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ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI MESLEK YÜKSEKOKULLARI
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarında kayıt, eğitim-öğretim

ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans düzeyindeki

eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü

maddesine ve Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (Değişiklik 20.06.2012 tarih ve 2012-11 nolu Üniv.Sen.) (1) Bu Yönergede geçen;
a) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,
b) AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi
c) Bölüm: İlgili meslek yüksekokuluna bağlı bölümleri,
ç) Bölüm Başkanı: Bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve

verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumlu birimi,
d) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere Yüksekokul Müdürü’nün görevlendirdiği

öğretim elemanını,
e) Değişim öğrencisi: Ulusal veya uluslararası programlarla ya da ikili anlaşmalarla yurt içinde veya yurt dışında bir

yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan, belirli dönemlerde eğitim-öğretim amacıyla üniversiteye gelen veya giden öğrenciyi,
f) Eğitim-öğretim programı: Öğrenim süresince alınması ve başarılması gereken eğitim-öğretim faaliyetlerinin tümünü

gösteren planı,
ğ) Ekleme/silme işlemi: Öğrencilerin almak istediği dersleri son defa kontrol etme, düzeltme ve onaylama işlemini,
h) Eşdeğerlik: Öğrencinin yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerin

Üniversitemizde uygulanan programlarda verilen derslere denk sayılmasını,
ı) Meslek Yüksekokulu: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulunu,
i) Meslek Yüksekokulu Kurulu: İlgili meslek yüksekokulu kurulunu,
j) Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu: İlgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
k) Müdürlük: İlgili meslek yüksekokulu müdürlüğünü,
l)  Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,
m) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,
n) Üniversite Yönetim Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
o) OBİS: Öğrenci Bilgi Sistemini,
ö) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken başka bir üniversitenin bölüm/  programlarında eğitim-öğretim

dönemi içinde derslere katılma izni verilen öğrenciyi,
p) Program: İlgili meslek yüksekokuluna bağlı bölümlerde eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan programları,
r) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,
s) Seçmeli ders: Öğrencilerin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programında yer alan seçmeli dersler grubundan seçerek aldığı

dersi,
ş)  Yarıyıl: Bir akademik yıldaki güz veya bahar dönemini,
t) Zorunlu ders: Öğrencilerin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programında yer alan zorunlu dersler grubundaki dersleri, ifade

eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri ile İlgili Esaslar

Öğrenci kontenjanları
MADDE 5- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Meslek Yüksekokuluna alınacak öğrenci sayıları,

puan türü ve aday öğrencilerde aranacak koşullar, Meslek Yüksekokulu Kurulunun görüşü alınarak Üniversitenin önerisi ile Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenir.
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Öğrenci statüleri
MADDE 6- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Meslek yüksekokulunda tam zamanlı öğrencilik

esastır.
(2) Özel öğrenci kabulü, 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön

lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Kabul
MADDE 7- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Öğrencinin Meslek Yüksekokuluna kabulü için

aşağıda belirtilen koşullardan birinin olması gerekir.
(a)  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Meslek Yüksekokuluna yerleştirilmiş olmak,
(b) Ön kayıtla öğrenci kabulünde yeterli puanı almış ve yetenek sınavında başarılı olarak kesin kayıt hakkını kazanmış

olmak,
(c) Yatay geçişlerde gerekli koşulları taşımak.
(d)  Yabancı uyruklu öğrenci kabulü için gerekli şartları taşımak.

Yatay geçişle kabul
MADDE 8- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Yatay geçişlerde kabul esasları şunlardır:

a) Yatay geçişler 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

 Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından güz yarıyılı için belirlenen kontenjanlar en geç Haziran ayı, bahar yarıyılı
için belirlenen kontenjanlar da en geç Aralık ayı başına kadar Rektörlüğe bildirilir.

Kayıt işlemleri
MADDE 9- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen

belgeler ve esaslara göre yapılır. Özel yetenek isteyen dallarda, Meslek Yüksekokulu, ÖSYM’nin belirlediği belgeler dışında da belge
isteyebilir. Kesin kayıt işlemlerinin, Üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılması gerekir. İstenen belgelerin aslı veya
Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak
işlem yapılır.

