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FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Dayanak 

 
Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Fenerbahçe Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü 
İngilizce Hazırlık Programı’ndaki eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir. 

 
Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Fenerbahçe Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık 
Programı bünyesinde yürütülen eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

 
Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44’üncü ve 49’uncu 
maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu’nun Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi 
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Fenerbahçe 
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği maddelerine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Birim: Fenerbahçe Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünü, 
b) Birim Kurulu: Fenerbahçe Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Kurulunu 
c) Birim Yönetim Kurulu: Fenerbahçe Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Yönetim Kurulunu 
ç) İngilizce Hazırlık Programı: Fenerbahçe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programını, 
d) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü, 
e) Senato: Fenerbahçe Üniversitesi Senatosunu, 
f) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini, 
g) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 
h) Yönetim Kurulu: Fenerbahçe Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
ifade eder. 

 
Yabancı dil hazırlık programının amacı 
MADDE 5 – (1) İngilizce Hazırlık Programı’nda verilen eğitim ve öğretimin amacı; öğrencilere 
Üniversite’nin ön lisans ve lisans programlarında İngilizce dilinde öğrenim görebilecek 
düzeyde yeterlik ve yetkinlik kazandırmaktır. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim ve Öğretim İle İlgili Esaslar 
 

Öğretim yılı, yaz okulu ve akademik takvim 
MADDE 6 – (1) Bir öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere, her biri en az 
70 (yetmiş) iş gününü (14 haftayı) kapsayan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyıl 
ise modül sonlarında yapılan final sınavı haftası hariç 7 haftalık iki modülden oluşur. Bir 
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öğretim yılında toplam dört modül vardır. 
(2) Yaz okulu, ders dönemi ve bunu takip eden final sınavından oluşan bir modüldür. Yaz 
okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin ilgili yarıyıldaki toplam saatine eşittir. Yaz 
okulunun süresi ders ve sınav haftası olmak üzere en fazla sekiz haftadır. 
(3) Bir öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri akademik 
takvimde gösterilir. İngilizce Hazırlık Programı akademik takvimi, Ön Lisans ve Lisans 
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği akademik takviminden farklılık gösterebilir. Akademik takvim 
Rektörün teklifi ve Senatonun onayı ile kesinlik kazanır. Senato, sınırlarını açıkça belirlemek 
kaydıyla, acil durumlarda akademik takvimde kısmî değişiklikler yapma konusunda Rektöre 
yetki devrinde bulunabilir. 

 
Öğrenim Süresi 
MADDE 7- (1) Zorunlu ve isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim görme 
süreleri için 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 44’üncü madde hükümleri ve Fenerbahçe 
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler 
uygulanır. 
(2) İngilizce Hazırlık Programı’nda normal öğrenim süresi 1 (bir) yıl, azami öğrenim süresi 2 
(iki) yıldır. Öğretim dili İngilizce olan program öğrencileri, birinci yılın sonunda İngilizce 
Hazırlık Programı’nda başarılı olamazlarsa, bir sonraki yıl İngilizce Hazırlık Programı 
derslerine yeniden devam ederler. Ancak birinci yarıyıl sonunda verilen İngilizce Yeterlik 
Sınavı’nda (FBU-Proficiency) başarılı olan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programını 
tamamlamış sayılırlar. 
(3) İngilizce Hazırlık Programı’nı iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin 
programdan ilişiği kesilir. Bu programdan başarısız olarak ilişiği kesilen ön lisans ve lisans 
öğrencileri üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. 
Ancak bu öğrenciler talep etmeleri halinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 
tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, öğrencinin 
üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban 
puanından düşük olmaması koşuluyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi 
olarak yerleştirilebilirler. 
(4) İngilizce Hazırlık Programı’nda kayıt dondurma talebi bir defa yapılabilir, süresi en fazla 
2 (iki) yarıyıldır ve bir yarıyıl için kayıt dondurma izni verilmez. Kayıt dondurulan süreler, 
öğrenim süresinden sayılmaz. 
(5) İngilizce Hazırlık Programı’nda geçirilen süreler, program süresi ve azami öğrenim 
süresinden sayılmaz. 

