BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ
Dayanak
Madde 1- Bu Yönerge, 08.02.1996 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Balıkesir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2
nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, Meslek Yüksekokullarında uygulanan ve düzenlenmesi
Yönetmelikte Fakülte ve Yüksekokul yönergelerine bırakılan konuları kapsar.
Tanımlar
Madde 3- Bu Yönergede geçen;
Üniversite
: Balıkesir Üniversitesini,
Senato
: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu,
Meslek Yüksekokulu
: Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksekokullarını,
Yüksekokul Kurulu
: Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksekokulları
Kurullarını,
Yüksekokul Yönetim Kurulu : Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Yönetim
Kurullarını,
Yönetmelik
: Balıkesir Üniversitesi Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim
ve Sınav Yönetmeliğini,
İfade eder.
Eğitim-Öğretim Süresi
Madde 4- Meslek Yüksekokulunda dört yarıyıl süreli önlisans düzeyinde eğitimöğretim uygulanır.
Meslek Yüksekokuluna kayıt
Madde 5- ÖSS sonuçlarına göre Meslek Yüksekokuluna girmeye hak kazanan adaylar,
Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümlerine göre programlara kaydedilir.
Kayıt Yenileme
Madde 6- (Değişik madde S: 20/10/2005) Öğrenciler, süresi akademik takvime göre
her yarıyılın başlama tarihinden itibaren beş işgünü içinde katkı payı koşullarını yerine
getirmek ve Yüksekokul Yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar dahilinde kayıtlarını
yenilemek zorundadırlar. Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler için kayıt bitim
tarihinin yedinci günü yalnız bir gün için kayıt yapılır. Anılan tarihlerde kaydını yenilemeyen
öğrenci o yarıyıl eğitim – öğretim programına devam etmekten vazgeçmiş sayılır. Bu durumda
olan öğrenci aynı koşullarla bir sonraki yarıyıl başında kaydını yenileyebilir. Kaydını
yenilemediği yarıyıl eğitim öğretim süresinden sayılır.
Derslere Yazılma
Madde 7- Meslek Yüksekokulunda ders geçme sistemi uygulanır.
Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenci, aynı zamanda ilk iki yarıyıla ait derslere de
yazılmış olur.

(Değişik fıkra S: 20/10/2005) Üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda derslere yazılma, kayıt
yenileme sırasında daha önceki yarıyıllarda başarılamayan derslere öncelik verilerek kaydın
yenilendiği yarıyıla ait derslere danışmanının onayıyla yazılma şeklinde olur. Kayıt yaptırılan
yarıyılda okutulmakta olan derslerin kredi miktarı ilk kez alınan dersler ile önceki yıllardan
devam alınamayan dersler için en çok beş kredi saati aşılabilir. Öğrenci bu sınırlar içinde
kalmak kaydıyla üst yarıyıldaki derslere yazılabilir. Önceki yarıyıllarda devam şartını
sağladığı derslerin, kredi şartı aranmaksızın tamamına yazılabilir.
Devam Zorunluluğu
Madde 8- (Değişik madde S: 20/10/2005) İlk kez alınan derslerle devamsızlık
nedeniyle tekrarlanan derslere devam zorunludur. Kuramsal derslerde en az % 70, uygulama,
laboratuvar ve benzeri çalışmalarda en az %80 devam etmeyen öğrenci, devam koşulunu
yerine getirmemiş sayılır ve o dersin yıl/yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına alınmaz. Bir
dersin devam şartını bir kez sağlamak yeterlidir.
Staj (Endüstriye Dayalı Öğrenim)
Madde 9- (Başlığıyla birlikte değişik madde S: 20/10/2005) Öğrencilerin, eğitimöğretim süresince elde ettikleri mesleki bilgi ve becerileri uygulayabilmeleri için Yüksekokul
Müdürlüğünün uygun gördüğü işletmelerde staj yapmaları zorunludur.
Staj çalışması eğitim-öğretim süresinden, yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ise staj
süresinden sayılmaz. Staj tatil dönemlerinde yapılır. Ancak, sorumlu olduğu bütün
derslerinden devam şartını sağlamış öğrenciler tatil dönemi dışında da staj yapabilirler. Staj
yapmayan ya da stajı başarısız olan öğrenci diploma almaya hak kazanamaz. Stajla ilgili diğer
hususlarda “Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi içindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin
İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlara İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik”
hükümleri uygulanır.
Madde 10- (mülga madde S: 20/10/2005)
Yatay Geçişler
Madde 11- Meslek Yüksekokullarına başka bir üniversiteye bağlı yükseköğretim
kurumundan yatay geçişlerle, Meslek Yüksekokulları arasında ya da aynı Meslek
Yüksekokulunun programları arasındaki yatay geçişlere Yükseköğretim Kurulu yönetmelik
ve ilkeleri doğrultusunda Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir.
Önkoşullu Dersler
Madde 12- Önkoşullu dersler ve önkoşul dersleri, ilgili bölümün önerisi ve
Yüksekokul Kurulu kararı ile belirlenir ve eğitim-öğretim planında gösterilir.
Sınavlar
Madde 13- (Değişik madde S: 20/10/2005) Sınavlar; ara sınavlar, yıl/yarıyıl sonu
sınavları ve bütünleme sınavlarından oluşur. Her yarıyılda bir dersin en az bir ara sınavı
yapılır. Bir dersin yıl/yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılabilmek için kayıt yenileme,
derslere yazılma ve devam koşullarını yerine getirmiş olmak gereklidir.
Bir dersin yıl/yarıyıl sonu sınavları ile bütünleme sınavları akademik takvime göre
düzenlenir. Bu sınavlara ilişkin programlar, sınavların başlamasından en az onbeş gün önce
yüksekokul müdürlüğü tarafından kurum içinde yazılı olarak ilan edilir.