Kayıt yenileme
MADDE 10- (Değişiklik 20.06.2012 tarih ve 2012-11 nolu Üniv.Sen.) (1) Öğrenci, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca

kabul edilen bir mazereti olması dışında, Akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen katkı payı veya
öğrenim ücretini yatırmak ve ders kaydını yenilemek zorundadır.  Katkı payı veya öğrenim ücreti yatırma tarihleri içinde yatırmayanlar
ve mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulu’nca kabul edilmeyenler, o yarıyıl için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından
faydalanamaz.

(2) Öğrenci, kayıt yenilerken, dönem  kredi sınırları içerisinde ve derslerin yarıyıl/yıl öncelik sıralamasına (alt yarıyıl/yıldan üst
yarıyıl/yıla) göre olmak kaydıyla, derslere aşağıdaki sıralamaya göre kayıtlanır.

a) Önceki yıl/yarıyıllara ait derslerden alıp da başarısız olduğu dersler,
b) Önceki yıl/yarıyıllara ait daha önce almadığı dersler,

Haftalık ders programlarının çakışması durumunda, tekrar edilen dersler öncelikle alınır.
(3) Bir seçmeli dersin açılabilmesi için en az on öğrencinin başvurusu gereklidir. Ancak yeterli öğrenci başvurusu olsa bile

diğer şartların uygun olmaması halinde Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca o ders açılmayabilir. Bir öğrenci almış olduğu
herhangi bir seçmeli dersten başarısız olduğunda, isterse izleyen yarıyıl/yıl/yaz okulunda Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun
kararı ile yerine başka bir seçmeli ders alabilir.

(4) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları veya intibak ettirildikleri yıl/yarıyılların üst yıl/yarıyıllarından ders alamaz. Ancak yaz okulu
dersleri ile yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında alınacak ve denkliği Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca
onaylanan dersler, kayıt yaptırılan veya intibak ettirilen yıl/yarıyılların üst yarıyıllarından alınabilir.

(5) Bir öğrenci yaz okulunda başarısız olduğu veya almadığı dersleri alır. Yaz okulu öğrenimi için öğrencilerin ön kayıt ve kesin
kayıt tarihleri akademik takvimle birlikte Senato tarafından belirlenir.

(6) Kayıt yenileme süresi, akademik takvim ile birlikte Senato tarafından belirlenir.
(7) Öğrenci, kayıt yaptırmadığı yıl ya da yarıyılda derslere ve sınavlara giremez ve bu süre öğretim süresinden sayılır.
(8) Öğrenci, ders ekleme/silme işlemini, danışmanı ile birlikte Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde yaptırır. Programdan

silinen ders/dersler yerine yeni ders/dersler alınabilir.
(9) Öğrenci, usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Herhangi bir

nedenle kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.
(10) Zamanında kayıt yenilemeyen öğrenci, kayıt yenileme süresini izleyen beş iş günü içinde Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne

başvurur. Mazereti Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca uygun görülen öğrenci, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte
kaydını yeniler.
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(11) (Değişiklik 30.04.2009 tarih 27215 sayılı R.G. 01.04.2009 tarih ve 05 sayılı Üniv. Sen.) Değişim programları ile veya özel
öğrenci olarak bir başka üniversiteye gidecek olan öğrenciler, dönem başında katkı payını yatırır, ancak ders kaydı yaptırmaz.
Dönüşlerinde, ilgili birimin yönetim kurulunca başarılı oldukları derslerin eşdeğerlik değerlendirmesi yapılır ve bu derslerin öğrenciye
atanması gerçekleştirilir.

(12) Bütün derslerden başarılı olduğu halde staj ve benzeri mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler bu koşulları
tamamlayıncaya kadar ilgili yarıyıl için kayıt yenileme işlemlerini yapmak zorundadır.

(13) Bu Yönergenin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince kayıt donduran öğrenci, öğrenimine kaldığı yerden devam
edeceğinden, sadece kayıt dondurduğu dönem ve öncesine ait dersleri alır.

