
 

 
T.C. 

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ  

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1– (1) Bu yönergenin amacı Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce 

Hazırlık Sınıfında ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine verilecek yabancı dil 

eğitimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.   

Dayanak  

MADDE 2– (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 49 uncu Maddesine, 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe ve Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

MADDE 3– (1) Bu yönergenin uygulanmasında; 

a) Düzey: Avrupa Ortak Dil Ölçütleri Çerçeve Belgesine göre planlanan ve en az 10 hafta süren 

A1, A2, B1, B2 ve C1 eğitim programlarının her birini,  

b) FLAT Sınavı: Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen İngilizce yeterlik sınavını, 

c) Kısmen İngilizce Dil Eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az %30’unun 

İngilizce verildiği eğitimi, 

ç) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, 

d) Müdürlük: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü, 

e) Öğrenci: İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencisini, 

f) ÖSYM: Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

g) Rektörlük: Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünü, 

ğ) Senato: Yaşar Üniversitesi Senatosunu, 

h) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını, 

ı) Üniversite: Yaşar Üniversitesini, 

i) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını 

j) Yılsonu ortalaması: Öğrencinin öğrenim görmüş olduğu üç düzeyin her birinin yüzde yirmisi 

ve bahar yarıyılı sonunda düzenlenen FLAT Sınavının yüzde kırkı alınarak hesaplanan notu, 

k) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını, 

l) Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yeterlik ve Düzey Belirleme 

 

Yeterlik sınavı (FLAT) 

MADDE 4– (1) Öğrencilerin İngilizce yeterlikleri akademik yılbaşında, güz yarıyılı, bahar 

yarıyılı ve yaz okulu sonunda olmak üzere bir akademik yılda dört kez düzenlenen FLAT Sınavı 

ile belirlenir.  



2/7 
 

(2) Eğitim dili tamamen İngilizce veya kısmen İngilizce olan lisans ve ön lisans öğrencileri için 

FLAT Sınavından geçme notu en az 65; İngilizce Mütercim Tercümanlık ve İngiliz Dili ve 

Edebiyatı bölümleri için en az 85’tir. Bahar yarıyılı sonunda yapılan FLAT Sınavına ilişkin 

değerlendirme esasları bu yönergenin 8 inci Maddesinde belirlenmiştir.  

(3) Bölüm/programlar, ilgili fakülte/yüksekokul kurul kararı ve Senato onayı ile bu yönergenin 

4 üncü Maddesi 2 nci fıkrasında belirtilen asgari koşulları karşılaması kaydıyla farklı bir geçme 

notu belirleyebilirler. 

(4) Aşağıda koşullardan en az birini sağlayan lisans ve ön lisans öğrencileri FLAT Sınavından 

muaftırlar: 

a) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke 

vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu 

kurumlarda tamamlayanlar, 

b) ÖSYM tarafından düzenlenen İngilizce sınavlarından (KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL) 

Senatonun belirlediği FLAT sınavı puan karşılıklarını almış olanlar ve ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce sınavlarından ÖSYM’nin güncel yabancı dil 

eşdeğerlik tablosundaki puanları almış olanlar, 

c)  Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda İngilizce Hazırlık Sınıfında başarılı 

olanlar veya muafiyet şartlarını yerine getirenler, 

ç) Üniversitede İngilizce Hazırlık Sınıfı başarı notu, kabul edildiği bölümün/programın Ek-2’de 

belirtilen geçme notlarını sağlayanlar, 

(5) Eğitim dili tamamen İngilizce olan yüksek lisans programlarının öğrencileri için FLAT 

Sınavından geçme notu ilgili enstitü kurul kararı ve Senato onayı ile belirlenir. 

(6) Üniversiteye yatay geçişle gelen öğrencilerin muafiyet talepleri Rektörlük tarafından 

belirlenen Yatay Geçiş Komisyonu tarafından değerlendirilir.  

