CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
YÜZDE ON BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1 - Bu yönerge; Celal Bayar Üniversitesinde öğrenim gören önlisans ve lisans programı öğrencilerinin ilk
yüzde ona girme kriterlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 - Bu yönerge; Celal Bayar Üniversitesinin önlisans ve lisans öğrencilerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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 Ücretinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararına
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - Bu yönergede geçen;
(a) Birim yönetim kurulu: Öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
(b) Öğrenim ücreti: İkinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri ücreti,
(c) Rektör: Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,
(d) Senato: Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,
(e) Üniversite: Celal Bayar Üniversitesini,
(f) YANO: öğrencinin ilgili yarıyılda aldığı derslerin not ortalamasını,
(g) Yüzde on: Sınıf mevcuduna göre başarı sıralamasında ilk yüzde onluk dilimi,
ifade eder.
Değerlendirmeye Alınmayacaklar
Madde 5 – (1) Hazırlık sınıfı öğrencileri.
(2) Program süresini aşan öğrenciler.
(3) Dikey veya yatay geçişle gelen fakat üniversitemizde en az bir dönem okumamış öğrenciler.
(4) Üniversitemizde Farabi, Erasmus, özel öğrenci vb. değişim programı kapsamında öğrenim gören öğrenciler.
(5) Bulunduğu yarıyılın sonunda, aynı yarıyıldan veya alt yarıyıllardan alamadığı, devamsızlıktan kalan veya
başarısız dersi olan öğrenciler.
(6) Üst sınıftan ders alanların üst sınıf dersleri.
(7) Değerlendirmenin yapıldığı yarıyılda YANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler.
(8) İlgili yarıyılda ortalamaya katılan üçten az dersi olanlar.
(9) Disiplin cezası almış olan öğrenciler.
(10) Yabancı uyruklu öğrenciler.
(11) Sınıf mevcudu 10 (On)’ un altında olan sınıflar.
Uygulama
MADDE 6 - (1) Yüzde on hesaplamasında zorunlu ve seçmeli dersler dikkate alınır. Staj dersleri hesaplamaya
dahil değildir.
(2) Değerlendirmeler, ilgili dönemin bütünleme sınavları ilan edildikten sonra yapılır.
(3) Değerlendirmeler sınıf bazında ayrı ayrı yapılır.
(4) Şube veya gruplara ayrılmış sınıflar ayrı ayrı değil, sınıf bazında toplu olarak değerlendirilir.
(5) Değerlendirmeye, bulunduğu sınıfın ilgili dönemindeki tüm derslerini alanlar dahil edilir.
(6) Sınıf mevcuduna göre yapılan yüzde on hesaplamasından sonra bulunan değer 1(Bir)’in altında ise bu değer
1(Bir) olarak kabul edilir. Virgülden sonraki rakam 5 (Beş)’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 (Beş) ve üzerinde ise
bir üst tam sayıya tamamlanır.

(7) Farabi, Erasmus, özel öğrenci vb. değişim programları kapsamında diğer üniversitelere giden Üniversitemiz
öğrencileri, gittikleri üniversitelerde almış oldukları notlarının intibakından sonra, şartları yerine getirmeleri halinde
yüzde on uygulamasından faydalanır.
(8) İlk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen
öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.
(9) Öğrencilerin yarıyıl ağırlıklı not ortalamalarına (YANO) göre değerlendirme yapılır. Yüzde ona giren son
öğrenci ile aynı yarıyıl ağırlıklı not ortalamalarına (YANO) sahip olan diğer öğrenciler kontenjan sınırlaması
olmadan bu haktan yararlanır.
(10) Yüzde on listeleri ilgili birimin yönetim kurulu onayından sonra ilgili birim tarafından ilan edilir.
İtirazlar
MADDE 7 – (1) Yüzde on başarı listesine yapılacak itirazlar, listenin ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü
içinde ilgili birime yapılır. Süresinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
(2) Yapılan itirazlar, birim yönetim kurulu tarafından 5 (beş) iş günü içinde değerlendirilir. Yapılan itirazların haklı
bulunması durumunda liste tekrar güncellenir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, Üniversite Yönetim Kurulu
ve Senato kararı uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
Üniversitemiz Senatosunun 15.02.2013 tarih ve 2013/01 sayılı kararı ile kabul edilen Celal Bayar Üniversitesi
Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 - (1) Bu yönerge, 2015–2016 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Senato tarafından
kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 - (1) Bu yönerge hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.
Bu Yönerge, Üniversitemiz Senatosunca 19.08.2016 tarihinde kabul edilmiştir.