Yıl/yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrencilere, başarısız oldukları dersler için
aynı sınav döneminde kullanılmak üzere bütünleme sınav hakkı verilir. Bu sınavlar belirlenen
programa göre her ders için yıl/yarıyıl sonu sınavlarından en az iki hafta sonra yapılır.
Bir dersin yıl/yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılabilmek için kayıt yenileme,
derslere yazılma ve devam koşullarını yerine getirmiş olmak gereklidir. Yıl/yarıyıl sonu
sınavlarına girip de başarılı olan öğrenciler bütünleme sınavlarına not yükseltmek amacıyla
giremezler. Bütünleme sınavlarına katılmayan öğrenciler, bu maddenin beşinci fıkrası
kapsamında olanlar istisna olmak üzere mazeretlerine bakılmaksızın başarısız sayılırlar.
Uluslararası kültür, sanat ve spor etkinliklerinde ülkemizi ya da meslek yüksekokulunu
temsil için görevlendirilen ve bu nedenle yıl/yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına
katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı
meslek yüksekokulunun yönetim kurulunca belirlenip ilgililere duyurulur.
Staj (Endüstriye Dayalı Öğretim) çalışmalarının değerlendirilmesi meslek yüksekokulu
yönetim kurulunun ilgili öğretim yılı içerisinde belirleyip ilan ettiği tarihler arasında yapılır.
Staj çalışmasını tamamlayan öğrenci ilan edilen tarihler arasında program koordinatörlüğüne
,şekli ve içeriği ilgili yönetmelik ve yönergeler ile belirlenen staj dosyası ile başvurur. İlgili
program koordinatörünce görevlendirilen bir öğretim elemanı tarafından yapılan
değerlendirme sonucunda öğrenci stajdan başarılı ya da başarısız sayılır.
Sınavların Değerlendirilmesi
Madde 14- (Değişik madde S: 20/10/2005) Sınavlar ve laboratuvar/uygulama
çalışmalarının sonuçları yüz tam not üzerinden değerlendirilir. Birleşik kodlu, uygulamalı ya
da laboratuvarlı derslerde ara sınav, yıl/yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı notu, dersin
uygulama ve kuramsal kısımlarının ağırlıklarına göre belirlenir.
Başarı notu; ara sınav notu ortalamasının %50’si ile yıl/yarıyıl sonu veya bütünleme
sınav notunun %50’si katılarak hesaplanır. Ortak zorunlu derslerde ara sınav notunun başarı
notuna katkısı %30’dur. Bir dersin yıl/yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında başarılı
sayılabilmek için hem başarı notunun, hem de bu sınavdan alınan notun en az elli olması
gerekir.
Yürürlülükten Kalkan Yönerge
Madde 15- 20/01/1994 tarihinde Senatoda kabul edilerek yürürlüğe giren Balıkesir
Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim, Sınav Yönergesi hükümleri
yürürlülükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 16- Bu Yönerge hükümleri 1996-1997 eğitim-öğretim yılı başından itibaren
geçerli olmak üzere Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17- Bu Yönerge hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksekokulları
Müdürleri yürütür.
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BAÜ. Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

S: 20/10/2005
2005/9-4

BAÜ. Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin Bir
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönerge

S: 21/11/2002 2002/73

BAÜ. Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönerge
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BAÜ. Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin Bir
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönerge
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BAÜ. Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin Bir
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BAÜ. Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönerge
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