(7) FLAT Sınavında başarılı olduğu ya da 4 üncü Madde kapsamında muaf olduğu halde 

yabancı dilini geliştirmek için İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmek isteyen öğrenciler 

Müdürlüğe yazılı olarak başvururlar. Söz konusu öğrenciler başarılı oldukları FLAT Sınavının 

kazandırmış olduğu bütün haklardan peşinen feragat etmiş sayılırlar. 

Düzey belirleme  

MADDE 5– (1) FLAT Sınavında geçer not alamayan, geçtiği halde İngilizce Hazırlık Sınıfına 

devam etmek isteyen veya sınava girmeyen öğrenciler güz yarıyılı dersleri başlamadan önce 

FLAT Sınavı ve/veya düzey belirleme sınavından aldıkları puana göre A1, A2 veya B1 olmak 

üzere üç farklı düzeye yerleştirilirler. Her iki sınava da girmeyen öğrenciler A1 düzeyine 

yerleştirilir.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim Öğretim ile İlgili Hususlar 

 

Öğrenim süresi 

MADDE 6– (1) FLAT Sınavı ve/veya düzey belirleme sınavında aldığı nota göre düzeylere 

yerleştirilen öğrenciler bir akademik yıl içerisinde birbirini takip eden ve her biri en az on hafta 

süren üç düzeyde öğrenim görürler. 

(2) İngilizce Hazırlık Sınıfında normal öğrenim süresi iki yarıyıldır. Bu süre içinde programı 

başarı ile bitiremeyen öğrenciler, kayıt yaptırmaları halinde İngilizce Hazırlık Sınıfını tekrar 

edebilirler. 

(3) Hazırlık Sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği 

kesilir. 

Düzey geçme 

MADDE 7– (1) Bir düzeyde ağırlıklı not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olan öğrenciler 

başarılı kabul edilir ve bir sonraki düzeye devam hakkı kazanır. 59 ve aşağı not alan öğrenciler 

bulundukları düzeyi tekrar ederler.  

(2) Herhangi bir düzeyde derslerin yüzde seksenine devam şartını yerine getirmiş olmak 

kaydıyla 55-59 arası puan almış öğrencilere ilgili düzeyin final sınavına yeniden girme hakkı 
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tanınır.  İki final sınavından puanı daha yüksek olan dikkate alınır ve bu haliyle öğrencinin 

düzey notu yeniden belirlenir. 

(3) Bir düzeydeki değerlendirme araçları ve düzey notu içindeki ağırlıkları aşağıdaki gibidir. 

a) Final sınavı: %40, 

b) Ara sınav: %30, 

c) Kısa sınavlar: %25, 

ç) Portfolyo (Online) : %5, 

(4) Her bir düzeyde öğrencilerin dil ve kelime bilgisi, dinleme, konuşma, okuma ve yazma 

becerilerinin tümü ölçülmektedir. Ölçme ve değerlendirme araçlarının türleri ve düzey 

ortalamasına etki yüzdelikleri Senato kararı ile değiştirilebilir.  

İngilizce Hazırlık Sınıfını geçme 

MADDE 8– (1) İngilizce Hazırlık Sınıfına ait yılsonu ortalaması, öğrencinin öğrenim görmüş 

olduğu üç düzeyin her birinin yüzde yirmisi ve bahar yarıyılı sonunda düzenlenen FLAT 

Sınavının yüzde kırkı alınarak hesaplanır. 

(2) Yılsonu ortalaması en az 65 olan lisans ve ön lisans öğrencileri ile yılsonu ortalaması en az 

85 olan Mütercim Tercümanlık ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri başarılı olarak 

kabul edilir. Bahar yarıyılı sonunda düzenlenen FLAT Sınavından alınan puanın ilgili 

bölüm/program için öngörülen geçme notundan daha düşük olduğu durumda öğrenci doğrudan 

başarısız olarak kabul edilir. 

(3) Akademik yılbaşında, güz yarıyılı ve yaz okulu sonunda düzenlenen FLAT Sınavlarında 

öğrencilerin düzey ortalamaları dikkate alınmaz. Söz konusu sınavlardan bu yönergenin 4 üncü 

Maddesi 2 nci fıkrasında öngörülen puanları alanlar başarılı olarak kabul edilir.  