Kayıt silme/Ayrılma
MADDE 11- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Aşağıdaki hallerde Öğrencinin kaydı silinerek

Üniversite ile ilişiği kesilir.
a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması,
b ) Açık öğretim programları hariç bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi,
c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt

işleminin iptal edilmesi,
(2) Bu Yönergenin 19 uncu maddesine göre haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimlerine devam edemedikleri için haklarını

kullanamayan öğrencilerin kayıtları bu haklarını kullanmadan silinmez.
(3) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının yazılı görüşü de alınarak

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.
(4) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerine başvurması ve ilişik kesme

belgesi işlemlerini tamamlaması gerekir.
(5)  Kaydı silinen/sildiren öğrenciye lise diplomasının aslı, diploma arkasına; kesin kayıt tarihi, kayıt silinme tarihi, nedeni

yazılarak fotokopisi Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri tarafından alınmak suretiyle verilir.
(6)  Meslek Yüksekokulundan yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı kurum/birim yazısı üzerine

ilgili birimce dizi pusulası ile birlikte gönderilir. Gönderilen belgelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

Danışmanlar
MADDE 12- (1) Her öğrenci için ders yılı başlamadan önce bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir.
(2) Danışman; öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye

yardımcı olur.
(3) Danışmanın görevleri, Adnan Menderes Üniversitesi Lisans/Ön Lisans Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesinde

belirtilmiştir.

Katkı payı ve öğrenim ücretleri
MADDE 13- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Öğrenciler, ilgili mevzuata göre belirlenen katkı

payı veya öğrenim ücretini 2547 sayılı Kanunun 46. maddesi hükümlerince her yarıyıl ödemek zorundadır.
(2) Kayıt silme halinde alınan katkı payları iade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim öğretim esasları
MADDE 14- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Adnan Menderes Üniversitesine bağlı meslek

yüksekokullarında tüm programlardaki dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir.
(2) Meslek Yüksekokullarında haftalık ders ve her türlü sınav programları, bölüm başkanları tarafından hazırlanır.
(3) Ders programları hazırlanıp Müdürlükçe onaylandıktan sonra yarıyılın başlamasından on beş gün önce ilan edilir. Ders

programlarındaki zorunlu değişiklikler, bölüm başkanlarının bilgisi ve Meslek Yüksekokulu Müdürünün onayı ile yazılı olarak yapılır.
(4) Meslek Yüksekokulunda yapılan ara sınavı/ yarıyıl sonu/yılsonu/ bütünleme sınavı programlarının hazırlanmasından

bölüm başkanları sorumludur.
a) Ara sınavlarının programı sınavlardan on beş gün önce duyurulur.
b) Yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen zamanlarda yapılır ve sınavlardan on beş gün

önce duyurulur.
c) Akademik takvimde belirtilmeyen sınavlarla ilgili düzenlemeler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca yapılır.
(5) Zorunlu durumlarda Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de

ders ve sınav yapılabilir.
 (6) Mesleki çalışma, proje, seminer gibi dersler öğrencilerin kendi programları ile ilgili konularda bilgi ve becerisini

artırmayı ve pekiştirmeyi amaçlayan derslerdir. Bu tür derslerin yürütülüşü, sınavı ve değerlendirmesi, program özellikleri de dikkate
alınarak, Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulunca karara bağlanır.

(7) Stajlar, öğrencilere programları ile ilgili bilgi ve beceri kazandırma, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri tanıma olanağı
sağlama amacına yöneliktir. Stajlarla ilgili uygulamalar Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesinde belirtilen hükümlere göre yürütülür.
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Akademik takvim ve eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 15- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretimin

başlangıç tarihi, akademik takvim ile Senato tarafından belirlenir.
(2) Eğitim-öğretim dönemleri, güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl, on dört haftadan

az olmamak üzere, her ders yılı sonunda Senato tarafından belirlenir. Hafta sonu ve resmi tatil günleri ile yarıyıl
sonu/yılsonu/bütünleme sınavı günleri, bu sürenin dışındadır.

(3) Güz yarıyılı sonu sınavlarından sonra eğitim-öğretime en az bir hafta ara verilir. Bütünleme uygulanan birimlerde yarıyıl
sonu sınavlarından sonra bir hafta ara verilir.

(4) Meslek Yüksekokulu, yıllık eğitim-öğretim ve sınav takvimini Meslek Yüksekokulu Kurulunda kararlaştırarak, o yılın
Nisan ayı sonuna kadar Rektörlüğe bildirir.

(5) Senato kararıyla ikili öğretim, farklı program, staj gereksinimi için ayrı akademik takvim düzenlenebilir.

