T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç
MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı;
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans İngilizce programlarına kabul
edilen öğrencilerin İngilizce seviyelerini, programda okutulan ve İngilizce olarak işlenecek dersleri takip
edebilecek düzeye getirmek için İngilizce hazırlık sınıflarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – Bu Yönerge, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu İngilizce hazırlık sınıflarında yürütülen
eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 49’ncu maddesi ve 04.12.2008 tarih ve
27074 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – Bu Yönergede geçen;
a) Hazırlık Sınıfı: İngilizce Hazırlık Sınıfını,
b) Ön lisans: En az 4 (dört) yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,
c) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni,
d) Yüksekokul: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’nu,
e) Müdür: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürü’nü,
f) Yönetim Kurulu: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nu,
g) Program: İngilizce hazırlık birimini,
h) Program başkanı: İngilizce hazırlık birimi başkanını,
ı) Modül: Seviye tespit sınavı sonucu öğrencilerin Avrupa Ortak Dil kriterleri derecelendirmesine göre
oluşturulan farklı 3 ana gruptan oluşan hazırlık sınıflarını ifade eder. Bu modüle sınıflar hazırlığa
katılması gereken öğrencilerin mevcudu da göz önüne alınarak en az 3 ve en fazla 6 modüle seviye

sınıfı olarak tespit edilebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Seviye Tespit Sınavı
MADDE 5: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’na zorunlu İngilizce hazırlık şartı ile kabul edilen yeni
kayıt yaptıran ön lisans öğrencilerinden muafiyeti bulunmayanlar, eğitim-öğretim yılı başında akademik
takvimde gösterilen tarihte yapılacak seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Seviye tespit sınavından alınan
puana göre öğrencinin,
(1) İngilizce hazırlık sınıfından muaf olması için İngilizce Yeterlik sınavına girip giremeyeceği,
(2) İngilizce hazırlık sınıfında hangi seviyeden öğrenim göreceği belirlenir.
(3) Seviye Tespit Sınavında yeterli puanı alamayan öğrenciler, sınavda aldıkları sonuçlara göre seviye
modüle yerleştirilerek hazırlık sınıfı okurlar. Seviye tespit sınavlarında yeterli puan, her eğitim-öğretim
yılı başında 100 tam puan üzerinden en alt sınır 65 olacak şekilde Yönetim Kurulu’nca belirlenerek ilan
edilir. Seviye tespit sınavının mazeret sınavı yapılmaz. Seviye belirleme sınavına girmeyen öğrenciler
İngilizce hazırlık sınıfında A1 modüle (başlangıç) yerleştirilir.
İngilizce Yeterlik Sınavları
MADDE 6 –
(1) Yeterlik sınavı, IELTS sınavına benzer soru tarzlarını içeren bir sınavdır. Öğrencilerin anlama, okuma,
dinleme, yazma, not alma ve konuşma bakımlarından dil becerilerini ve yetkinliklerini ölçmeyi amaçlar.
Seviye tespit sınavından yeterli puanı alan yeni kayıtlı öğrenciler yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavdan
başarılı olan 65 ve üstü not alan öğrenciler hazırlıktan muaf tutulurlar ve ön lisans programlarına
başlarlar. Başarısız olan öğrenciler ise hazırlık sınıfına alınırlar.
(2) Yeterlik sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, akademik yılbaşında, akademik yarıyıl
sonunda (1. yarıyıl sonu), akademik yılsonunda (2. yarıyıl sonu) ve açılması halinde yaz okulu sonunda
yapılır. Bu sınavlara katılabilmek için yüksekokulun belirlediği tarihlerde öğrencinin bir dilekçe ile sınav
kaydını yaptırması zorunludur.
(3) Bir akademik yılı tamamlayan ve başarılı olamayan öğrenciler daha sonraki tarihlerde yapılacak
yeterlik sınavlarına, bir dilekçe ile okul Müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde katılabilirler.
(4) Yeterlilik sınav sonuçları en geç 3 gün içinde ilan edilir.
(5) Yeterlik sınavlarının mazeret sınavı yapılamaz.
