İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI, ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİMİNDE AZAMİ
SÜRELERİ DOLAN ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI

24 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6569 SK Madde 28 ile değişik, 2547
SK. 44.Madde,(c) bendi ile , azami süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun
olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav ve veya
ek dönem hakkı verilmiştir. İlgili norm, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın mevzuat ile
ilgili duyurusu ve yazıları kapsamında tekrar değerlendirilmiştir.
Azami Süreler
İngilizce Hazırlık Sınıfı 2 yıl (4 dönem)
Ön Lisans Eğitimi 4 yıl (8 dönem)
Lisans Eğitimi 7 yıl (14 dönem)
Kayıt donduran öğrencilerin, kayıt dondurdukları dönem/ler azami süreye dahil değildir.

İngilizce Hazırlık Sınıfı
İngilizce Hazırlık sınıfından 2 yıl (4 dönem) sonunda başarısız olan öğrencilerin
üniversite ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler aşağıda belirtilen sayı ve sürelerde ek sınav
haklarından yararlanabilir.
Ek sınavlar sonunda başarılı olan öğrencilerin, sınav notlarının, eğitim dili İngilizce olan
bölümler için 65, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümleri için
85, eğitim dili %30 İngilizce olan bölümler için en az 65 olması halinde Hazırlık Sınıfından
başarılı olmuş sayılırlar ve bölüme geçmeye hak kazanırlar.
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Ön Lisans/Lisans
Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu bölüm/programdan mezun olabilmek için
öğrencilere;
1- Azami süre sonunda mezuniyet kredisini tamamlamasına rağmen genel not
ortalaması (GNO) nedeniyle mezun olamayan öğrencilere, diledikleri ders/ler
için sınırsız sınav hakkı verilir. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak
toplam üç (3) eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından
vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.
2- Azami süre sonunda mezuniyet için bir dersten başarısız/devamsız başarısız notu
ile hiç alınmamış dersi olanlara, öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız
sınavı hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç (3)
eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır
ve bu haktan yararlanamaz.
3- Azami süre sonunda yapılan iki (2) ek sınav hakkını kullanmayan, başarısız,
devamsız başarısız, hiç almadığı dersler dahil en fazla beş (5) dersi kalan
öğrencilere, öğrencilik hakkından yararlanmadan dört (4) yarıyıl ders kayıt hakkı
verilir.
4- Azami süre sonunda yapılan iki (2) ek sınav sonucunda, hiç almadığı dersler
dahil en fazla beş (5) dersi kalan öğrencilere, öğrencilik hakkından yararlanmadan
üç (3) yarıyıl ders kayıt hakkı verilir.
5- Uygulamalı ders/proje/staj vb. ders sayısı 5 in altında olup ek sınav hakkı olan
öğrencilere, bir defaya mahsus olarak, bu derslere kayıtlanma hakkı verilir. Ön
koşulu olan derslerde birden fazlasına kayıt işlemi yapılabilir.
6- Ek sınavlar en geç iki (2) hafta içinde tamamlanır. Bu sınavlardan herhangi birine
katılmayan öğrenci ek sınav hakkından vazgeçmiş sayılır.
7- Ek sınavlarda alınan en son not geçerli olup, sınav harf notu not dökümünde yer
alacaktır.
8- Azami süre sonunda verilen iki (2) ek sınav hakkını kullanarak, mezuniyeti için altı
(6) ve üstü dersi kalan öğrencinin ilişiği kesilir.
9- Covid-19 pandemisi nedeniyle, 2017-2018 Akademik Yılı itibariyle azami süre
sonunda ilişiği kesilen İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri bir defaya mahsus
olmak üzere, 31 Ocak 2022 tarihine kadar başvurmaları halinde; İngilizce
Hazırlık Sınıfı için üç (3) (FLAT) sınavı hakkından yararlanır.

10- 2019-2020 Akademik Yılından önce azami süreler nedeniyle ek sınav hakkını
kullanan veya kullanmayan ön lisans öğrencilerinden, 5 ve üstünde başarısız,
devamsız başarısız veya hiç almadıkları derslerden dolayı ilişiği kesilen öğrenciler,
Covid-19 pandemisi nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere, 31.01.2022 tarihine
kadar başvuruda bulunması koşuluyla, daha önce hiç almadıkları ve/veya
devamsızlıktan kaldığı dersler için ek sınav hakkından yararlanır.
11- 2020-2021 Akademik Yılında azami süreler nedeniyle ek sınav hakkını kullanan
veya kullanmayan ön lisans öğrencilerden, 5 ve üstünde başarısız, devamsız
başarısız veya hiç almadıkları derslerden dolayı ilişiği kesilen öğrenciler,
31.01.2022 tarihine kadar başvuruda bulunması koşuluyla bir defaya mahsus olmak
üzere, daha önce hiç almadıkları dersler için ek sınav hakkından yararlanır.
12- Azami süreler sonunda ek yarıyıl ders kayıt hakkı bulunan öğrencilerin, burs ve
indirimleri geçerli değildir.
13- Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrencilere, sınava girilen her bir ders için, Mütevelli
Heyeti tarafından yıllık belirlenen sınav ücreti uygulanır (2021-2022 Lisans
1.050TL, Ön Lisans 525TL, ADMYO 600TL)
14- Ek sınav hakkını kullanan öğrencilere, sınava girilen her bir ders için, Mütevelli
Heyeti tarafından yıllık belirlenen sınav ücreti uygulanır (2021-2022 Lisans
1.050TL, Ön Lisans 525TL, ADMYO 600TL).
15- Ek yarıyıl ders kayıtlanma hakkından yararlanan öğrenciler, Yaşar Üniversitesi Ön
Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Uygulama Esasları Madde3’e göre belirlenen eğitim ücretini ödemekle yükümlüdür.
16İlgili mevzuat gereği, İngilizce Hazırlık Sınıfı, Ön lisans ve Lisans
öğrencilerinden başvuru hakkı bulunanlar için, ek sınav hakkı sayısı ve ek sınav tarihleri
ve uygulama ilkeleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.
Düzey
Ön
Lisans
Lisans

Başvuru Hakkı
Bulunanlar
Azami süresi
tamamlananlar
(Ön Lisans 8
Yarıyıl, 4 yıl
Lisans 14 yarıyıl,
7 yıl)

Başvuru Süresi

Ek Sınav Hakkı

2021-2022
sonunda azami
süresi dolanlar
için
24-31 Ocak
2022

Tüm dersler
(Başarısız,
Başarısız
Devamsız, Hiç
Alınmayan
Dersler)

Dönem
başlamadan
önceki 3 hafta

Ek Sınav
Tarihi
Akademik
Takvimde
belirtilir.

Yukarıda belirtilen süreçler aşağıda özet akış şemasında gösterilmiştir.