Öğretim dili
MADDE 16- (1) Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, 1/4/1996 tarihli ve 22598 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim- Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim- Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince bazı dersler yabancı dilde verilir.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 17- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim, hazırlık

sınıfı hariç dört yarıyıl ya da iki yıl sürelidir ve bu öğrenimini tamamlayanlara ön lisans diploması verilir. Öğrencinin özel öğrencilikte ve
değişim programında geçirdiği süre, öğrenim süresine dahildir.

Ek süre
MADDE 18- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını
azami dört yılda başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Yönergenin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen koşullara
göre ilgili döneme ait katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu
durumda, ders ve sınavlara katılma dışında öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Kayıt dondurma
MADDE 19- ((Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) 1) Öğrencilere kayıt dondurma izni verilmesini gerektiren

haklı ve geçerli nedenler şunlardır:
a) Öğrencinin,  sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporları ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b) Öğrencinin tutukluluk hali,
c) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,
ç) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesi,
d) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime

ara vermek zorunda kalması,
e) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir

kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi,
f) Belge ile kanıtlanması ve başvuru tarihinde devamsızlık sınırının aşılmamış olması koşuluyla, öğrencinin ekonomik

nedenlerle öğrenimine devam edememesi,
g) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da
çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

ğ) Yukarıda sayılan durumlar dışında, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Yukarıdaki mazeretlerine bağlı olarak öğrenimi otuz günü aşan bir süreyle aksayan ya da aksayacağı anlaşılan bir
öğrenciye Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından kayıt dondurma izni verilebilir.

(3) Öğrenciye verilen kayıt dondurma izninin toplamı, birinci fıkranın (c) bendi hükmü hariç olmak üzere, bir seferde en az bir, en
çok iki yarıyıl olabilir ve öğrenciliği boyunca iki yarıyılı aşamaz.

(4) Kayıt dondurma halinde öğrencinin öğrenim süresi ve ek süre işlemez ve kaydı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında
belirtilen süre kadar dondurulur. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılır. Öğrenci mazereti bittiğinde eğitim-öğretimine kaldığı yerden
devam eder.

Ders kredileri
MADDE 20- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Meslek Yüksekokulunda dersler kuramsal

ve/veya uygulamalı olarak yürütülür. Ders birimi kredidir.
(2) Bir öğrencinin ön lisans öğretimini tamamlayabilmesi için öğrenimi boyunca aldığı derslerin toplamı 120 AKTS

kredisinden az olamaz.
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(3) Bir yarıyılda öğrencinin alabileceği toplam ders kredisi, devamı alınan dersler ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (i) bendindeki dersler dahil olmak üzere 40 krediden fazla olamaz.

(4) Bu maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkralarındaki sınırlamalar dikkate alınarak programlarda okutulacak ders adları ve ders
kredileri, Meslek Yüksekokulu Kurulunca görüşülüp karara bağlanır. Kurulda kabul edilen program, Senatonun onayına sunulur.
Senato tarafından kabul edildikten sonra kesinlik kazanır ve yürürlüğe girer.

(5) Meslek Yüksekokulunda okutulan dört yarıyıllık ön lisans dersleri, haftalık ders saatleri ve kredileri ekteki ders
programında gösterilmiştir.

(6) Daha sonra açılacak ön lisans ders programlarıyla mevcut ders adları ve kredi saatlerindeki değişiklik önerilerinde de
aynı süreç izlenir. Senato kararı ile belirlenecek ön lisans ders programları ve değişiklikler bu Yönergeye eklenmiş sayılır.

Eşdeğerlik ve kredi aktarımı
MADDE 21- (Değişiklik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv.Sen.) (1) Eşdeğerlik ve kredi aktarımında uyulacak

esaslar şunlardır:
a) Daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken öğrenimini tamamlamadan veya mezun olduktan sonra, ÖSYM

tarafından Meslek Yüksekokuluna yerleştirilen öğrenciler, öğretim yılının ilk iki haftası içinde dilekçelerine eşdeğer saydırmak
istedikleri ders/derslerle ilgili kredi tutarlarını ve ders içeriklerini gösterir belgeleri ekleyerek, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
başvurabilir.

b) Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı aracılığı ile ilgili ders sorumlusunun görüşünü alır ve ilgili belgelerle
birlikte istemi, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kuruluna sunar. Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu ilgili belge ve bilgileri değerlendirir
ve kararını verir. Eşdeğer saydırılması istenilen derslerin içerikleri benzer, ilgili öğretim elemanı ve Bölüm Başkanının görüşü olumlu
ise, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu bu derslerin eşdeğerliğine karar verebilir. Eşdeğer saydırılan derslerin kredileri ilgili birimdeki
mevcut ders kredisi gibi değerlendirilir.

c) Dersleri eşdeğer saydırmada; başarı notu o dersi alıp başardığı yükseköğretim kurumundaki notudur. Ancak dersin
eşdeğer sayılabilmesi için başarı notu en az altmış olmalıdır.

ç)  Yatay geçişle gelen öğrenci önceki diploma programında aldığı eşdeğer derslerden muaf tutulur ancak bu derslerin
notları akademik ortalama hesabında dikkate alınmaz.

d) Yüzlük not sisteminde notlandırılmış derslerin başarı notu geldiği kurumdaki notun aynısı olarak yazılır. Katsayı ile
notlandırılmış derslerin başarı notu bu Yönergenin 25 inci maddesindeki aralıklar dikkate alınmak suretiyle, Senato tarafından
düzenlenen dörtlük sistemdeki notların yüzlük not sistemindeki karşılıkları tablosu esas alınarak belirlenir. Harfler veya dereceyle
notlandırılmış olan derslerin başarı notunun yüzlük sistemdeki not karşılığı öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunca onaylanmış
belgeye göre, belgelendirilmediği takdirde ise bu Yönergenin 25 inci maddesindeki aralıkların ortalaması dikkate alınarak belirlenir.

e) Dersleri eşdeğer saydırmaya bağlı olarak, öğrencisi olunan programa aktarılan kredi tutarı bir yarıyıllık kredi toplamının
%70’ini aşması durumunda, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu, ilgili bölüm başkanının görüşünü de alarak öğrencinin daha üst ve
uygun bir yarıyıla intibakını yapabilir. Üst yarıyıla intibakı yapılan öğrencinin bu intibak sonucu devam etmemiş olduğu yarıyıl/yıllar
öğrenim süresine sayılır.

f) Yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin, dersleri eşdeğer saydırma ve kredi aktarımlarında da aynı süreçler geçerlidir.
g) Dersleri eşdeğer saydırma başvurularının değerlendirilmesinde 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(i) bendindeki dersler hariç, açık öğretim programlarında daha önce başarılmış olan dersleri eşdeğer sayılmaz.
h) Eşdeğerlik isteğinde bulunulan 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki derslerin eşdeğer

sayılıp sayılmaması, doğrudan Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun takdirine bağlıdır. Bu gruptaki dersler için program içeriği ve
ders sorumlusunun görüşüne gerek yoktur. Ancak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu gerekli görürse dersin yetkili öğretim
elemanından yazılı görüş alabilir.

(2) Eşdeğerlik isteğinde bulunan öğrenciler, başvuru dilekçelerine ek olarak aşağıdaki belgeleri de birlikte verir:
a) Eşdeğerliği istenilen derslerin adları, başarı notu ve ders kredisini belirten belgenin onaylı örneği,
b) Eşdeğerliği istenilen derslere ait dersin başarıldığı kurumdan alınan onaylı ders içerikleri.

Devam zorunluluğu
MADDE 22- (1) Derslere devam zorunluluğu ve dersleri izleme esasları şunlardır:
a) Her öğrenci kuramsal derslerin en az %70’ine, uygulamaların en az %80’ine katılmak zorundadır. Ancak Üniversite adına

halk oyunları, spor, kültür gibi çeşitli gösteri ve yarışmalara katılan öğrenciler, katılmadıkları uygulamaları yapmak koşulu ile bu
zorunluluğun dışında tutulabilirler.

b) Sağlıkla ilgili rapor veya başka engeller öğrencinin derslere devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
c) Devamsızlıktan kalan öğrenciler söz konusu dersin yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez ve dersi tekrar

eder.
ç) Kuramsal ve uygulamalı kısımları ayrılamayan dersler, devam yükümlülüğü açısından kuramsal dersler gibi

değerlendirilir.
d) Uluslararası düzeyde düzenlenen etkinliklere katılacak öğrencilerin devam durumları ilgili mevzuat hükümlerine göre

değerlendirilir.
e) Yoklama; ders sorumlusu/sorumluları tarafından her ders için öğrencilerden imza alınması ile yapılır. Devamsızlıktan kalan