Sınavlardan Muafiyet
MADDE 7 –

(1) Aşağıdaki öğrenciler seviye tespit ve yeterlik sınavlarından muaftırlar ve kazandıkları ön lisans diploma
İngilizce programlarına doğrudan kayıt yaptırırlar.
a) En az son üç yılda, ana dili ve eğitim dili tamamen İngilizce olan yabancı bir ülkenin ortaöğretim veya
yükseköğretim kurumlarında eğitim görüp, öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,
b) Son üç yıl içinde, YDS (KPDS/ÜDS yerine geçen) sınavından en az 70 puan veya ÖSYM tarafından
denkliği belirlenmiş başka bir sınavdan muadil puan alan öğrenciler,
c) Aradan iki yılı geçmemek şartıyla, daha önce Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu veya bir başka
üniversitede veya Yüksekokulun hazırlık programına devam edip, en az B2 seviyesinde, 100 üzerinden en
az 70 notu alarak başarılı olmuş öğrenciler de başarılarını belgelendirmeleri durumunda, hazırlık öğretimi
almaksızın İngilizce hazırlıktan muaf tutularak doğrudan kendi programlarına devam ederler.
d) Öğrencilerin İngilizce hazırlıktan muaf tutulmaları için muafiyete konu başarı belgelerini seviye tespit
sınavı yapılmadan en az 1 hafta önce ekleriyle birlikte bir dilekçe ile İngilizce hazırlık birim başkanlığına
sunmaları gerekir. Getirilecek başarı belgelerinde başarı barajının ve bitirilen düzeyin mutlaka açıkça
belirtilmesi gerekir. İngilizce Hazırlık Birim Başkanlığının başarı belgelerini inceleyip, belge sahibi öğrenci
ile İngilizce olarak yapacağı mülakat sonucu, Birim başkanlığının yazılı önerisi üzerine öğrencinin
muafiyetine Yönetim Kurulu karar verir.
e) İngilizce hazırlık sınıfı muafiyeti için kabul edilen Ulusal ve Uluslararası sınavların geçerlilik süresi 2
yıldır.
Öğrenci Kabulü ve Danışman
MADDE 8 –
(1) Seviye tespit ve/veya yeterlik sınavı sonucuna göre öğrenciler; Avrupa Ortak Dil kriterleri
derecelendirmesi sistemine göre uygulanacak olan başlangıç (A1), orta-öncesi (A2), orta düzey (B1) ve
gerek görülmesi halinde orta üstü (B2) modüle sınıflarına yerleştirilir.
(2) Avrupa Ortak Dil kriterleri derecelendirmesi, (A1) 0-29, (A2) 30-44, (B1) 45-59, (B2) 60- 74, (C1) 75-89,
(C2) 90-100 şeklindedir.
(3) İngilizce hazırlık sınıfında kayıtlı olan her öğrenciye, öğrencinin akademik durumunu izlemek ve
öğrenciye akademik konularda rehberlik etmek amacı ile ilgili hazırlık programı başkanı tarafından bir
öğretim elamanı danışman olarak atanır. Tespit edilen danışmanlık listesi öğrenci isimleriyle birlikte bir
üst yazı ile Okul Müdürlüğüne hazırlık eğitiminin başladığı ilk hafta içinde bildirilir.
Eğitim Süresi ve düzey geçişleri
MADDE 9 –
(1) Hazırlık sınıfında öğretim süresi iki yarıyıl olup, bir akademik yılda 4 çeyrek olarak uygulanır. Her
çeyrek, modül içi ve sonu sınavlarıyla birlikte (8 hafta süreli olarak) 160 saatten az 192 saatten fazla

olamaz.
(2) Bahar yarıyılı düzeyler arası geçişler İHBB (İngilizce Hazırlık Birimi Başkanlığı) tarafından öğrencilerin
güz yarıyılı notlarına göre yapılır. Öğrencinin dilekçe ile müracaat etmesi halinde dönem içinde modül
düzey geçişlerine, hazırlık biriminin yazılı görüşünü de alarak Okul Yönetim Kurulu karar verir.
Devam Zorunluluğu, Devamsızlık ve Mazeret
MADDE 10 –
(1) Öğrenciler, her yarıyıl için derslerin en az %80’ine devam etmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle
derse girmeyen öğrenci yoklamalarda yok gösterilir. Dersi veren akademik personelin ve hazırlık birim
başkanının öğrencilere izin verme yetkisi yoktur. Sağlık raporları, sosyal ve sportif etkinliklere katılma ve
diğer benzeri belgeler %20 oranındaki mazeret içinde değerlendirilir. Müdürlük tarafından onaylanan
sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler ise katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar.