(4) Bahar yarıyılı sonu itibarıyla aşağıda belirtilen düzeylerde olup öğrenim görülen son üç kur 

ortalaması belirtilen puan ve üzeri olan öğrenciler FLAT Sınavından muaftırlar. Söz konusu 

muafiyetten sadece son öğrenim görülen düzeyi başarı ile bitiren öğrenciler faydalanabilir. 

(5) İngilizce Hazırlık Sınıfında en az bir yarıyıl öğrenim görerek başarılı olmuş öğrencilere 

sertifika verilir. 

FLAT sınavına girmek için devam koşulu 

MADDE 9– (1) Öğrenciler bir akademik yılda derslerin en az yüzde seksenine devam etmekle 

yükümlüdürler. Yüzde yirminin üzerinde devamsızlık yapmış olan öğrenciler güz ve/veya 

bahar yarıyılı sonunda yapılan FLAT Sınavlarına giriş hakkını kaybederler. Ancak, söz konusu 

öğrenciler öğrenim gördükleri düzeylerdeki derslere ve sınavlara girebilirler, düzeyleri 

tamamlayabilirler. 

Yaz Okulu 

MADDE 10– (1) Yıl içerisinde başarısız olan öğrenciler için, en az 10 öğrencinin başvurusu 

ile yaz okulu açılabilir. İlgili akademik yılda kayıt dondurmuş, kayıt yenilememiş ve kayıt 

sildirmiş öğrenciler yaz okuluna katılamazlar.  

Sınav sonuçlarına itiraz 

MADDE 11– (1) Öğrenciler, açıklanmalarını takip eden beş iş günü içinde sınav sonuçlarına 

Müdürlüğe yazılı olarak başvurarak itiraz edebilirler. Maddi hata açısından incelenen itirazın 

sonucu yazılı olarak itiraz sahibine bildirilir. 

 

 

 

 

 

 

Düzey 
Eğitim Dili İngilizce ve Kısmen 

İngilizce bölümler 

Mütercim Tercümanlık ve İngiliz Dili 

ve Edebiyatı bölümleri 

B1 65 85 

B2 60 80 

C1 60 75 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İzinler 

 

Kayıt dondurma ve sildirme 

MADDE 12– (1) Öğrenciler kayıt dondurma ve kayıt sildirme ile ilgili iş ve işlemler için 

öğrencisi oldukları dekanlık/müdürlüğe başvuru yaparlar.  

Sağlık raporları 

MADDE 13– (1) Sağlık raporları derse devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Ancak 

tedavi gerektiren hallerde öğrenciler sağlık kurulu raporu ile Müdürlüğe başvuruda bulunur. 

Müdürlük başvuruyu değerlendirerek sonuca bağlar. 

(2) Sağlık durumları nedeniyle sınavları kaçıran öğrenciler durumlarını gösterir resmi sağlık 

raporları ile rapor bitimini takip eden beş iş günü içerisinde Müdürlüğe yazılı olarak başvurur. 

Mazereti geçerli bulunan öğrenciler için yeri ve zamanı Müdürlük tarafından belirlenen mazeret 

sınavı düzenlenir. Kısa sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez.  

Ders izni 

MADDE 14– (1) Üniversite içinde ve/veya Üniversiteyi temsilen sanatsal, sportif ve kültürel 

etkinliklere katılan öğrencilere, etkinliği düzenleyen dekanlık/müdürlüğün göndereceği 

görevlendirme yazısına istinaden izin verilir.  

(2) Milli sporcular ilgili federasyon veya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından 

yazılı olarak bildirilen tarihlerde derslerden izinli sayılır. Spor etkinliğinin gerçekleşmesinden 

sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. 

(3) Öğrencilere, birinci derece akrabalarının vefatı halinde beş iş günü, ikinci derece 

akrabalarının vefatı halinde üç iş günü ders izni verilir. 

(4) Tanık veya şüpheli sıfatıyla duruşmalara katılmak zorunda olan öğrencilere duruşma günü 

için ders izni verilir. 

