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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 lisansüstü öğrencilerine verilecek yabancı dil 
eğitimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.   
Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 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 Yönetmeliği’nin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar  
MADDE 3 – (1) Bu Yönergenin uygulanmasında; 
a) Cambridge ESOL: University of Cambridge tarafından hazırlanan FCE, CAE ve CPE 
sınavlarından her birini, 
b) Düzey: Avrupa Ortak Dil Ölçütleri Çerçeve Belgesi’ne göre planlanan ve en az 10 hafta 
süren A1, A2, B1, B2 ve C1 eğitim programlarının her birini,  
c) FLAT Sınavı: Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen İngilizce yeterlik 
sınavını, 
ç) IELTS: International English Language Testing System sınavını, 
d) Müdürlük: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü, 
e) Öğrenci: İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencisini, 
f) Rektörlük: Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünü, 
g) Senato: Yaşar Üniversitesi Senatosunu, 
ğ) TOEFL: Test of English as a Foreign Language sınavını, 
h) Üniversite: Yaşar Üniversitesini, 
ı) Yılsonu ortalaması: Öğrencinin öğrenim görmüş olduğu üç düzeyin her birinin yüzde 
yirmisi ve bahar yarıyılı sonunda düzenlenen FLAT Sınavının yüzde kırkı alınarak hesaplanan 
notu, 
i) 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) Öğretim dili İngilizce olan bölüm/program öğrencileri için FLAT Sınavından geçme notu 
en az 65; Türkçe veya karma olan bölüm/program öğrencileri için en az 50’dir. Bahar yarıyılı 
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sonunda yapılan FLAT Sınavına ilişkin değerlendirme esasları bu yönergenin 8 inci 
maddesinde belirlenmiştir.  
(3) Bölüm/programlar, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu 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 öğrenciler FLAT Sınavından muaftırlar: 
a) En az son üç yılında, 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) Uluslararası geçerliliği olan TOEFL, IELTS ve Cambridge ESOL sınavlarından ve Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen dil sınavlarından Senatonun belirlediği 
puanları almış olanlar, 
c) Üniversitede kayıtlı olduğu bölüm/programın öğretim dilinin Türkçe veya karma olması 
kaydıyla başka bir yükseköğretim kurumunda hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarı 
şartlarını yerine getirmiş öğrenciler, 
(5) Üniversiteye yatay geçişle gelen öğrencilerin muafiyet talepleri Rektörlük tarafından 
belirlenen komisyonca değerlendirilir. 
(6) FLAT Sınavında başarılı 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 Sınavı 
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 seviyelerinin tespit edilmesi için düzey belirleme sınavına girerler. 
Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana göre A1, A2 veya B1 olmak üzere üç farklı düzeye 
yerleştirilirler. Sınava girmeyen öğrenciler A1 düzeyine kaydedilir.  

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim Öğretim ile İlgili Hususlar 
 

Öğrenim Süresi 
MADDE 6 – (1) 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. 
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) İlgili düzeyde derslerin yüzde seksenine devam şartını yerine getirmiş olmak kaydıyla 55-
59 arası puan almış öğrenciler için 1 haftayı geçmeyecek şekilde hızlandırılmış bireysel düzey 
eğitimi uygulanır. Söz konusu öğrenciler bu eğitimin sonucunda final sınavına yeniden 
girerler. 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: %25, 
c) Kısa sınavlar: %20, 
ç) Proje/Ödev dosyası: %10, 
d) Derse katılım: %5. 



3 
 

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 öğretim dili İngilizce olan bölüm/program öğrencileri ile 
en az 50 olan öğretim dili Türkçe veya karma olan bölüm/program öğrencileri başarılı olarak 
kabul edilir. Bahar yarıyılı sonunda düzenlenen FLAT Sınavından alınan puan söz konusu 
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 itibariyle aşağıda belirtilen düzeylerde olup öğrenim görülen son üç 
düzey ortalaması belirtilen puan ve üzeri olan öğrenciler FLAT Sınavından muaftırlar. Söz 
konusu muafiyetten sadece ilgili düzeyi başarı ile bitiren öğrenciler faydalanabilir.  
 

Düzey İngilizce Öğretim Türkçe ve Karma Öğretim 
A2 - 65 
B1 65 60 
B2 60 55 
C1 55 50 

 
(5) İngilizce Hazırlık Sınıfında en az bir yarıyıl öğrenim görerek başarılı olmuş öğrencilere 
sertifika verilir. 
FLAT Sınavına Girmek İçin 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 İtiraz 
MADDE 11 – (1) Öğrenciler, açıklanmalarını takip eden beş işgünü içinde sınav sonuçlarına 
Müdürlüğe yazılı olarak başvurarak itiraz edebilirler. Maddi hata açısından incelenen itirazın 
sonucu yazılı olarak itiraz sahibine bildirilir. 

 
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 
yirmi günün üzerinde tedavi gerektiren hallerde öğrenciler sağlık kurulu raporu ile Müdürlüğe 
başvuruda bulunur. 
(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. 
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Mazereti geçerli bulunan öğrenciler için yeri ve zamanı Müdürlük tarafından belirlenen 
mazeret sınavı düzenlenir. Kısa sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez.  
Ders İzni 
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) Amatör veya profesyonel kulüplerde lisanslı olarak spor yapan öğrencilerin ilgili kulübün 
en üst makamından alınmış Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü onaylı seyahat, idman 
ve maç programını Müdürlüğe bir dilekçe ile faaliyetin başlangıç tarihinden önce sunması 
halinde Yönetim Kurulu kararıyla derslerden izinli sayılır. Spor etkinliğinin 
gerçekleşmesinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. 
(3) Öğrencilere, birinci derece akrabaların vefatı halinde beş iş günü, ikinci derece akrabaların 
vefatı halinde bir 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 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 
uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 17 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 18 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


