ALMANCA/FRANSIZCA HAZIRLIK PROGRAMI
ÖĞRENCİ EL KİTABI
o Almanca Uluslararası İşletme veya Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümlerine yerleşen öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Akademik Takviminde belirtilen
tarihler arasında, Kayıt İşlemlerini tamamlar.
o İlk kayıt işlemleri esnasında öğrenci bilgileri Yeditepe e-dönüşüm sistemine girilir ve
öğrenciye bir ‘öğrenci numarası’ atanır. Öğrenci numarası ve TC kimlik numarası
öğrencinin e-dönüşüm sistemi hesabını oluşturur:
H....(öğrenci numarası)
(T.C. kimlik no)

– kullanıcı adı
– şifresi

Sisteme ilk girişlerinde öğrenciler kendi şifrelerini oluşturur ve içerikteki bilgilerin
doğruluğunu teyit eder ya da tamamlarlar.
o Kayıt İşlemleri tamamlandıktan sonra ilgili Bölümün Sekreterliğinde (İktisadi ve İdari
Bilimler – İ.İ.B.F.-Hukuk Binası, Almanca için 4. Kat, Fransızca için 5. Kat) yeni
öğrenciler için hazırlanan ‘’Öğrenci Tanıma Formu’’ doldurur. (EK 1).
o Eğitim alacakları dilde sahip oldukları yeterlik seviyesine göre yerleştikleri bölümün
lisans programına veya hazırlık programına başlar.
Öğrenci Tanıma Formu’nda
Eğitimin verildiği dilde yetkinliğe sahip olduğunu işaretleyen öğrencilerin, hazırlık
programından muaf tutulabilmeleri için dil yetkinliklerini belgelemeleri gerekmektedir.
o Eğitim dilinde yeterliğin belgelenmesi
Eğitimin verildiği dilde yeterliği belgeleme, aşağıda a veya b maddeleri ile belirtilmiş
şekillerden biriyle olabilir:
a. Son sayfada tanımlanmış sınavlardan gerekli seviyelerde puan alındığının resmi
belgesini sunarak
veya
b. Akademik takvimde ilan edilen tarih ve saatte ‘Yabancı Dil Yeterlik
(Proficiency) Sınavı’na girerek ve yeterlik sınavında 100 üzerinden en az 60
puan alarak.
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Yeterlik sınavının yeri, İ.İ.B.F. ve öğrencinin yerleştiği bölümün web
sitelerinde duyurulur, ayrıca öğrenciler sınav yerini Bölüm Sekreterliği’ni
arayarak öğrenebilirler.



Yeterlik Sınavında mazeret kabul edilmez. Yeterlik sınavına girmeyen ve
(yukarıdaki a maddesindeki koşulu da sağlamayan) öğrencilerin lisans
programına kayıtları yapılmaz, Hazırlık Programı’na kayıt olurlar (bu
öğrenciler Seviye Tespit Sınavı’na girebilirler).

 Yeterlik Sınavı yazılı ve sözlü bölümlerden oluşur.
c. Yeterlik sınavı sonuçları sınavı takip eden iki gün içinde bölüm panolarında
ilan edilir.
Eğitimin verildiği dilde yeterliklerini belgeleyen öğrenciler lisans programlarına
geçerler.
o Yeterlik Sınavı’nda 100 üzerinden 59 ve daha düşük not alan öğrenciler, Seviye Tespit
Sınavı’na girmek zorundadırlar.
o Seviye Tespit Sınavı Akademik takvimde ilan edilen tarih ve saatte yapılır.


Seviye Tespit Sınavı’nın yeri, İ.İ.B.F. ve öğrencinin yerleştiği bölümün web
sitelerinde duyurulur, ayrıca öğrenciler sınav yerini Bölüm Sekreterliği’ni
arayarak öğrenebilirler.



Öğrencilerin seviyeleri, sınav sonucunda aldıkları puan doğrultusunda
belirlenir. Bu sonuca göre, Hazırlık Programı A (başlangıç) veya B (orta seviye)
Öğretim Grupları’ndan birine yerleştirilirler.



Seviye Tespit Sınavı sonuçları sınavı takip eden iki gün içinde bölüm
panolarında ilan edilir.



Seviye Tespit Sınavı’nda mazeret kabul edilmez, sınava girmeyen öğrenciler
hazırlık programının A (başlangıç) seviyesine yerleştirilir.

o Öğrenci Tanıma Formu üzerinde Almanca/Fransızca bilmediklerini işaretleyen
öğrenciler hazırlık programının A (başlangıç) seviyesine yerleştirilir.
o Hazırlık Programının A veya B seviyeleri dersleri Akademik Takvim’de ilan edildiği
tarihte başlar.
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Almanca/Fransızca Hazırlık Programlarının Yapısı ve İşleyişi
Almanca/Fransızca Hazırlık Programları Güz ve Bahar Dönemlerinden ve A ve B Öğretim
Gruplarından oluşur. Öğrenciler yetkinlik seviyelerine göre A (başlangıç seviyesi) veya B
(orta seviye) grubuna yerleştirilir. A grubu öğrencileri en az iki dönem, B grubu öğrencileri
en az bir dönem dil eğitimi alırlar.
a.

A Grubu (Avrupa Konseyi Dil Standartları A1/A2 Düzeyleri)
Öğretim süresi bir (1) yarıyıl (haftada 30 saat) olup bu süre sonunda A Grubunda
başarılı olan öğrenci, bir üst gruba (B Grubuna) geçmeye hak kazanır. Başarısızlık
halinde aynı grupta öğrenime devam eder.

b.