öğrencilerin listesi yarıyıl sonu/ yıl sonu sınavından önce ders sorumlusu/sorumluları tarafından yazılı olarak Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne bildirilir. Devamsızlıktan kalan öğrencilerin listesi, sınav tarihinden en az üç gün önce, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
tarafından öğrencilere ilan yoluyla duyurur.
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f) Yoklamalara ilişkin evrakın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından en az iki yıl saklanması  gerekir.
g) Öğrencinin başaramadığı dersi tekrar etmesi gerekir. Öğrencinin tekrar ettiği derse kayıt yaptırması, devam koşulunu

yerine getirmemişse derse devam etmesi, başarısız olduğu uygulamalara katılması ve açılacak sınavlara girmesi zorunludur.

Sınav tarihlerinin duyurulması
MADDE 23- (1)  Ara sınavı, yarıyıl sonu/yıl sonu/ bütünleme sınavlarının yapılacağı gün, saat ve yer en az on beş gün

önceden Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce öğrencilere duyurulur.

Sınavlar ve değerlendirme esasları
MADDE 24- (Değişiklik 20.06.2012 tarih ve 2012-11 nolu Üniv.Sen.) (1) Meslek Yüksekokulunda sınavların

değerlendirilmesi ve başarı notu aşağıda yer alan esaslar göz önüne alınarak belirlenir:
a) Üniversitede başarı, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü, uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılan sınavlar

ile belirlenir. Varsa staj, proje, bitirme tezi ve diploma çalışması gibi özelliği olan çalışmalar, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca
değerlendirilir.

b) Yarıyıl sonu sınavları, her yarıyılın sonunda, iki yarıyıl süren derslerin sınavları bahar yarıyılının sonunda yapılır.
c) Yarıyıl sonu/yılsonu sınavlarında başarısız olan öğrencilere aynı sınav döneminde olmak koşuluyla, başarısız oldukları

her ders için bir bütünleme sınavı hakkı tanınır. Herhangi bir nedenle yarıyıl sonu/yılsonu sınavına katılamayan öğrenciler, sınava
girme koşulunu yerine getirmişse bütünleme sınavına girebilir.

ç) Her ders için, her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır.
d) Öğrencilere anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü veya raporla belgelemeleri koşulu ile öğrencinin ameliyat ve

sonrası yataklı tedavi sırasında katılamadıkları ara sınavlar ile yarıyıl sonu /yılsonu/ bütünleme sınavları için meslek yüksekokulu
yönetim kurulunun onayı ile mazeret hakkı tanınır.

e) Bir ders için yapılan ara sınavı notlarının aritmetik ortalaması o dersin ara sınavı notu olur.
f) Bir günde aynı sınıfa ait olan ikiden fazla dersin ara sınavı/yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme sınavı yapılamaz.
g) Ara sınavı sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde duyurulur.
ğ) Bir dersin yarıyıl sonu/ yılsonu / bütünleme sınavına girebilmek için, derse kayıtlı olmak, devam koşulunu yerine getirmek

ve uygulamalarını başarı ile tamamlamak gerekir. Ancak, Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsilen etkinliğe katılan öğrenciler ile bu
etkinlik sırasında sakatlanan ve sakatlığı sağlık raporu ile belgelenen öğrencilere etkinlik ve/veya rapor süresi içinde giremediği
sınavlar için Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca bir sınav hakkı verilebilir.

h) Kuramsal ve uygulama kısımları birlikte yürütülen derslerde dersin uygulamalarını başaramayan öğrenci yarıyıl
sonu/yılsonu/bütünleme sınavına giremez. Uygulamalar dışında sınava girme koşullarını yerine getiren öğrenci o dersin uygulamasını
başardığı takdirde yarıyıl sonu/yılsonu/ bütünleme sınavına alınır. Kuramsal ve uygulama kısımları birbirinden ayrı olarak
programlanan ya da sadece uygulamalardan ibaret olan derslerin sınav, not ve başarı durumları kuramsal dersler gibi değerlendirilir.

