T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
YAZ OKULU YÖNERGESİ
(Yüksekokul Kurul Tarihi: 20/04/2016; Karar Sayısı: 2016/05)
Amaç
Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İŞMYO) Yaz
Okulu’na ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Yönerge, İŞMYO bünyesinde yer alan ön lisans programlarına kayıtlı
öğrencilerin ve özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin (diğer yükseköğretim kurumu
öğrencileri, Erasmus vb. değişim programları öğrencileri) katılabileceği yaz aylarında
açılacak eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve İŞMYO Ön Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanım ve Amaç
Madde 4 - (1) Yaz Okulu, bir eğitim-öğretim yılının normal iki yarıyılının dışında kalan yaz
ayları içerisinde uygulanan bir eğitim-öğretim programı olup aynı eğitim-öğretim yılına ait
üçüncü bir yarıyıl değildir. Yaz okulunun amacı;
a) Öğrencilerin eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak; bu
yolla Yüksekokulumuzda eğitimin verimliliğini artırmak,
b) Öğrencilere, güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler için yeni bir olanak
sağlamak,
c) Diğer yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrenciler ile misafir öğrencilere
Yüksekokulumuzda okutulan dersleri alma fırsatını vermektir.
Yaz okulunun esasları
Madde 5 - (1) Yaz Okulu eğitimi, aşağıda yer alan esaslar doğrultusunda yürütülür:
a) Yaz Okulu ilgili Program Koordinatörlüğünün önerisi, Yüksekokul Kurul Kararı ve
Yükseköğretim Kurulunca uygun görülmesi halinde açılabilir. Yaz Okulunun
organizasyonu Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir “Yaz Okulu Genel
Koordinasyon Kurulu” tarafından gerçekleştirilir.
b) Yaz Okulu takvimi Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.
c) Yaz Okulu süresi en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) hafta, Yaz Okulu sonu sınav süresi
ise bir (1) haftadır. Yaz Okulunda açılan her dersin toplam saati, normal yarıyılda
yapılan toplam ders saati kadardır.
d) Her ders için en az bir ara sınav ve bir Yaz Okulu sonu sınavı yapılır. Haklı ve geçerli
bir sebeple ara sınava katılamayan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Yaz Okulu
sonu sınavlarından sonra Yaz Okulu bütünleme sınavı yapılmaz.
e) Laboratuvar veya uygulama alanlarıyla ilgili gerekli şartlar mevcut olduğu takdirde
uygulamalı dersler yaz okulunda açılabilir.
f) Ön koşullu derslere ilişkin uygulama Yaz Okulunda da geçerlidir.
g) Yaz Okulunda açılacak dersler ve dersi verecek öğretim elemanı/elemanları
Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
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h) Yaz Okulu programlarında yer alan derslerin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci
sayısı Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
i) Yaz Okulunda kayıt, öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz Okulunda açılacak derslere
kesin kayıt yaptıracak öğrenci, her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenen Yaz
Okulu ücretini öder. Yaz Okulu ücreti ödemeden ders kaydı ve seçimi yapılamaz.
j) Yaz Okulunda ders alacak öğrenci, Yaz Okulu kayıt işlemlerini ilan edilecek süre
içinde tamamlar.
k) Yaz okulunda öğrenci en fazla 3 ders alabilir. Öğrencilerin Yaz Okulunda aldıkları
dersler, normal yarıyıllarda alınan dersler gibi işlem görür. Yaz Okulunda açılan
derslerin değerlendirilmesi İŞMYO Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
hükümlerine göre yapılır.
l) Aynı eğitim-öğretim yılında üst üste iki yarıyıl dönem not ortalaması 2.00’ın altında
kalan öğrenciler Yaz Okulunda üst yarıyıldan ders alamaz. Genel Not Ortalaması 3.00
ve üzerinde olan öğrenci Yaz Okulunda üst yarıyıllardan ders alabilir.
m) Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önceki yarıyıllarda devam
koşulu yerine getirilmiş olsa bile Yaz Okulunda devam zorunluluğu kaldırılamaz.
Devamsızlık sınırı, İŞMYO Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
belirtildiği biçimde uygulanır.
n) Yaz Okulunda alınan derslerin başarı notu, derslerin ait oldukları yarıyılların Dönem
Not Ortalaması’na yansıtılır.
o) Yaz Okulu yabancı dil hazırlık sınıfında da yapılabilir.
p) Yaz Okulu kapsamında I.ve II. öğretim öğrencileri aynı programa tabidir.