 
Yatay Geçiş Yapan veya Üniversiteye Tekrar Yerleşen Öğrencilerde İngilizce Hazırlık 
Programı Öğrenim Süresi 
MADDE 8- (1) İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenime devam ederken kurum içi yatay 
geçişi gerçekleşen öğrenciler ile geldiği kurumun İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim 
gördüğü sırada kurumlar arası yatay geçişle Üniversiteye yerleşmiş program dili İngilizce ön 
lisans ve lisans öğrencilerinin bir önceki programlarında devam ettikleri İngilizce Hazırlık 
Programı öğrenim süreleri, kayıt yaptırdıkları programda devam edecekleri İngilizce Hazırlık 
Program öğrenim sürelerine eklenir. 
(2) İngilizce Hazırlık Programına devam ederken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile 
yeniden İngilizce bir programa yerleşen öğrencilerin Üniversiteye tekrar yeni kayıt yaptırmaları 
halinde bu öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı öğrenim süresi yeniden başlar. 

 
Öğretim Planları ve Dersler 
MADDE 9- (1) İngilizce Hazırlık Programı’nda öğretim, yaz okulu dahil beş modülden oluşur. 
Her bir modül; A1 (Başlangıç), A2 (Alt Orta), B1 (Orta), B2 (Üst Orta), C1 (Özerk Kullanıcı), 
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C2 (İleri Kullanıcı) düzeylerinde ayrı ayrı ve/veya birleşik düzeyler içerir. Her modülde 
açılacak düzeyler ilgili birim kurulu tarafından belirlenir. Birim Kurulu’nun akademik 
ihtiyaçlar ve gelişmeleri dikkate alarak bir sonraki eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere 
modül sayısı ve her bir modülün hafta sayısında değişiklik önerisi, Senato tarafından karara 
bağlanır. 
(2) İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’nda (FBU-Placement) belirlenen barajı geçemeyen 
öğrencilerin İngilizce Yeterlik Sınavı’na (FBU-Proficiency) giriş hakkı bulunmaz. Bu 
öğrenciler, Yabancı Diller Bölümü tarafından Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni (Common 
European Framework of Reference for Languages: CEFR) standartları gereği düzey karşılıkları 
belirlenen A1 veya A2 düzeyde modüllere yerleştirilirler. 
(3) İngilizce Yeterlik Sınavı’nda (FBU-Proficiency) muafiyet için belirlenen barajı geçemeyen 
öğrenciler İngilizce Düzey Belirleme Sınavında (FBU-Placement) elde ettikleri başarıya göre 
B1 veya B2 düzeyde modüllere yerleştirilirler. 

 
Sınavlar 
MADDE 10- (1) Aşağıda belirtilen ölçme ve değerlendirme faaliyetleri önceden ilan edilen 
akademik takvime göre yapılır. 
a) Kısa sınavlar: Öğrencilerin kelime bilgisi, dil bilgisi, okuma ve/veya dinleme bilgi ve 
becerilerini ölçen ve süresi otuz dakikayı aşmayan sınavlardır. Bu sınavlarda; öğrencinin 
okuma, yazma, dil bilgisi ve/veya kelime bilgisi ölçülür. Bu sınavların tarihleri, ilgili modülün 
ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Bu sınavların tarihlerinde ve/veya sayısında öğrencilere 
en az iki hafta öncesinden duyuru yapılarak değişiklik yapabilir. Bu sınavların not ağırlıkları, 
ilgili modülün ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Kısa sınavların mazeret sınavı olmaz. 
b) Ara sınav ve final sınavı: Öğrencilerin kelime bilgisi, dil bilgisi, okuma, dinleme, yazma ve 
konuşma bilgi ve becerilerini ölçen ve süresi otuz dakikayı aşan sınavlardır. Bu sınavların 
tarihleri, akademik takvimde yer alır. Bu sınavların not ağırlıkları, ilgili modülün ilk haftası 
içinde öğrencilere duyurulur. Öğrencinin sağlık raporu ve/veya mazeret sunması halinde ara 
sınav ve final sınavı için mazeret sınavı yapılır. Mazeretleri birim yönetim kurulunca kabul 
edilen öğrenciler, sınav haklarını, birim yönetim kurulunun akademik takvime uygun olarak 
tespit edeceği tarihte kullanırlar. Ara sınavın mazeret sınavı final sınavı başlamadan önce 
yapılır. Sınava mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi en geç 
sınavın bitimini takip eden 3 (üç) iş günü içinde bağlı bulunduğu birime dilekçe ekinde verir. 
c) İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (FBU-Placement) ve İngilizce Yeterlik Sınavı (FBU- 
Proficiency) için mazeret sınavı yapılmaz. 

