T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
AZAMİ SÜRELERİ AŞANLAR İÇİN USUL VE ESASLAR
Amaç
Madde1-(1) Bu usul ve esasın amacı azami süresi aşan öğrencilerin eğitimlerini ne şekilde devam
ettireceğini belirlemektir.
Kapsam
Madde2- (1) Bu “Uygulama Usul ve Esasları”, Şişli Meslek Yüksekokulu’nun önlisans programlarına kayıtlı
öğrencilerden azami öğrenim sürelerini dolduranlarla ilgili işlemleri içermektedir.
Dayanak
Madde 3-(1)2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. Maddesine ve İstanbul Şişli Meslek yüksekokulu
önlisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde4-(1) Bu usul ve esaslarda geçen ifadeler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim
elemanını,
c) Ders/E-ders: Ders, öğretim planında yer alan ve haftalık bir program çerçevesince
öğretimelemanı/elemanları tarafından yürütülen eğitim-öğretim çalışmasını; e-ders ise öğretim içeriği
vemateryallerinin, internet/intranet ya da bir bilgisayar ağı üzerinden sunulduğu, öğrencilerin ise
öğreticilerve diğer öğrenciler ile birlikte bu ortama eş-zamanlı ve/veya eşzamansız katılım göstererek
öğrenmelerinigerçekleştirdiği, zaman ve mekân bağımlılığı olmayan elektronik ders uygulamasını,
ç) Eğitim-öğretim yılı: Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav haftası hariç en az on dört haftalık güz ve
bahar yarıyıllarından oluşan dönemi,
d) Meslek Yüksekokulu: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunu,
e) Müdür: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
f) Mütevelli Heyet: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,
g) Öğrenci İşleri Birimi: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Öğrenci İşleri Birimini,
ğ) Öğrenme kazanımları: Bir dersin öğrenme sürecinin başarı ile tamamlanması sonrası öğrencilerin edindiği
bilgi ve becerileri,
h) Ön lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretimden sonra en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan,nitelikli insan
gücü yetiştirmeyi amaçlayan mesleki-teknik yükseköğretimi,
ı) ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
j) Yüksekokul Kurulu: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Kurulunu,
k) Yönetim Kurulu: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu
l) Son sınıf öğrencileri: Staj hariç Tamamladığı AKTS sayısı 45 ve üzerinde olan öğrencilerdir.
m) Dersin İzlencesi: ilgili dönemde ders ile ilgili yapılacak sınav ve değerlendirmeler ile dersin içeriğini içerir.
ifade eder.
Azami Süreler
Madde5- (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin
verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim
süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıldır. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.
(2) Azami öğrenim süreleri hesaplanırken; kayıt tarihi ne olursa olsun daha önceki öğrenim süreleri dikkate
alınmaz ve başlangıç tarihi olarak 2014-2015 akademik yılı güz yarıyılı esas alınır.
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(3) Meslek Yüksekokulu yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste
katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişkiler
kesilebilir.
(4) Azami süresini aşanlar öğrencilik hakkından yararlanamazlar.
Sınav Hakkı
Madde 6 -(1) Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları
durumunda Meslek Yüksekokul’u her eğitim-öğretim yılı başında açacağı sınavlara alınırlar.
(2) Kaldığı dersleri sayarken eğer stajını tamamlamadıysa staj da 1 (bir) ders olarak sayılır.
(3) Azami süresini aşan son sınıf öğrencilerinden hiç almadığı ders sayısı toplam 5 dersin üzerinde olanların
ilişiği kesilir. Sınav hakkı verilmez.
(3) Azami süresini aşan son sınıf öğrencilerine önceden alıp başarısız olduğu dersler için 2 (iki) sınav hakkı
verilir. Hiç almadığı dersleri için bu iki sınavdan yararlanamazlar.
(4) İki sınav hakkı sonunda hiç almadığı dersler dahil başarısız olduğu toplam 5 (beş) ve altında dersi olanlara
3 (üç) dönem sınav hakkı tanınır.
