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2015-2016 akademik yılı İngilizce Yeterlik Sınavı (FLAT) 8 Eylül 2015, Salı günü 09:30 – 12:30
arasında yazılı, öğleden sonra sözlü olarak iki oturum halinde yapılacaktır. Sınav Yaşar Üniversitesi
Bornova Selçuk Yaşar kampüsünde yapılacak ve sınav oturum planı Yabancı Diller Yüksekokulu’nun
erişim sitesinde (ydy.yasar.edu.tr) duyurulacaktır.
FLAT sınavına girme hakkı olan öğrenciler:

2014-2015 akademik yılında İngilizce Hazırlık Sınıfına kayıtlı olup yıl sonunda başarısız
olmuş tüm İngilizce ve Türkçe/karma eğitim veren bölüm (ön lisans ve lisans) öğrencileri,

2014-2015 akademik yılında İngilizce Hazırlık Sınıfında kaydını dondurmuş tüm İngilizce ve
Türkçe/karma eğitim veren bölüm (ön lisans ve lisans) öğrencileri,

2015-2016 akademik yılında yeni kayıt yaptıran İngilizce ve karma eğitim veren bölüm (ön
lisans ve lisans) öğrencileri (Türk ve yabancı uyruklu tüm öğrenciler)
FLAT sınavından 100 üzerinden 65 ve üzerinde puan alan İngilizce eğitim veren bölüm öğrencileri
(Mütercim-Tercümanlık ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri hariç) İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf
olup, doğrudan bölümlerinde eğitime başlayabilirler. Mütercim-Tercümanlık ve İngiliz Dili ve
Edebiyatı bölümü öğrencilerinin en az 75 ve üstü puan almaları gerekir.
FLAT sınavından 100 üzerinden 50 ve üzerinde puan alan karma eğitim veren bölüm öğrencileri
İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olup, doğrudan bölümlerinde eğitime başlayabilirler.
FLAT sınavından 64 ve altında puan alan 2015-2016 girişli İngilizce bölüm öğrencileri ile 49 ve altında
puan alan 2015-2016 girişli karma bölüm öğrencileri doğrudan İngilizce Hazırlık Sınıfına başlarlar.
2014-2015 ve eski girişli öğrencilerin ise İngilizce Hazırlık Sınıfı için kayıt yenilemesi gerekmektedir.
İngilizce Hazırlık Sınıfında eğitim alacak öğrenciler için 17 Eylül 2015, Perşembe günü 10:00 – 11:30
arasında İngilizce Düzey Belirleme Sınavı yapılacaktır. Sınav Yaşar Üniversitesi Bornova Selçuk
Yaşar kampüsünde yapılacak ve sınav oturum planı Yabancı Diller Yüksekokulu’nun erişim sitesinde
(ydy.yasar.edu.tr) duyurulacaktır.
FLAT sınavından 50 – 64 arasında puan alan İngilizce bölüm öğrencileri ile 50 – 74 arasında puan alan
İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim-Tercümanlık öğrencileri İngilizce Düzey Belirleme Sınavından
muaftırlar. Bu öğrenciler Düzey Belirleme Sınavına girmeyecek, İngilizce Hazırlık Sınıfında doğrudan
en yüksek düzey grubunda (Intermediate) eğitime başlayacaktır.
FLAT sınavından 0 – 49 aralığında puan almış olan tüm öğrencilerin İngilizce Düzey Belirleme
Sınavına girmesi zorunludur.
FLAT sınavından 0 – 39 aralığında puan alan öğrenciler İngilizce Düzey Belirleme Sınavı-A’ya
girecektir. Bu gruptaki öğrenciler sınavdan aldıkları puanlara göre Alpha (Starter/Elementary) veya
Bravo (Pre-intermediate) düzey gruplarından birinde eğitime başlayacaktır.
FLAT sınavından 40 – 49 aralığında puan alan öğrenciler İngilizce Düzey Belirleme Sınavı-B’ye
girecektir. Bu gruptaki öğrenciler sınavdan aldıkları puanlara göre Bravo (Pre-intermediate) veya
Delta (Intermediate) düzey gruplarından birinde eğitime başlayacaktır.
FLAT sınavıyla ilgili detaylı bilgi ve sınav örneği için Yabancı Diller Yüksekokulu erişim sayfasına
(http://ydy.yasar.edu.tr/flat/ ) bakınız.