 
Modül Başarı Notu ve Bir Üst Düzeye Geçme 
MADDE 11- (1) Öğrenim görülen modülü en az 60 (altmış) puan not ortalaması ile tamamlayan 
öğrenciler, ilgili modülden başarılı sayılırlar ve bir üst düzey modüle devam hakkını elde 
ederler. Modül sonu not ortalaması 60 (altmış) puanın altında kalan öğrenciler başarısız 
sayılırlar ve takip eden dönemde başarısız oldukları modülü tekrar ederler. Birim Kurulu’nun 
gerekli durumlarda modül başarı ölçütlerini değiştirme önerisi, Senato tarafından karara 
bağlanır. 
(2) Modül sonu final sınavı oranı, toplam başarı oranının %30’undan azını, %40’ından fazlasını 
oluşturamaz. 
(3) Başarı notları harflerle ifade edilir. Bu amaçla “A”, “B”, “C” ve “F” harfleri kullanılır. Harf 
notlarının 100’lük not aralığı Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Başarı Notları 
 Harf Başarı Notu Not Aralığı 

Pekiyi A 85-100 
İyi B 71-84 

Geçer C 60-70 



SENATO KARARI: 09/09/2021 

4 

 

 

 

Başarısız F 0-59 
(4) Modül sonu düzey belirlemede kullanılan puan aralıkları aşağıdaki gibidir: 
a) İngilizce Hazırlık Programı’nda modüle A1 düzeyinde başlayan öğrencilerin bir sonraki 
modülde öğrenim görecekleri düzeyler: 

0-59 arası not ortalaması ile modülü tamamladıklarında A1 düzeyi tekrar edilir. 
60-100 arası not ortalaması ile modülü tamamladıklarında A2 düzeyi olur. 

b) İngilizce Hazırlık Programı’nda modüle A2 düzeyinde başlayan öğrencilerin bir sonraki 
modülde öğrenim görecekleri düzeyler: 

0-59 arası not ortalaması ile modülü tamamladıklarında A2 düzeyi tekrar edilir. 
60-100 arası not ortalaması ile modülü tamamladıklarında B1 düzeyi olur. 

c) İngilizce Hazırlık Programı’nda modüle B1 düzeyinde başlayan öğrencilerin bir sonraki 
modülde öğrenim görecekleri düzeyler: 

0-59 arası not ortalaması ile modülü tamamladıklarında B1 düzeyi tekrar edilir. 
60-100 arası not ortalaması ile modülü tamamladıklarında B2 düzeyi olur. 

d) İngilizce Hazırlık Programı’nda modüle B2 düzeyinde başlayan öğrencilerin bir sonraki 
modülde öğrenim görecekleri düzeyler: 

0-59 arası not ortalaması ile modülü tamamladıklarında B2 düzeyi tekrar edilir. 
60-100 arası not ortalaması ile modülü tamamladıklarında C1 düzeyi olur. 

e) İngilizce Hazırlık Programı’nda modüle C1 düzeyinde başlayan öğrencilerin bir sonraki 
modülde öğrenim görecekleri düzeyler: 

0-59 arası not ortalaması ile modülü tamamladıklarında C1 düzeyi tekrar edilir. 
60-100 arası not ortalaması ile modülü tamamladıklarında C2 düzeyi olur. 

