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YÖNETMELİK 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden: 

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS 

EĞĠTĠMĠ YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK 

YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK 

MADDE 1 – 7/6/2017 tarihli ve 30089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 29 – (1) Bir öğrencinin bir dersle ilgili başarısının değerlendirilmesinde, o derse ait dönem içi ve 

dönem sonu çalışma ve sınavlarında sağladığı başarı dikkate alınır. 

(2) Salgın, afet, kriz ve benzeri durumlar haricinde birim tarafından aksi belirlenmedikçe öğrenci başarısının 

ölçülmesinde dönem içi başarının ağırlığı %40, dönem sonu başarısının ağırlığı % 60’tır. Sadece dönem sonu başarı 

ile değerlendirme yapılacaksa dönem sonu başarının ağırlığı % 100 olarak alınabilir. Bu durumda bütünleme başarı 

notunun ağırlığı da %100 olarak belirlenir. Dönem içi çalışmalarının niteliği ve ağırlıklarının oranı öğretim elemanı 

tarafından dönem başında duyurulur ve OBİS’e bilgi girişi yapılır. Dersin özelliğine ve öğretim elemanının uyguladığı 

ölçme sistemine göre, dönem sonu sınavı yapılmayabilir. 

(3) Dersin özelliğine göre, dönem içi, dönem sonu ve bütünleme başarı notuna esas olacak değerlendirme; 

tamamen ya da kısmen çoktan seçmeli, doğru-yanlış, açık uçlu, sözlü, boşluk doldurmalı, kurul sınavları ve benzeri 

sınavlar yoluyla veya proje, ödev, performans, ürün dosyası (portfolyo), vaka incelemesi, uygulama çalışmaları, arazi 

çalışmaları, atölye çalışmaları, rapor ve benzeri alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılarak yapılabilir. 

a) Öğrenci başarı notu sadece alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılarak belirlenmişse, 

buradaki değerlendirme sonucu, öğrencinin ilgili dönem içi, dönem sonu veya bütünleme notu olarak sisteme girilir. 

b) Öğrenci başarısının tamamı çoktan seçmeli, doğru-yanlış, açık uçlu, sözlü, boşluk doldurmalı, kurul 

sınavları ve benzeri sınavlar yapılarak belirlenmişse, buradaki değerlendirme sonucu, öğrencinin ilgili dönem içi, 

dönem sonu veya bütünleme başarı notu olarak sisteme girilir. 

c) Başarının ölçülmesinde alternatif ölçme araçlarıyla sınavların birlikte uygulanması halinde, yapılan işlerin 

ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanan başarı puanı, öğrencinin ilgili dönem içi, dönem sonu veya bütünleme başarı 

notu olarak sisteme girilir. 

(4) Dönem sonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Başarının 

ölçülmesinde alternatif ölçme araçları kullanılması halinde değerlendirme işlemleri, ilgili dersin OBİS’te belirlenen 

not giriş tarihine kadar tamamlanır. 

(5) Öğrencilere, katılmadıkları ara sınavlar ile dönem sonu/bütünleme sınavları için mazeret sınavı uygulanıp 

uygulanmayacağı ya da süresi içinde tamamlayamadıkları çalışmalar nedeniyle ek süre verilip verilmeyeceği ve 

uygulama esasları birimin ilgili kurulu tarafından belirlenir. 

(6) Salgın, afet, kriz ve benzeri durumlar haricinde bir günde aynı sınıfa ait olan ikiden fazla dersin sınavı 

yapılmaz. 

(7) Birimin ilgili kurulunun kararı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir. 

(8) Dönem içi çalışma sonuçlarının değerlendirmesinin tek ara sınavla yapıldığı durumlarda, öğrencilerin ara 

sınav başarı notu, sisteme en geç dört hafta içerisinde, birden fazla ara sınavla yapıldığı durumlarda ise en geç iki hafta 

içerisinde girilir. Dönem içi çalışma sonuçlarının alternatif ölçme araçları ile yapıldığı durumlarda ise öğrencilerin ara 

sınav başarı notu, en geç dönem sonu sınav tarihinden önce sisteme girilir. Dönem içi çalışmaların her iki yöntemin işe 

koşulmasıyla yapıldığı durumlarda ise sınav sonuçları yukarıdaki süreler göz önünde tutularak, dönem içi toplam 

başarı notu da en geç dönem sonu sınav tarihinden önce sisteme girilir. 