(5) İzinli öğrencilerin giremedikleri sınavlar için mazeret sınavları düzenlenir. Mazeret 

sınavının düzenlenmediği hallerde öğrenciler söz konusu sınavdan muaf tutulurlar.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Disiplin 

MADDE 15– (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî 

Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine 

göre ilgili fakülte/yüksekokul tarafından yürütülür. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 16– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Senato kararları uygulanır. 

Önceki yıllarda borçlu geçmiş öğrenciler hakkında düzenleme 

GEÇİCİ MADDE 1– (1) Halen bölüm ve programlarında öğrenim görmekte olan önceki 

yıllarda İngilizce Hazırlık Sınıfını borçlu geçmiş öğrenciler hakkında ilgili Senato kararı (Ek-

1) uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 17– (1) Bu yönerge, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından onayladığı tarihte 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18– (1) Bu yönerge hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 
07/11/2019 tarih ve 09 sayılı Mütevelli Heyeti kararı ile onaylanmıştır. 
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Ek-1 

 

Önceki Yıllarda Borçlu Geçmiş Öğrenciler Hakkındaki Senato Kararı 

 

Toplantı Tarihi: 16.09.2014                                                                      Toplantı Sayısı: 264 

KARAR 3: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün halen bölüm veya programlarında 

öğrenim görmekte olan İngilizce Hazırlık Sınıfını borçlu geçmiş öğrenciler hakkında yapılan 

değerlendirmeler sonucunda; 

1.  Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eğitim dili İngilizce olan bölüm ve programlara 

sunulan SOFL 101 English for Academic Purposes I ve SOFL 102 English for 

Academic Purposes II derslerini alabilmek için İngilizce Hazırlık Sınıfını başarıyla 

bitirme ön şartının kaldırılmasına, 

2.   Her iki dersi de başarı ile bitiren öğrencilerin İngilizce Hazırlık Sınıfı borcunun 

kaldırılmış sayılmasına, 

3.   Bu öğrencilerin İngilizce Hazırlık Sınıfı ile ilişiklerinin kesilmesine ve bu bağlamda 

artık FLAT Sınavlarına girmemelerine, 

4.   Söz konusu öğrencilere çevrimiçi olarak sunulan SOFL 003 Pre-Intermediate, SOFL 

005 Intermediate ve SOFL 007 Upper-Intermediate derslerinin uygulamasının 

sonlandırılmasına, 

oy birliği ile karar verildi. 
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Ek-2 

 

Lisans ve Ön Lisans Öğrencileri Geçme Notları 

 

 FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL 
FLAT/GEÇME 

NOTU 

İsteğe 

Bağlı 

Hazırlık 

Sınıfı 

Adalet Meslek Yüksekokulu  

65 
Meslek Yüksekokulu  

Mutfak Sanatları ve Gastronomi 

Bölümü 

Zorunlu 

Hazırlık 

Sınıfı 

 

Hukuk Fakültesi 

 

65 

 

Sanat ve Tasarım Fakültesi (Tüm 

Bölümler) 

İletişim Fakültesi (Tüm Bölümler) 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi  

İşletme Fakültesi (Tüm Bölümler) 

Mimarlık Fakültesi (Tüm Bölümler)  

Mühendislik Fakültesi (Tüm 

Bölümler) 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 
85 

Mütercim-Tercümanlık Bölümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7/7 
 

 

 

Ek- 3 

 

FLAT Sınavı ve ÖSYM Dil Sınavları Denklik Tablosu ile Uluslararası Geçerliliği olan 

Sınavların Denkliği 
 

FLAT 
ÖSYM İngilizce Sınavları 

(KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL)  

Uluslararası Geçerliliği olan Sınavlar 

45 45 ÖSYM’nin erişim sitesinde 

(osym.gov.tr) yayınlanan güncel 

yabancı dil sınavları eşdeğerlik 

tablosunda yer alan uluslararası 

İngilizce sınavlarının 

KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL puan 

karşılıkları geçerlidir.  
 

50 50 

55 55 

60 60 

65 65 

70 70 

75 75 

80 80 

85 85 

90 90 

95 95 

100 100 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