(5) B2 modülünü başarıyla bitiren öğrenciler, güz yarıyılı sonunda verilen İngilizce Yeterlik 
Sınavı’na (FBU-Proficiency) girmeye hak kazanırlar. Bu sınavda başarılı oldukları takdirde, 
İngilizce Hazırlık Programını tamamlamış sayılırlar. Bu sınavda başarısız oldukları takdirde, 
takip eden modülde C1 düzeyi İngilizce Hazırlık Programı derslerine devam ederler. 
(6) Öğrenciler başarı durumlarını Öğrenci İşleri Sistemi’nden takip etmekle yükümlüdürler. 

 
Lisansüstü Öğrenciler 
Madde 12- (1) Lisansüstü diploma programlarına başvurularda, adayların İngilizce Yeterlik 
koşulu ve bu koşulu sağlayamayanların İngilizce Hazırlık Programı’na kabullerinde Fenerbahçe 
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

 
Danışmanlık 
Madde 13- (1) İngilizce Hazırlık Programı’na kayıtlı olan öğrencilere akademik başarılarını 
izlemek ve rehberlik etmek amacıyla Yabancı Diller Bölümü tarafından bir öğretim elemanı 
danışman olarak atanır. 

 
Kayıt 
Madde 14- (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenim ücretini ödeyerek 
ve varsa diğer yükümlülüklerini yerine getirerek kayıt olurlar. 
(2) Akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıt yaptırmayan öğrenci, derslere ve sınavlara 
giremez. Öğrencilik haklarından faydalanamaz. Bu süre, öğrencinin öğrenim süresinden sayılır. 

 
Notlara İtiraz 
MADDE 15- (1) Notlara itiraz, Fenerbahçe Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 
Yönetmeliği’nin ilgili madde hükümleri doğrultusunda yürütülür. Ancak öğrencinin başka bir 
sınava girişini etkileyen bir durum olması halinde, itiraz ve değerlendirme süreleri değişiklik 
gösterebilir. 

 
Derslere Devam 
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MADDE 16- (1) Öğrencinin derslere, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen 
diğer çalışmalara devam etmesi zorunludur. Senato tarafından aksine bir karar alınmadıkça, 
devamsızlık sınırlarının belirlenmesi ve öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi, ilgili 
öğretim elemanının sorumluluğundadır. 
(2) Devam zorunluluğu İngilizce hazırlık programı için en az %80’dir. Öğrencinin bir modül 
boyunca devamsızlığı, ilgili modülün toplam ders saatinin %20’sini geçemez. Bir modülde 
yapılan devamsızlık süresi, diğer modülde yapılan devamsızlık sürelerine eklenmez. 
(3) Devamsızlığı %20’yi aşan öğrenciler, devamsızlıkları için geçerli bir belge ibraz etmemeleri 
halinde, modül sonunda yapılacak final sınavına giremezler ve bulundukları düzeyden başarısız 
sayılırlar. Ancak modül sonu not ortalaması en az 80 (seksen) olan öğrencilerin durumu, geçerli 
bir belge ibraz edilmemesine rağmen, ilgili birim kurulu tarafından değerlendirilerek modül 
sonu final sınavına girip giremeyeceğine karar verilir. 
(4) Zorunlu İngilizce hazırlık programında okuyan ve başarısız olan öğrenciler, hazırlık 
programını tekrarladıklarında derslere devam şartını yerine getirmek zorundadırlar. 
(5) Uzaktan öğretim yöntemleri ile verilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz. Bu durumda 
öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetleri, ilgili bölüm başkanlığı tarafından 
belirlenir ve ilgili modülün ilk haftasında ilan edilir. 
(6) Senato tarafından belirlenen esaslara göre sağlık raporu alan öğrencilerin raporlu olduğu 
süreler ile spor, kültür, sanat ve bilimsel faaliyetler ile yarışmalar gibi etkinliklerde fakülte 
ve/veya üniversite tarafından görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere ve bunların hazırlık 
çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, 
devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Her durumda devamsızlık ve/veya izin toplamı, 
toplam ders saatinin %50’sini geçemez. 
(7) Kayıt dondurma için başvuru yapıldığında, kayıt dondurma kararı resmileşinceye kadar 
öğrenciler derslere devam etmekle yükümlüdürler. Kayıt dondurma başvurusunun “ret” 
edilmesi halinde, devamsızlık ile ilgili sorumluluk öğrenciye aittir. 
(8) Öğrenciler, devamsızlık durumlarını Öğrenci İşleri Sistemi’nden takip etmekle 
yükümlüdürler. 

