
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÖĞRETİMDE İLK YÜZDE ONA GİREN 

ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 

VE UYGULAMA ESASLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 

Amaç  

MADDE 1 – (1) Bu uygulama esasları, Düzce Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans 

düzeyinde eğitim-öğretim gören ikinci öğretim programı öğrencilerinden bir dönemde ilk 

yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu uygulama esasları, Düzce Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans 

düzeyinde eğitim-öğretim gören ikinci öğretim programı öğrencilerini kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu uygulama esasları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46 ncı 

maddesinin (h) ve (ı) bentleri ile 01.03.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ve 

Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak 

Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu uygulama esaslarında geçen; 

a) Asgari dersler: Düzce Üniversitesi Senatosu tarafından bölüm/programın öğretim 

programında sadece ilgili yarıyıl için kabul edilen zorunlu ve seçmeli derslerin sayısını,   

b) Bölüm/Program öğrenci sayısı: Bir bölüm/program için sadece o bölüm/programda 

kayıtlı öğrenci sayısını, 

c) Değerlendirmeye esas öğrenci sayısı: Bölüm/program öğrenci sayısından özel 

öğrenci, hazırlık sınıfı, azami öğrenim süresini dolduran, ilgili yarıyıl için belirlenen asgari 

dersleri almayan, yatay/dikey geçişle gelen ve en az bir dönem öğrenim görmeyen, yandal, 

çift anadal, kayıt yenilemeyen, kayıt donduran öğrenciler hariç tutularak tespit edilen öğrenci 

sayısını, 

        ç) Dönem : Akademik takvimde belirtilen güz veya bahar dönemini, 

        d) Katkı payı: Her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen normal öğretim programı 

öğrencilerinden cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak miktarını,  

        e) Öğrenci: Düzce Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim gören 

ikinci öğretim programı öğrencisini, 

        f) Öğrenim Ücreti: Her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen ikinci öğretim 

programı öğrencilerinden cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak miktarını, 

        g) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü, 

        ğ) Üniversite: Düzce Üniversitesi’ni, 

ifade eder. 

 

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Şartlar, Uygulama 

 

Genel Şartlar 

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 bütünleme sınavlarının 

tamamlanmasının ardından yapılır.  

 (12) Staj dersleri hesaplamaya dahil değildir. 

 

Uygulama 

MADDE 6– (1) Güz dönemi sonunda yüzde ona giren öğrencilerin listesi akademik 

takvimde bütünleme sınav notlarının öğrenci bilgi sistemine girilmesi için belirlenen son ilan 

tarihinden itibaren 30 (otuz) gün geçtikten sonra yapılır. 30 (otuz) gün içerisinde bildirilen not 

ve not düzeltmeler değerlendirmeye alınır. Daha sonra bildirilen not ve not düzeltmeler 



değerlendirmeye alınmaz. Öğrencinin bahar yarıyılında ödemiş olduğu öğrenim ücreti iadeleri 

bahar dönemi içerisinde yapılır 

(2) Bahar dönemi sonunda yüzde ona giren öğrencilerin listesi akademik takvimde 

bütünleme sınav notlarının öğrenci bilgi sistemine girilmesi için belirlenen son ilan tarihinden 

itibaren 30 (otuz) gün geçtikten sonra yapılır. 30 (otuz) gün içerisinde bildirilen not ve not 

düzeltmeler değerlendirmeye alınır. Daha sonra bildirilen not ve not düzeltmeler 

değerlendirmeye alınmaz.  Öğrencilerin öğrenim ücretleri, takip eden güz döneminde 

indirimli olarak (katkı payı kadar) hesaplanır. 

(3) Yüzde ona giren öğrenci listeleri Fakülte Dekanlığı, Yüksekokul ve Meslek 

Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından kurumsal İnternet sayfasından ilan edilir. Öğrenciler 

itiraz için ilan tarihten itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Fakülte Dekanlığına, 

Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurabilirler. 7  (yedi) iş 

günü sonrasında yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Yapılan itiraz başvuruları Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve sonucu ilgili öğrenciye bildirilir.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

 Hükmü Bulunmayan Haller 

MADDE 7 – (1) Bu uygulama esaslarında hükmü bulunmayan hallerde ilgili mevzuat 

hükümleri, Senato ve ilgili Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 8 – (1) Bu uygulama esasları, 22.01.2015 tarih ve 2015/8 sayılı Kararı ile  

Düzce Üniversitesi Senatosu’nda kabul edilmiş olup, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar  

dönemi başından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 9 – (1) Bu uygulama esaslarını Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


