
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. 
 

 
 

Düzey Başvuru Hakkı 

Bulunanlar 

Başvuru 

Süresi 

Ek Sınav Hakkı Ek Sınav Tarihi 

İngilizce 

Hazırlık 

Sınıfı 

Azami süre 

sonunda ilişiği 

kesilenler 

Akademik 

Takvimde ilan 

edilen FLAT 

Sınav 

tarihinden en 

geç on (10) iş 

günü 
önce 

İlişik 

kesilmesinden 

itibaren  takip 

eden üç (3) 

 Akademik Yıl  

 içinde üç (3)  

 FLAT Sınavı  

FLAT Sınavı Akademik 

Takvimde belirtilir. 

(Şubat, Haziran, Eylül) 



 

 
 

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 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 ve  vb. derslerin ek sınavı yoktur. 

 

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- Azami süreler sonunda ek yarıyıl ders kayıt hakkı bulunan öğrencilerin, burs ve 

indirimleri geçerli değildir. 

 

10- 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) 

 

11- 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). 

 

12- Ek yarıyıl ders kayıtlanma hakkından yararlanan öğrenciler, Yaşar Üniversitesi 

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Uygulama Esasları 

Madde- 3’e göre belirlenen eğitim ücretini ödemekle yükümlüdür. 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


