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BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN YÜZDE ONA GİRME
KOŞULLARI
Önlisans ve lisans için güz ve bahar yarıyılında öğrencinin okuması gereken dönem
sayısı aşağıdaki gibidir.
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1- (Değişik Madde S. 26.12.2019) Yüzde on hesaplama işlemleri her yarıyıl sonunda
bütünleme sınavlarından sonra yaz öğretimi dikkate alınmadan yapılır.
2- Yüzde on hesaplama işlemlerinden önce ders planları öğrenci otomasyon bilgi
sistemine eksiksiz tanımlanmalı, intibaklar doğru şekilde yapılmalıdır. Ders
planlarında yer alan zorunlu ve seçmeli ders sayıları öğrenci otomasyon bilgi
sistemine doğru şekilde girilmelidir.
3- Öğrencinin döneminde alması gereken ders sayıları belirlenirken;
a) Üsten aldığı dersler, yüzde on hesaplama döneminde ders sayısına dahil değildir.
b) İlgili dönemde muaf olduğu dersler alması gereken zorunlu ders sayısına dahildir.
c) Alttan aldığı dersler alması gereken zorunlu ders sayısına dahil değildir.
4- Hazırlık sınıfı öğrencileri hesaplama dışındadır.
5- Yatay geçiş yapan ve en az bir dönem eğitimi bitiren öğrenciler de dikkate alınmalıdır.
6- (Değişik Madde S. 26.12.2019) Yüzde on’dan yararlanamayacak olan (10 uncu
Maddede belirtilen) öğrenciler çıkarıldıktan sonra tespit edilen sınıf mevcuduna göre
ilk yüzde on’a girebilecek öğrenci sayısı tespit edilir.
7- (Mülga S. 26.12.2019)
8- Öğrencinin hiç almadığı ders olmamalıdır. Asgari ders hesabında senato tarafından
ilgili dönem için belirlenen zorunlu ve seçmeli derslerin dikkate alınması, bunun
dışında alınan derslerin dikkate alınmaması gerekmektedir.
9- Öğrencilerin sınıf ve dönem hesabında kayıt dondurma durumları da göz önünde
bulundurulmalıdır.
10- Kayıt tipi misafir öğrenci, özel öğrenci, yabancı uyruklu öğrenci, erasmus, farabi, çap
ve yandal olan öğrenciler listede olmamalıdır. Bu öğrenciler sınıf öğrenci sayısına da
eklenmezler. Ancak değişim programlarına katılan öğrencilerin (gönderen)
yükseköğretim kurumunda yüzde on içerisinde değerlendirilmelidir.
11- Değerlendirmede ilk yüzde ona giren öğrenci sıralamasında olan öğrenci ile aynı
akademik ortalamaya sahip olan diğer öğrencilerinde listede olması gerekmektedir.

12- (Değişik Madde S. 26.12.2019) Öğrencilerin yüzde ona girebilmesi için genel
akademik ve dönem sonu akademik not ortalamalarının en az 2.00 olması gerekmekte
ve dönem sonu genel akademik not ortalamasına bakılarak hesaplanır.
13- (Değişik Madde S: 15/03/2019) (Değişik Madde S. 26.12.2019) Öğrenci kayıtlı
olduğu dönemde almak zorunda olduğu bütün derslerden başarılı olmak zorundadır.
Üst sınıftan alınan dersler kayıtlı olunan dönem yönünden yüzde on hesaplamasına
dahil edilmez. Üst sınıftan alınan dersler hariç olmak üzere, kayıtlı olduğu dönemde
herhangi bir dersten FF, DZ veya YZ notu alan öğrenciler dönem sonu yüzde ona
giremezler.
14- Akademik takvimde belirtilen itiraz süreleri bittikten sonra bildirilen not ve not
düzeltmeleri dikkate alınmaz.
15- (Değişik Madde S. 26.12.2019) Yüzde on’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir
sonraki dönemde Resmi Gazete’de belirlenen birinci öğretim öğrencilerinin
ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler.
16- Sınıf mevcudu üzerinden yüzde ona girenler hesaplanırken aşağıdaki kurala dikkat
edilmelidir.
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