ı) Yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınav sonuçlarının en geç Akademik Takvimde belirtilen tarihe kadar ders
sorumlusu öğretim elemanı tarafından OBİS’e işlenmesi ve sınav sonuç cetvellerinin öğrenci işleri bürolarına teslim edilmesi gerekir.

i) Uygulama notunun başarı notunu etkilediği durumlar saklı kalmak kaydıyla, başarı notu; ara sınavı notunun/ara sınavları
not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme sınavı notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. Bir dersten başarılı sayılmak
için bu şekilde hesaplanan notun en az altmış olması gerekir. Ancak yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme sınavlarında, yüz tam not
üzerinden en az elli almak zorunludur.

j) Yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme sınavı sonunda (ı) bendinde belirtilen esaslara göre bir dersten başarılı olan öğrenciler
dersi tekrar edemez ve bu dersle ilgili başka bir sınava giremez.

k) Mezuniyeti için başarması gereken uygulamasız ya da uygulaması başarılmış tek dersi bulunan öğrenciler, bu duruma
düştükleri yarıyıl/yılsonundan itibaren; derse devam koşulunu daha önce yerine getirmişlerse, bütünleme sınavının bitimini izleyen bir
ay içinde Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde açılacak tek ders sınavına katılabilir. Bu sınavda yüz tam not
üzerinden en az altmış alan öğrenciler ara sınavı notuna bakılmadan başarılı sayılır ve mezuniyetlerine karar verilir. Öğrenciler, tek
ders sınavına dersin okutulduğu yarıyıla bakılmadan her yarıyıl sonunda girebilir.

l) Staj zorunluluğu olan birimlerde staj uygulamalarındaki başarısızlık ya da eksiklik tek ders sınavı hesabında göz önüne
alınmaz.

m) Tek ders sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin bütünleme sınavlarının ilan edilmesini takip eden beş iş günü
içinde dilekçe ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

n) Her türlü sınav evrakı, Meslek Yüksekokulunda en az iki yıl saklanır.
o) Sınavda kopya yapan ya da kopyaya yardım edenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya yaptığı ya da

yardım ettiği anlaşılanlar o sınavdan sıfır alarak başarısız sayılır ve haklarında disiplin soruşturması açılır.
ö) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen derslerden muafiyet sınavına girebilir. Muaf tutulmuşlarsa, muafiyet sınavında

almış oldukları not başarı notu olarak değerlendirilir. Ancak, muafiyet sınavında başarılı olan öğrenci isterse notunu yükseltmek
amacıyla bu derslere kayıt yaptırabilir. Bu durumda muafiyet sınavında aldığı not geçersiz sayılır.



2012–2013 Eğitim-Öğretim Rehberi
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

97

Notlar ve değerlendirme
MADDE 25- (1) Notlar yüz üzerinden verilir. Başarı notunun kesirli çıkması halinde notun buçuk ve fazlaları bir üste, daha

küçükleri alt tam sayıya tamamlanır. Ayrıca notlar aşağıdaki tabloda belirtilen dereceler ve harflerle de ifade edilebilir:
Alınan Not Derecesi Harf Karşılığı Katsayı

90-100 Pekiyi AA 4
85-89 Pekiyi BA 3,5
75-84 İyi BB 3
70-74 İyi CB 2,5
60-69 Orta CC 2
55-59 Başarısız DC 1,5
45-54 Başarısız DD 1
40-44 Başarısız FD 0,5
0-39 Başarısız FF 0

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 26- (1)  Öğrencilerin, sınav sonuçları ile ilgili maddi hata itirazlarını sonuçların duyurulmasından sonraki beş iş günü

içinde Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne yazılı olarak yapması gerekir. İtiraz ders sorumlusuna iletilir, maddi hata varsa Meslek
Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir. Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Ders puanları ve akademik ortalama
MADDE 27- (1) Ders puanı; ilgili dersin kredisi ile başarı notunun çarpımı ile bulunan puandır.
(2) Akademik ortalama; öğrencinin birimine kayıt yaptırmasından itibaren başardığı ve saydırdığı tüm derslerin puanlarının toplamı,

aldığı derslerin toplam kredi sayısına bölünerek hesaplanır.
(3) Akademik ortalama, yüzlük sistem yanında dörtlük sistem ve harflerle de ifade edilebilir.

