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❖ FLAT sınavına girmezsem ne olur?  

Doğrudan Hazırlık Sınıfı’na başlarsın ve Placement Test’e girersin.  

  

❖ PLACEMENT TEST’e girmezsem ne olur? 

Hazırlık Sınıfı’nda doğrudan en düşük seviye olan ‘başlangıç’ seviyesine 

yerleştirilirsin.  

FLAT ve PLACEMENT TEST’e girmen doğru seviyeye yerleştirilmen 

açısından çok önemlidir!!! 

 

❖ Cevabını bilmediğim soruları cevaplandırmalı mıyım? 

Hayır, boş bırakmalısın.  Böylelikle şans eseri doğru yaptığın sorular yüzünden 

yanlış seviyedeki bir sınıfa yerleşmezsin. 

 

❖ FLAT ve Düzey Belirleme Sınavı ile ilgili detaylı bilgiye ve sınav örneklerine 

nereden ulaşabilirim?     

https://ydy.yasar.edu.tr/flat/  

http://ydy.yasar.edu.tr/duzey-belirleme-sinavi/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hazırlık Sınıfı’ndan muaf olmak için Yeterlik Sınavı’ndan (FLAT) alınması 
gereken not ve bu notların uluslararası sınavlara olan denkliği aşağıdaki 
gibidir.  Bölümüne göre alman gereken notu bu tabloya bakarak 
öğrenebilirsin. 

 

 

*Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri hakkında bilgi almak için 

lütfen ÖSYM’nin sitesine başvurunuz: 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/esdegerlikdok

uman06042021.pdf  

Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Hazırlık Sınıfı’ndan muaftır. 

Bölümlerinde okurken YÖK mevzuatı gereği haftada 4 saat dönem bazlı 

SoFL 1115-1116 kodlu General English (Genel İngilizce) derslerini alırlar.  

Duyurular için Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesini 

(http://ydy.yasar.edu.tr/) düzenli olarak takip ediniz.  

 

 

 

 

 

 

  (FLAT)  YDS - YÖKDİL 

Mütercim Tercümanlık ve  
İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Bölümü  

85 85 

Diğer tüm fakülteler  65 65 

https://ydy.yasar.edu.tr/flat/
http://ydy.yasar.edu.tr/duzey-belirleme-sinavi/
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/esdegerlikdokuman06042021.pdf
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/esdegerlikdokuman06042021.pdf
http://ydy.yasar.edu.tr/
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SINAV ADI   
 

Düzey Belirleme Sınavı A Düzey Belirleme Sınavı B 
 

DİL SEVİYESİ       
 

Başlangıç / Orta altı Orta altı / Orta 

AMAÇ                               
 

İngilizce Hazırlık Sınıfı 
muafiyet sınavından geçer not 
alamayan ve söz konusu 
sınavdan 0-39 arası not alan 
öğrencilerin İngilizce dil 
seviyelerini belirlemek ve 
doğru seviyede bir sınıfa 
yerleştirmek 
 

İngilizce Hazırlık Sınıfı muafiyet 
sınavından geçer not alamayan 
ve söz konusu sınavdan 40-49 
arası not alan öğrencilerin 
İngilizce dil seviyelerini 
belirlemek ve doğru seviyede 
bir sınıfa yerleştirmek 
 

SINAVIN YAPISI 
 

• Düzey Belirleme Sınavı 
sırasıyla üç ana bölümden 
oluşur: DİNLEME, OKUMA-
ANLAMA ve DİL VE SÖZCÜK 
KULLANIMI.   

• Her bölüm 2 farklı seviyede      
(başlangıç / orta altı) sorular 
içerir.  

• Her bölüm, öğrencinin, ilgili 
alan ya da becerideki bilgi 
ve performansını ölçer.  

• Düzey Belirleme Sınavı 
sırasıyla üç ana bölümden 
oluşur: DİNLEME, OKUMA-
ANLAMA ve DİL VE SÖZCÜK 
KULLANIMI.   

• Her bölüm 2 farklı seviyede  
(orta altı / orta ) sorular içerir. 

• Her bölüm, öğrencinin, ilgili 
alan ya da becerideki bilgi ve 
performansını ölçer.  

SINAV SÜRESİ 90 dakika 
 

SORU SAYISI 80  
 

DEĞERLENDİRME Sınav kağıtları optik okuyucu ile değerlendirilir.  Her doğru cevap 
1,25 puan değerindedir. 

Hazırlık Sınıfı’ndan muafiyet şartı olarak FLAT testinden en az 65 alması 
gereken öğrenciler:  
(Bölümler için bir önceki sayfaya bakınız) 

 

 

 

 

 
 
Hazırlık Sınıfı’ndan muafiyet şartı olarak FLAT testinden en az 85 alması 
gereken öğrenciler:  
(Bölümler için bir önceki sayfaya bakınız) 

  


