ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
YÜZDE ON BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMA ESASLARI
Amaç ve kapsam
Madde-1: (1) Bu esaslar, yüzde on başarı sıralaması kriterlerini belirlemek amacıyla
çıkartılmış olup Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerini kapsar.
Dayanak
Madde-2: (1) Bu esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ncı maddesinin “h” ve
“ı” bentleri ile 01/03/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararına dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde-3: (1) Bu esaslarda geçen;
a) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,
b) Öğrenci: Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisini,
c) Müfredat: Öğrencinin kayıttan mezuniyetine kadar okuyacağı derslerin Üniversite
Senatosunca kabul edilen eğitim programını,
d) Katkı payı: Gündüz eğitim yapılan programa kayıtlı öğrencilerin ödeyecekleri cari hizmet
maliyetlerine öğrenci katkısını,
e) Öğrenim ücreti: İkinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri Bakanlar Kurulu Kararı ile
tespit edilen miktarı,
ifade eder.
Genel şartlar
Madde-4: (1) Yüzde on başarı değerlendirmesine hazırlık sınıfı hariç olmak üzere aşağıdaki
şartları taşıyan öğrenciler dahil edilir.
a) Lisans veya ön lisans programı öğrencisi olmak.
b) Azami öğrenim süresini doldurmamış olmak.
c) Değerlendirme yapılan dönemden önceki yaz öğretiminde alınan dersler dikkate alınır,
değerlendirme yapılan dönemden sonra açılan yaz öğretiminde alınan dersler öğrencinin mevcut
durumunu etkilemez.
d) Değerlendirme, hem güz hem bahar dönemi sonlarında yapılır. Ancak, yıllık eğitim sistemi
uygulanan programlarda değerlendirme Bahar dönemi sonunda yapılır ve uygulama bir sonraki yılı
kapsar.
Değerlendirmeye girecek öğrenciler
Madde-5: (1) Başarı sıralaması, ilgili bölüme kayıtlı öğrenciler arasından öğrencinin eğitim
gördüğü döneme göre yapılır ve aşağıdaki şartlar aranır.
a) Öğrencinin, geçmiş dönemler de dâhil olmak üzere en son öğrenim gördüğü dönem
itibariyle bölümün Senatoca onaylanmış müfredatında yer alan dersleri almış olması gerekir.
b) Değerlendirmenin yapıldığı dönemde aldığı dersler, öğrencinin ilgili döneme ilişkin ders
yükünden az olamaz (son sınıf öğrencileri hariç).
c) İlgili dönemdeki öğrencilerin gruplara ayrılması durumunda her grup için ayrı ayrı
değerlendirme yapılmaz, toplam öğrenci sayısı dikkate alınır.
d) Erasmus, Farabi, Mevlana programları kapsamında veya özel öğrenci statüsünde diğer
üniversitelerden ders alan öğrenciler, notlarının ve eşdeğerlik kararlarının, döneme ait bütünleme
notlarının teslimi için son günden itibaren 45 gün içerisinde Rektörlüğe bildirilmesi halinde
değerlendirmeye dahil edilir.
e) Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay veya dikey geçişle gelip en az bir dönem
öğrenim gören öğrenciler de intibak ettirilen yarıyıla göre değerlendirmeye alınırlar.
f) Daha üst dönem öğrencisi olup, başarısız dersleri nedeniyle daha önceki dönemlerden ders
alanlar değerlendirmeye alınmaz.
g) Yabancı uyruklu öğrenciler de yukarıdaki şartlar dâhilinde Türk öğrenciler ile birlikte
değerlendirmeye alınır.

Yüzde ona girenlerin tespiti
Madde-6: (1) Beşinci maddeye göre oluşturulan listedeki öğrencilerin ilgili dönemdeki dönem
not ortalamasına göre yapılan sıralamada, ilk yüzde on içerisinde olan öğrenciler belirlenir. Yüzde ona
giren son öğrenci ile aynı akademik ortalamaya sahip olan diğer öğrenciler de yüzde ona girer.
Uygulama
Madde-7: (1) Yüzde on içerisinde yer alan öğrencilerden başarısız dersi olmayanlar, yukarıda
anılan kanunun “h” ve “ı” bentlerindeki haklardan yararlandırılır.
(2) Buna göre, yüzde on dilimine giren;
a) Gündüz eğitim gören (birinci öğretim) öğrenciler, bir sonraki dönemde ödeyecekleri
öğrenci katkı payının yarısını öder.
b) İkinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ilgili bölümün gündüz öğrenim gören
(birinci öğretim) öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.
Geç bildirilen notlar
Madde-8: (1) Bütünleme notlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslimi için son günden
itibaren 45 gün içerisinde bildirilen not ve not düzeltmeler değerlendirmeye alınır, daha sonrakiler
dikkate alınmaz.
Yürürlük
Madde-9: (1) Bu esaslar, 2011-2012 eğitim öğretim yılı Güz döneminden itibaren uygulanır.
Yürütme
Madde-10: (1) Bu esasları Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