Madde 6 - (1) Başka bir Yüksek Öğretim Kurumunun Yaz Okulu programlarından ders
alacak İŞMYO öğrencileri:
.
a) Devlet veya vakıf üniversitelerinden, Yüksek Teknoloji Enstitülerinden veya YÖK
tarafından tanınan eşdeğer yurtdışı Yüksek Öğretim Kurumlarından ders alabilirler.
b) Sadece öğrenim gördükleri eşdeğer programlardan, Program Koordinatörlüğünün
uygun görmesi ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile ders alabilirler.
c) Bir Yaz Okulu boyunca diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından en fazla 3 (üç) ders
alabilirler. Ancak bu derslerin Yüksekokulumuz Yaz Okulunda açılmamış olması ve
alınacak dersin eşdeğerliğinin Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış
olması gerekir. İŞMYO öğrencisi, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ve başka bir
yükseköğretim kurumu Yaz Okulundan öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları
dersleri almak kaydıyla en fazla, toplam 3 (üç) ders alabilir.
d) Diğer Yüksek Öğretim Kurumundan alınan derslerin öğrenci transkriptlerine
işlenmesi, İŞMYO Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre
yapılır. Dersten geçme notu, İŞMYO Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’
nde belirtilen geçme notudur. Diğer Yüksek Öğretim Kurumunda farklı bir not sistemi
kullanılıyorsa, geçme notunun intibakı Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından
gerçekleştirilir.
e) Diğer Yüksek Öğretim Kurumları tarafından gönderilen onaylı başarı notları
Yüksekokul Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.
f) Diğer Yüksek Öğretim Kurumundaki yaz okulundan alınan derslerin başarı notu,
derslerin ait oldukları yarıyılların Dönem Not Ortalaması’na yansıtılır.
g) Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından alınan notların, dersin alındığı yaz okulunu
takip eden güz yarıyılının başlangıcından önce Yüksekokula bildirilmesi
gerekmektedir. Özel durumlar Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
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Madde 7 - (1) Diğer Yüksek Öğretim Kurumu öğrencileri, Erasmus vb. değişim programı
öğrencileri özel öğrenci statüsünde değerlendirilir. Özel öğrencilerin İŞMYO Yaz Okuluna
kayıt yaptırabilmeleri için:
a) Eğitim-öğretimini sürdürdüğü kurumun ilgili Kurulundan izin alması gerekir.
b) Ödeyecekleri Yaz Okulu ücreti, Mütevelli heyet tarafından belirlenir.
c) İŞMYO tarafından Başka Yüksek Öğretim Kurumu öğrencileri için hazırlanan ilgili
formu doldurarak onaylı öğrenci belgeleri ile birlikte belirlenen süre içinde
Yüksekokulumuza başvurmaları gerekmektedir.
d) İŞMYO Yaz Okuluna kayıt yaptıran özel öğrencilere, yaz öğretiminin süresini,
aldıkları derslerin kodunu, adını, saat/kredisini, AKTS (ECTS) kredisini ve başarı
notunu gösteren bir belge düzenlenir. Bu belge Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin
kayıtlı olduğu ilgili Yükseköğretim Kurumu’na gönderilir. Talebi halinde belgenin
onaylı bir kopyası öğrenciye verilir.
Diğer hükümler
Madde 8 - (1) Yaz Okulunda, aynı dersi vermek üzere birden fazla öğretim elemanı
görevlendirilebilir.
Mali hükümler
Madde 9 - (1) Yaz Okulunda ders veren öğretim elemanlarına ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
Madde 10— (1) Yaz Okulunda öğrenciler Mütevelli Heyetin belirleyeceği öğrenim
ücretlerini kayıt esnasında öderler. Açılmayan derslerin ücreti öğrenciye iade edilir.
Yürürlük
Madde 11- (1) Bu yönerge Yüksekokul Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Bu
yönergenin kabulü ile 22/06/2015 tarihli 2015/08 sayılı Yüksekokul Kurul Kararı ile
yürürlüğe giren “İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Yaz Okulu Yönergesi” nin hükümleri
yürürlükten kalkar.
Yürütme
Madde 12— (1) Bu yönergeyi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.
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