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               Madde 3 - Adalet Meslek Yüksekokulu'nda Azami süreleri dolan öğrencilerin sınav hakları ile ilgili MYO 
Müdürlüğü önerisi. 
               Karar : MYO Müdürlüğü önerisi aşağıdaki şekilde oy birliği ile kabul edildi.

Azami süreler sonunda son sınıf öğrencilerinin başarısız oldukları bütün dersleri için
*2 ek sınav hakkının;
*2 ek sınav hakkını kullanarak başarısız derslerini 5 derse indirilen için 3 yarıyıl sınav hakkı,
*Ek sınav hakkını kullanmadan 5 derse kadar başarısız olan öğrenciler için4 yarıyıl sınav hakkı,
*1 dersten başarısız olan öğrencilere ile sınırsız sınav hakkı ile başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı 
tanınması.
Azami süreler sonunda mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet 
için gerekli olan Genel Not Ortalaması koşulunu sağlayamayan son dönem (Önlisans programlarında 4. 
Yarıyıl sonu), öğrenciler için:
*Mezun Olmak için bütün derslerden geçer not alan ancak mezuniyet için gerekli genel not ortalamasını 
yükseltmek üzere uygulamalı, uygulaması olan dersler dışındaki diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı 
tanınması.
Azami süresi dolan tüm öğrenciler için geçerli olmak üzere;
*Uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
*Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız 
sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanmaz.
*Bu öğrenciler; sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
* Azami süresini tamamlayan öğrencilerin belirtilen haklardan yararlanmak suretiyle Üniversitenin Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile talepte bulunmaları gerekmektedir.
* Azami süresini tamamlayıp sınavlara girme hakkı elde eden( Ön lisans programlarında 3. Ve 4. yy olan) 
öğrencilerin bu derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış derslere (bu duruma uyan her 
ders için) bir defaya mahsus olmak üzere ilgili öğrencilerin talepleri halinde devam hakkı verilebilecektir. Bu 
hakkı talep etmeyen öğrencilerin, Üniversitesi ile ilişikleri kesilerek, kayıtları silinecektir.
*Azami süresini tamamlayıp sınavlara girme hakkı elde eden öğrencilere; (Ön lisans programlarında 3. Ve 4. yy 
olan) talepleri halinde bir defaya mahsus devam hakkı tanınabilecek olan uygulamalı, uygulaması olan 
derslerden başarılı / başarısız olduklarında ek sınav hakkı verilebilecektir. Öğrencilerin uygulamalı, uygulaması 
olan derslerden başarısız olmaları durumunda, Üniversite ile ilişikleri kesilerek, kayıtları silinecektir. 

 ………… 
Aslı Gibidir

e-imzalıdır
Ender Rıza EKİCİ

Genel Sekreter

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Tarih ve Sayısı: 10/04/2020-61