 
Yaz Okulu Derslerine Devam 
MADDE 17- (1) Bahar yarıyılı sonunda ilgili modülü tamamlayamayan öğrenciler, başarılarına 
göre uygun düzeyde yaz okulu sınıflarında öğrenimlerine devam ederler. 
(2) Yaz okulunun süresi ders ve sınav haftası olmak üzere en fazla sekiz haftadır ve ayrıca 
ücretlendirilir. 
(3) Yaz Okulu sonunda verilen İngilizce Yeterlik Sınavı’na (FBU-Proficiency) B1 ile B2 
düzeyinde olan ve sınava giriş için gerekli devam ve başarı koşullarını yerine getiren öğrenciler 
girerler. 
(4) A1 ve A2 düzeylerinde yaz öğretiminin yapılabilmesi için bu düzeylerde ayrı ayrı en az 8 
öğrencinin yaz öğretimi derslerine devam etmesi şartı aranır. Senato, gerekli gördüğü hallerde 
bu sayıda değişiklik yapabilir. Bu iki düzeyde öğretimin birleştirilerek verilmesi ilgili birim 
kurulunun kararı ile mümkün olabilir. 

 
Mazeret Belgesi Teslim Süresi ve Mazeret Sınavı’na Girme Koşulları: 
MADDE 18- (1) Öğrenciler, raporlarını, bir dilekçe ile birlikte Yabancı Diller Bölüm 
Başkanlığı’na en geç rapor bitim tarihinden sonraki 3 (üç) iş günü içinde teslim etmek 
zorundadırlar. 
(2) Devamsızlık sınırını (%20) geçtiği halde geçerli bir belge ibraz etmeyen öğrenciler ile 
belgeleri olduğu halde belge teslim süresini geçen öğrenciler modül sonu final sınavına girme 
hakkını kaybederler. 
(3) Mazeret hakkı olan sınava girecek öğrencilerin rapor teslimi aşağıdaki şekilde yapılır: 
a) Rapor teslim süresi, mazeret hakkı olan sınavda, sınav tarihlerini kapsaması halinde, 3 (üç) 
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iş günü teslim süresi beklenmez. Rapor teslimi gerektiğinde en geç bir gün öncesine kadar 
yapılabilir. 
b) Mazeret sınavı öncesinde belge ibrazı gerçekleşmemesi halinde öğrenci mazeret sınavına 
giremez. 
c) Girilemeyen mazeret sınavları için başka bir mazeret sınavı verilmez. 
d) İngilizce Yeterlik Sınavı’nın (FBU-Proficiency) mazeret sınavı olmaz. Bu sınava giremeyen 
öğrenciler, akademik takvime uygun süre içinde geçerli bir kurum dışı dil yeterlik belgesi ibraz 
edebilirler. 
e) Mazeret sınavlarına girecek öğrenciler, sınava giriş tarihi ve sınav yeri ile ilgili 
bilgilendirmeyi ilgili birim başkanlığından takip etmekle yükümlüdürler. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti ile İlgili Esaslar 
 