Dönem içinde devamsızlığı toplam ders saatinin %20’sini aşan öğrenciler mazeretlerini Yönetim Kurulu’na
bir dilekçe ile bildirirler. Yönetim Kurulu, mazeretlerini uygun gördüğü takdirde, belirlediği şartlar
dâhilinde öğrencilere derslere devam hakkı verebilir. Raporlu olan öğrenciler bir dilekçe ile başvuruda
bulunmaları halinde, Yönetim Kurulu onayı ile raporlu olan öğrencilerin yarıyıl içinde yapılan ve raporlu
oldukları için giremedikleri ara ve modül sonu sınavlarının telafisi için yapılacak mazeret sınavına girme
hakkı sağlanır. Ancak bu raporların kapsadığı günlerde öğrenci devamsız sayılmakla birlikte, Yönetim
Kurulu, raporu uygun bulduğu takdirde, öğrencinin devamsızlık hakkını raporun öngördüğü süre kadar
uzatılabilir.
(2) Derslere devam hakkını kaybeden öğrenciler yarıyıl sonu yeterlik sınavına giremezler. Öğrencileri
derse devam kayıtları haftalık olarak dersin öğretim elamanı tarafından öğrenci otomasyon sistemine
işlenmek zorundadır.
Değerlendirme ve Başarı
MADDE 11 –
(1) Yarıyıl içinde yapılacak ara sınavlar ile ödevlerin not ağırlıkları hazırlık birim başkanlığının yazılı önerisi
üzerine her akademik yılbaşında Okul Yönetim Kurulu’nca belirlenerek ilan edilir.
(2) Derse devam koşulunu her iki dönemde sağlayamayan öğrenciler, yarıyıl ve akademik yılsonu yeterlik
sınavına giremez. Ancak sonraki yeterlik sınavlarına girme hakları saklıdır.
(3) Derse devam koşulunu sağlayan öğrencilerden yarıyıl ya da akademik yılsonu not ortalaması 65 ve
üzeri olanlar yarıyıl sonu ile akademik yılsonu yapılacak yeterlik sınavına girebilirler.
(4) Zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileri, yılsonu yeterlilik sınavına girme hakkını alamazlarsa veya yılsonu
yeterlik sınavında başarısız olurlarsa, bundan sonraki yeterlik sınavlarına katılabilirler. Ancak bu
sınavlarda alınan not doğrudan başarı notu sayılır ve taban başarı notu 70’tir.
(5) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin yarıyıl başarı notu, akademik yıl sonu başarı notu ve ortalamasında ve

girecekleri yarıyıl ile akademik yılsonu yeterlik sınavlarında, Okul Yönetim Kurulu’nun belirlediği oranlar
uygulanır. Bu tespit edilen oranlara göre başarılı olan öğrenciler kazandıkları ön lisans İngilizce
programlarına kayıt yaptırırlar.
(6) Sınavlar hem yazılı ve hem de sözlü olarak yapılabilir. Sözlü sınavlarda verdiği cevaplara göre
öğrencinin başarı durumunun bir tutanağa bağlanması zorunludur. Kısa sınavlar ile bir 5 üst modüle
geçme şartını sağlamak ve modül yeterliliğini belirlemek için modül sonu sınav yapılır. Her türlü sınav ve
ölçme uygulamasının seviyesi, Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programı modül sistemi öğrenim çıktılarına
uygun olarak belirlenir. Modül sonu sınavı, önceden ilan edilen tarihlerde birim başkanının
koordinatörlüğünde, o modüle ders veren öğretim elamanlarından oluşan en az 2 kişilik bir komisyon
tarafından yapılır. Modül sonu sınavları dinlediğini anlama, dilbilgisi, kelime bilgisi, okuduğunu anlama,
söz ve yazılı ifade bölümlerinden oluşur. Devam şartını yerine getirmeyenler, yarıyıl sonu sınavı ile yarıyıl
sonunda yapılacak olan yeterlik sınavına giremezler.
(7) Haklı ve geçerli sebeplerle modül sonu sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini
takip eden 3 iş günü içerisinde bir dilekçe ile Okul Müdürlüğüne bildirir ve mazeretleri Okul Yönetim
Kurulu tarafından kabul edildiği takdirde, sınav haklarını hazırlık birim başkanının yazılı olarak ilan ettiği
tarih ve saatte kullanırlar.
