BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
KOLEJ AYŞEABLA ve ADANA BAŞKENT OKULLARI BAŞARI
İNDİRİM YÖNERGESİ

AMAÇ
Bu yönergenin amacı, başarılı öğrencileri ödüllendirerek motivasyonunu artırmak, giderek daha
başarılı ve yetenekli öğrencilerin okullarımızı tercih etmelerini sağlamak, hizmetin verimliliğini ve
okullarımızın başarısını yükseltmek için başarı düzeylerinde yapılacak indirim oranlarını ve ilkelerini
belirlemektir.
KAPSAM
Bu yönerge Anadolu Lisesi ve Fen Liselerine kayıt yaptıran başarılı öğrenciler ile İlköğretim Okulu
ara sınıflarında okuyan başarılı öğrencilere verilecek başarı indirim oranını kapsar.
BAŞARI İNDİRİMLERİ
Madde 1/ A- 2008-2009 Eğitim Öğretim yılında Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) sonuçları,
sonraki yıllarda değişecek sınav sistemine göre Orta Öğretime Geçiş Sistemi (OGES) sonuçları esas
alınarak aşağıdaki tablodaki sıralamaya göre başarı indirimi verilir. Bu indirimden yararlanan
öğrencilerin indirim hakkı, puan ortalaması 85’in altına inmediği ve davranış puanının düşmesine
neden olacak disiplin cezası almadığı sürece devam
eder.

PUAN DİLİMİ

İNDİRİM ORANI

İlk 10.000’de

% 100

10.001 – 15.000

% 90

15.001 – 20.000

% 80

20.001 – 25.000

% 70

25.001 – 30.000

% 60

30.001 – 35.000

% 50

1/ B- Ayrıca burslu olmadığı halde yılsonu ağırlıklı puan ortalaması 85’in üstünde olan öğrencilere
de %50 indirim uygulanır. Bu sayı tüm liselerdeki toplam öğrenci sayısının % 10’unu geçemez. Sayı
fazla olduğu takdirde puan durumuna göre sıralama yapılır.
Madde 2- Başkent Üniversitesi İlköğretim okullarını 1.,2. ve 3.’lük ile bitirenler kendi okullarının
Lise ve Fen Liselerine devam ettikleri taktirde aşağıdaki sıralamaya göre başarı indirimi verilir. Bu
indirim hakkı, öğrencinin puan ortalaması 85’in altına inmediği ve davranış puanının düşmesine
neden olacak disiplin cezası almadığı sürece devam eder.
SIRALAMA
1
2
3

ORAN
% 100 (Bir Öğrenci)
% 75 (Bir Öğrenci)
% 50 (Bir Öğrenci)
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Madde 3- İlköğretim Okullarımızda, 5 inci sınıflardan 6 nci sınıfa geçen öğrencilerimizin
yılsonu başarı puanına göre ilk 10 öğrenciye %25 indirim uygulanır. Bu indirim öğrencinin 6.,7.,8.,
sınıflarda okulumuza devam ederken 6 ıncı ve 7 ncı sınıf yıl sonu puan ortalaması 85’in altına
inmediği

ve

Öğrenci

Davranışları Değerlendirme Kurulu tarafından herhangi bir yaptırım

uygulanmadığı sürece devam eder.
Yukarıda belirtilen kurallar doğrultusunda başarı indirimi uygulanacak öğrencileri, ilgili okul
müdürü, öğrencinin okuduğu sınıftan sorumlu müdür yardımcısı ve mali işler birim yöneticisinden
oluşan komisyon belirler ve Yönetim Kurulu’nun onayı için Kurucu Temsilcisine sunar.
Madde 4- Yurt dışında ve Türkiye çapında bilim, resim, müzik, spor vb. dereceye giren
öğrencilere aşağıdaki tabloya göre, bölge çapında yapılan resmi yarışmalarda ilk 3 dereceye
girenlere ise, ilgili okul müdürü, öğrencinin okuduğu sınıftan sorumlu müdür yardımcısı ve mali işler
birim yöneticisinden oluşan komisyonun değerlendirilmesine göre %30’a kadar değişen başarı indirimi
belirlenir ve Yönetim Kurulu’nun onayı için Kurucu Temsilcisine sunulur.

Sıra No

Dünya

Türkiye

1

% 100

% 80

2

% 90

% 70

3

% 80

% 60

DİĞER İNDİRİMLER:
Madde 1- Kardeş İndirimi; Okullardan birden fazla çocuğunu okutan velilere her bir çocuk için
%10 kardeş indirimi uygulanır.
Madde 2- Mezun İndirimi; Başkent Üniversitesi ve bağlı okullarından mezun olanların
çocuklarına %10 indirim uygulanır.
Madde 3- Personel İndirimi: Başkent Üniversitesi ÖzelAyşeabla Okullarında çalışanlar dışında,
Başkent Üniversitesi ve bağlı kurumlarında çalışan personel çocuklarına % 25 indirim uygulanır. Bu
indirim Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okullarında çalışanların çocuklarına %50 oranında
uygulanır.
Madde 4- Peşin İndirimi; Okul ücretlerinin Mayıs, Haziran aylarında peşin ödenmesi halinde
%10 indirim uygulanır.
İndirimlerin birleşmesi halinde en yüksek olan bir indirim uygulanır.
YÜRÜRLÜK
Bu yönergenin hükümleri 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı başından itibaren yürürlüğe girer,
onay tarihinden itibaren 21.03.2007 tarihli yönetmelik yürürlükten kalkar ve Rektör (Yönetim Kurulu
Başkanı) adına Kurucu Temsilcisi tarafından yürütülür.
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