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KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İLK YÜZDE ON BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

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) Birim Yönetim Kurulu: Öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul/meslek
yüksekokulu yönetim kurulunu,
b) ÇAP: Çift anadal programı öğrencisini,
c) Katkı payı: Normal öğretim programına kayıtlı öğrencilerin ödeyecekleri cari hizmet
maliyetlerine öğrenci katkısını,
ç) Müfredat: Senatoda kabul edilen öğretim planını,
d) Öğrenci: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencisini,
e) Öğrenim ücreti: İkinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri Bakanlar Kurulu Kararı
ile tespit edilen tutarı,
f) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,
ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
h) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
ifade eder.
Genel şartlar
Madde 4- (1) İlk yüzde on hesaplama işlemleri, hazırlık sınıfı hariç Üniversite
bünyesindeki
fakülte,
yüksekokul
ve
meslek
yüksekokulları
bünyesindeki
bölüm/programlardan yarıyıl eğitimi uygulanan bölüm/programlarda her yarıyıl sonunda, yıllık
eğitim sistemi uygulayan bölüm/programlarda ise, yarıyıl sonu mazeret sınavlarından sonra

birim yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilir. Uygulanması halinde yaz öğretimi sonunda ilk
yüzde on hesaplama işlemleri uygulanmaz.
(2) Diğer yükseköğretim kurumlarından geçiş yapan öğrenciler, yarıyıl eğitim sistemi
uygulan bölüm/programlarda en az bir yarıyıl, yıllık eğitim sistemi uygulayan
bölüm/programlarda ise en az bir yıl sonunda ilk yüzde on hesaplamalarına dâhil edilir.
(3) Erasmus, Farabi, Özel Öğrenci vb. değişim programları kapsamında diğer
Üniversitelere giden öğrenciler, gittikleri üniversitelerde almış oldukları notların intibakından
sonra, ilk yüzde on başarı listelerine girme şartlarını yerine getirmeleri halinde bu haktan
yararlanabilirler. Ancak, söz konusu öğrenciler, notlarının en geç bu yönergenin 8 inci
maddesinde belirtilen itiraz süresi sonuna kadar öğrenci işleri bilgi sistemine işlenmesi halinde
değerlendirmeye alınabilirler.
(4) (Değişiklik: 13/09/2018 tarihli ve 23 sayılı Senato Kararı) Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge kapsamında Üniversitemize
yerleşen öğrenciler, ilk yüzde on hesaplamalarına dâhil edilmezler.
(5) İlk 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 on (10)’un altında ise, ilk yüzde on şartlarını sağlayan öğrencilerden,
listede yer alan ilk öğrenci yüzde on haklarından yararlanır.
Sınıf listelerinin oluşturulması
Madde 5- (1) Bir bölümdeki öğrencilerin ilgili yarıyılındaki toplam öğrenci sayısı
dikkate alınır. Gruplara (şube veya sınıf) ayrılmış ise gruplara göre değerlendirme yapılmayarak
tüm grup toplamına göre işlem yapılır. Bölüm/programdaki ilk yüzde on sınıf listeleri, normal
öğretim ve ikinci öğretim programları için ayrı ayrı düzenlenir.
(2) İlk yüzde on sınıf listesi hazırlanırken aşağıda belirtilen durumda olan öğrenciler
sınıf listelerine dâhil edilmezler;
a) İlgili yarıyılda kayıt dondurmuş veya o yarıyıl için uzaklaştırma cezası almış olan
öğrenciler,
b) Azami süresini aşmış öğrenciler,
c) ÇAP / Yandal öğrencileri (ÇAP veya Yandal yaptıkları bölümlerde)
d) Erasmus/Farabi/Özel Öğrenci vb. Değişim Programları kapsamında Üniversitemize
gelen öğrenciler,
İlk yüzde on listesine giremeyecek öğrenciler
Madde 6- (1) İlk yüzde on listesine aşağıda durumları belirtilen öğrenciler giremezler;
a) İlk yüzde on hesabının yapıldığı dönemde, başarısız dersleri nedeniyle (FF,
FD,YZ,DZ) daha önceki dönemlerden ders alan öğrenciler,
b) İlk yüzde on hesabının yapıldığı dönemde herhangi bir dersten başarısız olan
öğrenciler,
c) İlgili yarıyılda/yılda almadığı veya çekildiği (W notlu) dersi olan öğrenciler,

ç) Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler,
d) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği’nin “Başarısız Öğrenciler” ile ilgili maddesinde tanımlanan öğrenciler,
e) Öğrenimi süresince kesinleşmiş disiplin cezası bulunan öğrenciler,
f) 15 AKTS’nin altında ders alan öğrenciler.
İlk 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 ortalamasına göre öğrenciler sıralanır ve yüzde on başarı listesine
giren öğrenciler tespit edilir.
(3) İlk yüzde ona giren son öğrenci ile aynı akademik ortalamaya sahip olan diğer
öğrenciler de ilk yüzde on haklarından yararlanır.
(4) (Ek: 03/10/2018 tarihli ve 25 sayılı Senato Kararı) Üstün başarısı ya da ders
muafiyeti nedeniyle Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrenci Sınıf
Belirleme Yönergesi çerçevesinde sınıf atlatılan öğrencilerin başarı notunun; mevcut sınıfının
bir alt sınıfında %10 başarı listesine giren öğrencilerin başarı notuna eşit veya üzerinde olması
durumunda, öğrencinin yazılı talebi üzerine ilgili öğrencinin %10 başarı durumu birim yönetim
kurulunda değerlendirilir ve değerlendirme sonucu %10 başarı listesine ilave edilmesi halinde
önceki %10 başarı listesinden öğrenci çıkarılmaz.
İtiraz, süre ve merci
Madde 8- (1) İlk 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 birim yönetim kurullarında kabul edilmesi halinde yüzde on
başarı listeleri güncellenir ve güncellenen son liste geçerli olur.
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) 09/09/2016 tarihli ve 16 sayılı Senato toplantısında kabul edilen
“Dumlupınar Üniversitesi İlk Yüzde On başarı Değerlendirme Yönergesi”, bu Yönergenin
yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar.
Yürürlük
Madde 11- (1) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 12- (1) Bu Yönergeye ait hükümler, Rektör tarafından yürütülür.