(8) İngilizce Hazırlık sınıfında birinci akademik yılsonunda başarı şartını yerine getiremeyen öğrenci, B2
modülünü başarı ile tamamlaması için, talep etmeleri halinde ikinci akademik yılda İngilizce hazırlık
sınıfına devam eder. Ancak, gerek birinci akademik yılsonunda ve gerekse ikinci akademik yılda hazırlık
sınıfına devam ettiği halde başarı şartını yerine getirememiş ve yeterlilik sınavını verememiş öğrenciler,
talep etmeleri halinde ÖSYM tarafından Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’nda ya da başka bir ön
lisans Yüksekokulunda öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programdan birine, daha önce almış oldukları
puanlarına göre yerleştir. Bunun için kayıt yaptırdığı yıl itibariyle öğrencinin ön lisans giriş puanının
yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması gerekir.
Modül sonu, Yarıyıl Sonu Değerlendirme ve Yerlilik Sınav Notuna İtiraz
MADDE 12 –
(1) İlan edilen sınav sonucuna itiraz eden öğrencinin, sonuçların ilanını takip eden üç iş günü içinde, bir
dilekçe ile Okul Müdürlüğüne şahsen başvurması gerekir. Öğrenci dilekçeleri ve sınav evrakları hazırlık
birim başkanının belirlediği ve önerdiği o modüle ders veren iki, Okul müdürünün belirlediği birim
dışından bir olmak üzere 3 kişilik bir komisyon tarafından incelenir ve beş iş günü içinde sonuçlandırılır.
(2) İngilizce hazırlık biriminde her türlü sınav evraklarının her biri oluştuğu tarihten itibaren en az iki yıl
İngilizce Hazırlık Birim Başkanlığınca saklanması zorunludur.
İzinli Sayılma Talebi
MADDE 13 – (1) Hazırlık sınıfına kayıtlı olan öğrenciler mücbir sebebe davalı mazeretlerini gösterir bir
dilekçe ile Okul Müdürlüğüne başvurmaları halinde, talep ettikleri süreyi kapsayan modül dönemi izinli
sayılma talepleri ile ilgili İznin kabulü ve süresi, İngilizce hazırlık birim başkanlığının yazılı görüşü alınarak

Okul Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
(2) Yönetim Kurulu Kararı ile izinli savılan öğrencilerin yeterlik sınav hakları ve izin süresinin eğitim
süresinden sayılıp sayılmayacağı izin kararı ile birlikte yine Okul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Yaz dönemi eğitimi
MADDE 14 –
(1) Yaz eğitimi, akademik yıl içinde başarısız duruma düşmüş ve devamsızlıktan kalan tüm öğrencilerinin
isteğe bağlı katılabilecekleri yoğunlaştırılmış bir modüle program şeklinde yapılır. Yaz okulu öğretimi
modül süresi, modül içi ve sonu sınavlarıyla birlikte 192 saat ve 6 haftadan az olamaz.
(2) Yaz eğitimi eğitimine katılmak isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile Okul Müdürlüğüne başvuru
yapılması gerekir. Yaz okulu eğitiminin esas amacı, akademik yılsonu yeterlik sınavlarında başarısız
duruma düşmüş öğrencilerin bilgi eksikliklerini tamamlayarak, daha sonra yapılacak yeterlik sınavına
hazırlamaktır.
(3) Yaz dönemi eğitiminin açılıp açılmamasına, açılacaksa minimum öğrenci sayısına Faruk Saraç Tasarım
Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu karar verir.
(4) Yaz eğitimi, yıllık eğitim ve öğretim ücreti dışında ayrıca ücrete tabi olmakla birlikte, yaz eğitimi için
ücret alınıp alınmayacağına ve alınacaksa miktarının ne olacağına Faruk Saraç Tasarım Meslek
Yüksekokulu Mütevelli Heyeti karar verir.
(5) Yaz eğitimi sonundaki yeterlik sınavına, sadece yaz okuluna katılan ve devam şartını yerine getiren
öğrenciler katılabilir.
Disiplin İşlemleri
MADDE 15Yaz eğitimi dâhil İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin disiplin işlemlerinde de, Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri aynen uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen
“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Kurul kararları ve Faruk
Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yönetim Kurulu
kararları uygulanır.
Yürürlük

MADDE 17 – Bu yönergenin uygulanmasına, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Kurulu 03.09.2015
tarih ve 5 sayılı toplantısında oybirliği ile karar verildiğinden; Bu yönerge 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı
güz yarı başından itibaren yürürlüğe girer ve uygulanır.
Yürütme
MADDE 18 – Bu yönerge hükümleri Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından
uygulanır.