Mezuniyet
MADDE 28- (Değişiklik 20.06.2012 tarih ve 2012-11 nolu Üniv.Sen.) (1) Mezun olabilmek için öğrencilerin, Meslek

Yüksekokulu eğitim-öğretim programında yer alan tüm ders ve stajları başarı ile tamamlamaları gerekir.
(2) Mezuniyet tarihi, sınavların bitimini izleyen iş günüdür. Staj gerektiren birimlerde staj son sınıfı takiben yapılıyorsa,

mezuniyet tarihi staj bitimini izleyen iş günü olur.

Derece ve Onur Ödülleri
MADDE 29- (Değişiklik 20.06.2012 tarih ve 2012-11 nolu Üniv.Sen.) (1) Disiplin cezası almamak ve öğrenimini normal

öğrenim süresinde tamamlamak şartı ile;
a) Mezun olan öğrencilerin genel akademik ortalamaları esas alınarak sıralama yapılır. Her bölüm/programda ilk üç sırayı

alan öğrenciler bölüm/program  birincisi, ikincisi, üçüncüsü olarak mezun olurlar. Bu sıralama öğrencinin transkriptinde gösterilir ve
öğrencinin istemesi halinde ayrıca yazılı belge olarak da verilebilir.

b) Mezuniyet başarı ortalaması en az seksenbeş ile seksendokuz aralığında olan öğrenciler üstün başarılı öğrenci,
c) Mezuniyet başarı ortalaması doksan ile yüz aralığında olan öğrenciler onur öğrencisi olarak değerlendirilir.

Diplomalar ve Sertifikalar
MADDE 30- (Değişiklik 20.06.2012 tarih ve 2012-11 nolu Üniv.Sen.) (1) Eğitim-öğretim programında yer alan dersler ve

stajında başarılı olan öğrenciye Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28 inci
maddesi hükümleri uyarınca düzenlenen Ön lisans Diploması verilir.

(2) Diplomada öğrencinin mezun olduğu program belirtilir ve Meslek Yüksekokulu Müdürü ile Rektörün imzası bulunur.
(3) Diploması henüz düzenlenmemiş öğrencilere yazılı isteği üzerine iki yıl süre ile geçerli olmak üzere bir defaya mahsus

Meslek Yüksekokulu Müdürünün imzasını taşıyan geçici mezuniyet belgesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenir.
Diploma, geçici mezuniyet belgesi geri alınarak verilir.

(4) Diploma/geçici mezuniyet belgesi, mezun olan öğrencinin kendisine ya da noter onaylı vekalet verdiği kişiye verilir.
(5) Geçici mezuniyet belgesini kaybedenlere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gazete ilanı ve dilekçeyle başvurmaları

halinde diplomaları teslim edilir. Diplomasını kaybedenlere, gazete ilanı ve dilekçeyle başvurmaları halinde ikinci nüsha olduğu
belirtilen yeni bir diploma düzenlenir.

(6) Mezun olan öğrencilerin ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması zorunludur. İlişik kesme işlemini tamamlamayan
öğrencilere diploma veya dosyalarından herhangi bir belge verilmez.

.
Tebligat
MADDE 31- (Değişiklik 20.06.2012 tarih ve 2012-11 nolu Üniv.Sen.) (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversite’ye kayıt

sırasında bildirdiği ya da daha sonra OBİS’de güncellediği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili birimde ilan edilmek
suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Öğrenci, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştiği takdirde yeni adresini OBİS üzerinden güncellemek ve birim öğrenci
işleri bürosuna yazılı olarak bildirmek zorundadır.
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Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 32- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve

Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 33- (1) Senatonun 22/06/2011 tarih ve 2011/09 sayılı kararıyla kabul edilen Adnan Menderes Üniversitesine Bağlı

Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 34- (1) Bu Yönerge, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 35- (1) Bu Yönerge hükümlerini Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

Geçici Madde-1 (1) 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce başlayan bir öğrencinin ön lisans öğretimini tamamlayabilmesi
için öğrenimi boyunca aldığı derslerin toplam, programdaki dersleri tamamlamak şartıyla en az yetmiş kredi olması gerekir. 2547 sayılı
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki dersler ile Temel Bilgi Teknolojileri dersi bu kredi tutarının dışındadır.

* Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun 22/06/2011 tarih ve 2011/09 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.