İngilizce Hazırlık Programı’ndan Muaf Olma, İngilizce Yeterlik Sınavı ve Sınava Giriş 
Koşulları: 
MADDE 19- (1) Öğretim dili İngilizce olan programlara kaydolan öğrencilerin İngilizce 
Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmeleri için İngilizce Yeterlik Sınavı (FBU-Proficiency) 
yapılır. Bu sınav; ilgili öğretim yılının başında, güz ve bahar yarıyıllarının sonunda ve yaz okulu 
sonunda olmak üzere yılda 4 (dört) defa düzenlenir ve sınav tarihleri ilgili akademik takvimde 
önceden ilan edilir. Bu sınavda; 100 üzerinden 60 puan ve üzerinde puan alan öğrenciler 
İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf sayılırlar ve kayıt yaptırdıkları programın birinci 
sınıfına veya kayıt durumuna göre Üniversite Senatosu’nun kabul ettiği sınıflara devam ederler. 
Ancak lisans düzeyinde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde İngilizce hazırlık programından 
muaf olabilmek için öğrencilerin İngilizce Yeterlik Sınavından 100 üzerinden 70 puan ve 
üzerinde puan almaları gerekir.   
(2) İngilizce Yeterlik Sınavı’nda (FBU-Proficiency) öğrencilerin, dil bilgisi, kelime bilgisi, 
okuma-anlama, yazma, dinleme ve konuşma becerileri ölçülür. 
(3) Üniversite Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programı tarafından verilen İngilizce 
Yeterlik Sınavı’na (FBU-Proficiency) giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. 
a) Üniversiteye yeni kayıt olmuş öğrencilerin yerleştikleri İngilizce ön lisans ve lisans 
programlarına başlamadan önce geçmeleri zorunlu İngilizce Yeterlik Sınavı’na (FBU- 
Proficiency) giriş hakkı elde edebilmeleri için dil bilgisi, kelime bilgisi, dinleme, okuma- 
anlama becerilerini ölçen sorulardan oluşan İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’na (FBU- 
Placement) girmeleri, bu sınavda sorulan 100 çoktan seçmeli sorudan en az 65 soruyu net doğru 
yapmaları (4 yanlış 1 doğruyu götürür) gerekmektedir. 
b) İngilizce Hazırlık Programı derslerine devam eden öğrencilerin güz yarıyılı sonunda açılan 
İngilizce Yeterlik Sınavı’na (FBU-Proficiency) girebilmeleri için B1 düzeyini 80 ve üzeri not 
ortalaması; B2 düzeyini 60 ve üzeri not ortalaması ile bitirmeleri gerekmektedir. 
c) Kayıt donduran öğrencilerin kayıtlarını açtırmaları durumunda İngilizce Yeterlik Sınavı’na 
(FBU-Proficiency) girebilmeleri, bu yönergede düzenlenen Üniversite’ye yeni kayıt yaptıran 
öğrenciler için belirtilen sınava giriş koşuluyla aynıdır. 
(4) Türkçe veya % 30 İngilizce olan bir programda öğrenci olup yatay geçişle Üniversite’nin 
İngilizce bir programına yerleşmek isteyen öğrenciler için aşağıdaki kurallar geçerlidir. 
a) Kurumlar arası veya kurum içi yatay geçiş yapmak isteyen ikinci ve üzeri sınıf öğrencileri 
ile yan dal veya çift anadal yapmak üzere başvuran öğrenciler, İngilizce Düzey Belirleme 
Sınavı’na (FBU-Placement) girmeden, İngilizce Yeterlik Sınavı’na (FBU-Proficiency) girerler. 
İngilizce Yeterlik Sınavı’nda (FBU-Proficiency) başarısız olan öğrenciler, başvurdukları 
programlara kabul edilmezler. 
b) Hazırlık veya birinci sınıftayken kurumlar arası yatay geçişle Üniversiteye başvuru yapan 
öğrenciler, İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’na (FBU-Placement) girmeden, İngilizce Yeterlik 
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Sınavı’na (FBU-Proficiency) girerler. İngilizce Yeterlik Sınavı’nda (FBU-Proficiency) başarılı 
olamadıklarında, yatay geçişe kabul onayı aldıktan sonra İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’na 
(FBU-Placement) girmek zorundadırlar. İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’nın (FBU- 
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Placement) sonucuna uygun olarak İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenime başlarlar. 
c) İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenimlerine devam ederken kurum içi yatay geçişle 
program değiştiren öğrencilerin, yatay geçiş öğrencileri için açılan İngilizce Yeterlik Sınavı’na 
(FBU-Proficiency) giriş hakları bulunmaz. Bu öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’ndaki 
öğrenimlerine devam ederler. 