(9) Bir dersin dönem sonu sınavına girilebilmesi veya ilgili öğrencinin o dersle ilgili dönem sonu 

değerlendirmesinin yapılabilmesi için, derse kayıtlı olmak, devam etmek ve uygulamalarını başarı ile tamamlamak 

gerekir. 

(10) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde dönem sonu sınavına girmek veya çalışmalarını 

teslim etmek zorundadır. Ancak, kurumu temsilen bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri etkinliklere katılan 

öğrenciler ile bu etkinlik sırasında sakatlanan ve sakatlığı sağlık raporu ile belgelenen öğrencilere etkinlik ve/veya 

rapor süresi içinde giremediği sınavlar veya teslim edemediği çalışmalar için biriminin ilgili kurulunun kararı ile bir 

sınav hakkı veya çalışma teslimi için ek süre verilebilir. 

(11) Dönem sonu sınavının sonuçları bütünleme sınavı yapılmadan en az beş gün önce ve bütünleme 

sınavlarının sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içinde duyurulur. Dönem sonu başarısının 

ölçülmesinde alternatif ölçme araçları kullanılması halinde değerlendirme sonuçları, en geç akademik takvimde ilgili 

sınavlar için belirtilen tarihleri takip eden hafta içinde duyurulur. 



(12) Uygulama notunun başarı notunu etkilediği durumlar saklı kalmak kaydıyla öğrenci, dönem sonu 

sınavlarında veya çalışmalarında, 100 tam puan üzerinden en az 50 almak zorundadır. 

(13) Dönem sonu sınav veya çalışma sonuçlarının en geç akademik takvimde belirtilen tarihe kadar ders 

sorumlusu öğretim elemanı tarafından OBİS’e işlenmesi ve sınav veya çalışma sonuç cetvellerinin öğrenci işleri 

bürolarına teslim edilmesi gerekir. 

(14) Her türlü sınav veya değerlendirmeye esas evrak bir yıl, not itirazına konu olan derslerde ise, itiraz idari 

veya hukuki olarak sona erinceye kadar ilgili birimde saklanır. 

(15) Sınavda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler ile sınav kâğıtlarının 

incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği anlaşılanlar o sınavdan sıfır alarak başarısız sayılır ve 

haklarında disiplin soruşturması açılır. Ayrıca, öğrenci sınav kâğıtları veya gönderilen yazılı ödevler, internet belgesi, 

arşivlenmiş internet verileri, daha önce gönderilmiş olan yazılı ödevlerin yerel havuzu, süreli yayınlar, dergiler ve 

yayınlar abonelik havuzu ile karşılaştırılabilir. Benzerlik programları kullanılarak sınav kâğıtlarının veya ödevlerin 

benzerlik oranlarının yüksekliğinin tespiti halinde öğrencinin ödevi veya sınavı geçersiz sayılabilir. 

(16) 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. 

(17) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan derslerin başarı notu 

geçer/kalır olarak belirlenir. 

(18) Dönem sonu sınavına girme veya dönem sonu değerlendirme koşullarını sağlamış olmaları halinde 

bütünleme sınavı uygulanan derslerde, dönem sonu sınavı veya dönem sonu değerlendirme sonucuna göre başarı 

notu D1 olan öğrenciler, notlarını yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilirler veya kendilerinden yeni bir 

çalışma istenebilir. Bu durumda öğrencinin son girmiş olduğu sınavdan veya yapılan değerlendirme sonucu aldığı not 

geçerli sayılır. 

(19) Özel gereksinimi olan öğrencilerin sınavları; dersin özelliğine, öğretim elemanının tercihine ve öğrencinin 

özel gereksinimine göre proje, ödev, performans, portfolyo, vaka incelemesi, rapor ve benzeri farklı yöntem ve araçlar 

kullanılarak yapılabilir.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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