T.C.
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ*

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, İstanbul Medipol Üniversitesi Adalet Meslek
Yüksekokulunda verilen önlisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları
düzenler.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren “İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu yönergede adı geçen;
a) Dönem: Resmi tatil günleri ve sınav günleri hariç en az yetmiş iş gününü kapsayan,
başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından her akademik yıl belirlenen güz, bahar ve yazdan
oluşan eğitim-öğretim sürelerini,
b) Kredi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ni,
c) Yüksekokul: Adalet Meslek Yüksekokulunu ifade eder.
Öğrenim Süresi
MADDE 4 - (1) Yüksekokulun eğitim-öğretim süresi dört dönem olup, ders geçme
esasına göre yürütülür. Kayıtlı olduğu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Adalet
Meslek Yüksekokulu önlisans diploması verilir.
Dersler ve Devam Zorunluluğu
MADDE 5 - (1) Dersler, zorunlu, seçmeli, ön koşullu ya da ortak zorunlu ders olarak
programda yer alır. Seçmeli dersler, programa bağlı veya isteğe bağlı seçmeli ders olabilir.
(2) Derslere devam zorunludur. Ders saatlerinin % 30’undan fazlasına katılmayan
öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz. Devamsızlığın hesaplanmasında sağlık raporu da
dâhil olmak üzere öğrencinin mazereti dikkate alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız
sayılan öğrencilerin listesi, yarıyılın son haftası içinde ilân edilir.
(3) Sınava girme şartlarını yerine getirip, genel sınavda ve bütünleme sınavında
başarısız olan öğrenciler bir sonraki yılda derslere devam şartı aranmaksızın ara sınavlara

girmek kaydıyla o dersin genel sınav ve bütünleme sınavlarına katılabilirler. Bu durumda olan
öğrenciler de ders kaydı yaptırmak zorundadırlar.
Sınavlar ve Başarı Durumu
MADDE 6 - (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve
mazeret sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya
uygulamalı olarak yapılabilir. Yüksekokul Müdürlüğü’nce akademik takvime uygun olarak
belirlenen sınav tarihleri sınavlardan en az bir hafta önce ilân edilir.
(2) Her dönemde bir dersten en az bir ara sınav yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje,
bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların dönem içi değerlendirmeleri ara
sınav yerine geçebilir. Ara sınav sonuçları, genel sınav döneminden önce ilan edilir.
(3) Bir dönem verilen derslerin genel sınavları o dönemin sonunda, iki dönem verilen
derslerin genel sınavları ikinci dönemin sonunda yapılır.
(4) Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ile ara sınav yerine geçen ödevler,
uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda dönem içinde gösterdiği
başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ders başarı notunun
hesaplanmasında ara sınav notunun katkısı % 40, genel sınav notunun katkısı % 60'tır.
Öğrencinin başarılı sayılması için ders başarı notunun 100 tam puan üzerinden 60 olması
gereklidir. Genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır.
Eğitim-Öğretim Dönemleri
MADDE 7 - (1) Eğitim-Öğretim dönem esasına göre düzenlenir. Ancak Yüksekokul
Kurulu’nun önerisi üzerine Senato bir dersin iki dönem (yıllık) verilmesini kararlaştırabilir.
Mezuniyet
MADDE 8 - (1) Kayıtlı olduğu program için gerekli en az 120 krediyi tamamlayarak
Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) 4,00 üzerinden 2,00 olan öğrenci, tüm derslerden
başarılı olmak kaydıyla, mezuniyet hakkı elde eder.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 9 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde “İstanbul Medipol
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”, ilgili mevzuat hükümleri ve
ilgili kurulların kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 10 - (1) Bu Yönerge, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından itibaren
uygulanmak üzere İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.

Yürütme
MADDE 11 - (1) Bu Yönerge hükümleri Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
tarafından yürütülür.
* Üniversite Senatosu’nun 24/09/2013 tarih ve 2013/23-1 sayılı kararıyla kabul edildi.