 
İngilizce Hazırlık Programı’ndan Muaf Olmak İçin Kabul Edilen Kurum Dışı Dil 
Yeterlik Belgeleri: 
MADDE 20- (1) Öğrenciler, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen puanlara sahip olmak 
koşulu ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen dil yeterlik 
belgeleri ile İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olmak için başvuru yapabilirler. ÖSYM 
tarafından düzenlenen sınavlardan birinden 60 puan ve üzeri puan almak, İngilizce Hazırlık 
Programı’ndan muafiyet için yeterlidir. 
(2) Sınav tarihi itibariyle son iki yıl içinde alınmış, Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen 
uluslararası sınavlara ait bir belge ile İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmek için 
başvuru yapılabilir. Uluslararası sınav belgeleri ve kabul edilen en az puanlar, TOEFL IBT 72, 
TOEFL PBT 550, CAE C, FCE C, CPE C ve Pearson PTE Academic 55’dir. 
(3) Başka kurumlardan Fenerbahçe Üniversitesi’ne geçiş yapacak öğrenciler, geldikleri 
üniversitenin program dili tümüyle İngilizce olan öğrenciler için kabul ettiği başarı puanı ile 
İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olduklarını gösterir resmi belgeyi ibraz etmeleri halinde 
İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olma hakkını elde ederler. Geldikleri kurum, yurtdışı bir 
üniversite ise, bu üniversitenin YÖK tarafından tanınır olduğunu gösterir belgelerin ibrazı 
gerekir. İbraz edilen belgeler Türkçe ve İngilizce dışında bir dilde ise, belgelerin noter tasdikli 
tercümesinin olması şartı aranır. 
(4) Üniversiteye kayıt olunan tarih itibariyle en az son 3 yılda İngilizce’nin resmi ve anadil olarak 
konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim-öğretim kurumlarında 
öğrenim gördüğünü belgeleyen öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olurlar. 
(5) Bu maddenin 1’inci, 2’inci ve 3’üncü fıkralarında belirtilen kurum dışı dil yeterlik belgeleri 
için Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı’ndan belgelerin “uygunluk” onayının alınması gerekir. 
Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı bu belgelerle ilgili araştırma yapma ve şüpheli bulduğu 
belgeleri kabul etmeme hakkına sahiptir. Bu belgeler için uygunluk onayı alamayan 
öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmeleri için, Üniversiteye ilk kez kayıt 
yaptıran öğrenciler için düzenlenen İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (FBU-Placement) ve 
İngilizce Yeterlik Sınavı (FBU-Proficiency) süreçleri takip edilir. 

 
İngilizce Hazırlık Programı’na Devam Ederken Programdan Muaf Olma: 
MADDE 21- (1) Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’na devam eden ve birinci yarıyıl sonunda 
İngilizce dil yeterlik koşullarını yerine getiren öğrenciler ile kurum dışı dil yeterlik belgesini 
birinci yarıyıl sonuna kadar teslim eden öğrenciler, öğrenim görecekleri ön lisans ve lisans 
programlarında ikinci yarıyıl derslere kayıt yaptırırlar. 
(2) İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı’na devam eden öğrenciler isterlerse öğrenim 
görecekleri programın ikinci yarıyılında derslere kayıt yaptırabilirler. Bu öğrencilerden, 
Hazırlık Programı’nda başarılı olma şartı aranmaz. Ancak bu öğrenciler, Fenerbahçe 
Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne İngilizce Hazırlık Programı’ndan ayrılmak ve 
kayıtlı oldukları ilgili programda ders kaydı yaptırmak istediklerini bir dilekçe ile bildirmek 
zorundadırlar. 
(3) Birinci yılın sonunda, isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim gören 
öğrencilerin başarı durumlarına bakılmaksızın bölüm derslerine kayıtları yapılır. Bu öğrenciler 
Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne yazılı başvuru yapmaları halinde İngilizce Hazırlık Programı’na 
bir yıl daha devam edebilirler. 
(4) Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’nı başarı ile tamamlayan öğrenciler ile isteğe bağlı 
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İngilizce Hazırlık Programı’na katılan öğrenciler, istedikleri takdirde, İngilizce Hazırlık 
Programı sonundaki yaz okulunda kayıtlı oldukları ön lisans veya lisans programında açılan ilk 
yıl derslerinden, ders alabilirler. 