(5) iki sınav hakkını kullanmadan başarısız veya hiç almadığı ders sayısı 5 (beş) ve altında olanlar 4 (dört)
dönem sınav hakkı tanınır.
(6) Azami süresini aşan son sınıf öğrencilerinden 1 (bir) başarısız veya hiç almadığı 1 (bir) dersi olan
öğrencilere ise sonsuz sınav hakkı tanınır.
(7) Tüm dersleri tamamlayıp sadece stajı kalanlar 3 (üç) dönem içinde tamamlaması gerekmektedir.
Tamamlamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.
(8)Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız
sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Meslek Yüksekokul ile ilişiği kesilir.
(9) Uygulamalı veya uygulamalı saati olan başarısız dersler ile daha önce hiç alınmamış veya devam şartı
sağlanmamış olan derslere devam zorunludur. Öğrenciler, bunların dışındaki dersler için söz konusu ek
sürelerde sadece derslerin sınavlarına katılırlar.
(10) Kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde
mezuniyet için gerekli olan 2,00 GNO'yu sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son
dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri dersten sınırsız sınav hakkı tanınır. Bu
derslerden; uygulamalı veya uygulama saati olanlara devam etmek zorunludur.
(11) Azami süresini aşanlar tek ders sınavına giremezler. Bu maddede (Madde 6’da) belirtilen sınav
haklarından yararlanırlar.
Değerlendirme
Madde 7-(1) Sınav hakkını kullanan öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları notlar ders başarı notu yerine
kullanılır ve harf notları aşağıdaki tabloya göre verilir.
Harf Notu
Katsayı
Puan
Karşılığı
AA
4.0
88-100
Mükemmel
BA
3.5
80-87
Pekiyi
BB
3.0
73-79
İyi
CB
2.5
66-72
Yeterli
CC
2.0
60-65
Geçer
DC
1.5
55-59
Koşullu Başarılı/Başarısız
DD
1.0
50-54
Koşullu Başarılı/Başarısız
FD
0.5
40-49
Başarısız
FF
0
39 ve aşağısı
Başarısız
(2) Ek sınavlarda başarılı sayılmak için başarı notunun en az CC olması gerekir.
(3) Dönem hakkı alan öğrenciler ise dersin izlencesine göre değerlendirilir.
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Başvurular
Madde8 –(1) Azami süresini doldurup sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler Öğrenci işleri
Müdürlüğünün ilan ettiği takvime göre Mali yükümlülüğünü tamamlayıp başvurularını yapmakzorundadır.
Başvuru işlemini yapamayan öğrenciler sınav hakkından yararlanamazlar.
(2) Sınav ücretleri Mütevelli heyeti kararı ile Mali işleri Müdürlüğü tarafından her dönemi başında ilan edilir.
(3) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız
sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Meslek Yüksekokul ile ilişiği kesilir.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 9– (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Meslek Yüksekokuluna kayıt işlemi sırasında bildirdiği adrese,
kargo veya PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyletamamlanmış sayılır.
(2) Meslek Yüksekokulu kayıt esnasında adreslerini yanlış veya eksik olarak bildiren öğrencilerile adres
değişikliğini öğrenci işleri birimine yazılı olarak bildirmeyen öğrencilerin, MeslekYüksekokulu kayıtlarındaki
mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerlidir.
(3) Meslek Yüksekokulu internet sitesinden veya ilan panolarından yapılan duyuru ve ilanlartebligat niteliği
taşır.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 10 – (1) Bu usul ve esaslarda bulunmayan hallerde; 2547 sayılı YükseköğretimKanunu, 31.12.2005
tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vakıf YükseköğretimKurumları Yönetmeliği” ve ilgili
diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu,Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulu
kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu usul ve esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu usul ve esaslar hükümlerini İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürüyürütür.

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞANLAR İÇİN USUL ve ESASLAR

