararının;
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