 
İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet Hakkının Geçerlik Süresi: 
MADDE 22- (1) İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan (FBU-Proficiency) 60 puan ve üzeri bir puan 
alarak kazanılmış İngilizce Hazırlık Programı muafiyet hakkının geçerlik süresi, sınavın 
yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır. 
(2) İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan (FBU-Proficiency) başarılı olan Türkçe ön lisans ve lisans 
programı öğrencileri, muafiyetlerinden sonraki iki yıl içerisinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Sınavı’na girerek Üniversitenin İngilizce öğretim yapılan bir programına kayıt olmaları halinde, 
kurum içi yatay geçiş yoluyla İngilizce bir programa yerleşmek istedikleri veya İngilizce bir 
programda yan dal / çift anadal yapmak için başvurdukları takdirde bu öğrencilerin İngilizce 
yeterlik kazanımları geçerli kabul edilir. 
(3) İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olan ve yerleştikleri program dili İngilizce olan 
öğrencilerin kazandıkları muafiyetin geçerlik süresi, ön lisans ve lisans programlarında öğrenim 
gördükleri süre boyunca devam eder. Ön lisans ve lisans programını tamamlayan bu öğrenciler, 
programdan mezun oldukları yıl içinde Üniversitede başka bir ön lisans veya lisans programına 
tekrar yerleşme hakkını kazanmaları halinde muafiyet geçerliliklerinden yaralanırlar. 

 
Kurum Dışı Dil Yeterlik Belgeleriyle Kazanılan Muafiyetinin Geçerlik Süresi: 
MADDE 23- (1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen ve 
Senato’nun belirlediği puan koşulunu sağlayan dil yeterlik belgelerinde, ÖSYM’nin belirlediği 
belge geçerlik süreleri dikkate alınır. 
(2) Üniversite Senatosu’nun kabul ettiği ulusal ve uluslararası geçerliği olan dil yeterlik 
belgelerinin geçerlik süresi ilgili sınavın geçerlik süresi kadardır. Geçerlik süresi belirsiz olan 
sınavlarda ise ilgili sınav tarihi itibariyle en fazla 2 yıldır. 
(3) Başka üniversitelerin, %100 İngilizce program öğrencileri için açtığı İngilizce Hazırlık 
Programını başarıyla bitiren program dili Türkçe ön lisans ve lisans öğrencilerinin, geldikleri 
kurumdaki İngilizce Hazırlık Programı muafiyet kazanımlarının geçerlik süresi en fazla 2 yıldır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 

Hüküm Bulunmayan Haller: 
MADDE 24- (1) Bu Yönergede yer almayan konularda 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 
Fenerbahçe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile 
Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

 
İntibak 
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında İngilizce Hazırlık Programı’nda 
öğrenim görüp başarısız olan ve İngilizce Hazırlık Program öğrenimlerine 2020-2021 Eğitim- 
Öğretim yılında devam edecek öğrenciler için bu yönerge hükümleri uygulanır. 

 
Yürürlük: 
MADDE 25- (1) Bu Yönerge 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren geçerlidir. 

 
Yürütme: 
MADDE 26 (1) Bu Yönerge hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür. 