B Grubu (Avrupa Konseyi Dil Standartları B1/B2 Düzeyleri)
Öğretim süresi bir (1) yarıyıl (haftada 30 saat) olup bu süre sonunda B Grubunda
başarılı olan öğrenci, Bölüme geçmeye hak kazanır. Başarısızlık halinde aynı grupta
öğrenime devam eder.

c.

Almanca Hazırlık Sınıfı hazırlık eğitimini C1 düzeyinde tamamlar.Dolayısı ile 3
kurdan oluşur. C1 seviyesi yaz döneminde de yapılabilir ve hazırlık 1 yıl içinde
tamamlanabilir. C1 kurunda başarılı olan öğrenci bölüme geçmeye hak kazanır.

d.

Sınavlar: A1/A2 (Başlangıç Kuru)
Vize:
Okuma-Anlama
Duyma-Anlama
Yazı
Gramer

20%
20%
20%
20%

Ticari Almanca

20%

Final:

Konuşma

16,67%
16,67%
16,67%
16,67%
16,67%

Ticari Almanca

16,67%

Okuma-Anlama
Duyma-Anlama
Yazı
Gramer
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Sınavlar: B1/B2
Vize:
Okuma-Anlama
Duyma-Anlama
Yazı
Gramer

25%
25%
25%
25%

Final:
Okuma-Anlama
Duyma-Anlama
Yazı
Gramer
Ticari Almanca*

20%
20%
20%
20%
20%

*Ticari Almanca:
Quiz 1 : %35
Quiz 2 :%35
Sunum:%30

Öğrenciler C1 sınavını Goethe Enstitü’nde de yapabilir, ticari almanca sınavını da (%50
başarılı olmak şartıyla) bölümde verip, fakülteye başlayabilirler. Goethe Sertifikası dersler
başlamadan en geç iki hafta önce bölüme ibraz edilmelidir.
o Dönemin başında Almanca/Fransızca Hazırlık Program Koordinatörü ilk derste
sınıflara girip; öğrencilere ders programını, sınav takvimini ve o dönem kullanılacak
ders materyallerinin listesini dağıtır.
o Almanca/Fransızca Hazırlık Programı’nda derslere devam zorunludur. Yarıyıl içinde
mazeretli ya da mazeretsiz ders saat bazında öğretim süresinin %20’sini aşan
devamsızlık halinde Yarıyıl Sonu Sınavı’na (Final) girme hakkını kaybeder ve öğretim
gördüğü seviye eğitimi (grubu) tekrar eder. (Bkz. Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil
Hazırlık Programları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Devam Zorunluluğu
Madde 11 (1))
o Devam zorunluluğunu yerine getirmeyip Dönem Sonu Sınavına girme hakkını
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kaybeden öğrenci dönem sonuna kadar dersleri takip edebilir.
o Her bir Öğretim Grubunda her yarıyıl içinde Almanca/Fransızca Hazırlık Programı
Koordinatörlüğünce uygun görülecek sayıda Kısa Süreli Sınavlar ve bir (1) Ara Sınav
(Vize) yapılır.
o Her bir Öğretim Grubu için her yarıyıl sonunda Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) yapılır.
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E-Dönüşüm Sistemi ve Öğrenci Bilgi ve Performansının Takibi
o Hazırlık Öğrencileri ile ilgili bilgiler (‘’www.yeditepe.edu.tr’’ adresinden) e-dönüşüm
sisteminden takip edilir. Öğrencilerin


Sınav Günleri



Devam Çizelgeleri



Kısa Süreli Sınav Notları



Ara Sınav Notu (Vize)



Yarıyıl Sonu Sınav Notu (Final)



Bütünleme Notu

bilgileri dönem boyunca Hazırlık Koordinatörlüğü tarafından sisteme girilir.
Öğrenciler bu bilgileri kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile e-dönüşüm sisteminden takip
edebilirler.
Not: İlk kayıt esnasında atanan Öğrenci numarası ve TC kimlik numarası öğrencinin
e-dönüşüm sistemi hesabını oluşturur:
H.....(öğrencinumarası)
(T.C. kimlik no)

– kullanıcı adı
– şifresi

Sisteme ilk girişlerinde öğrenciler kendi şifrelerini oluşturur ve içerikteki bilgilerin
doğruluğunu teyit eder ya da tamamlarlar.
Ayrıca:
Öğrencilerin devamsızlık durumları hakkında bilgi almaya, sınav ve ödev kâğıtlarını
incelemeye ve nasıl değerlendirildiğini ve notlandırıldığını öğrenmeye, talepleri üzerine
sınav ve ödev kâğıtlarını görmeye ve hocalarından detaylı bilgi almaya hakları vardır.
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Başarı Ölçümü ve Sınavlar
A grubu öğrencisinin dönem sonunda B grubuna geçerek bir sonraki seviyede eğitim
görmesi ve B grubu öğrencilerinin bölümün lisans programına geçmesi için bulundukları
dönem sonunda başarılı olmaları gerekir. Öğrencinin başarılı sayılması için:
a) Yarıyıl Sonu Sınavı’ndan ( Final) 100 üzerinden en az 60 puan almaş olması ve
b) Başarı Notunun da 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

-

Başarı Notu:
a) Almanca Hazırlık Programı için:


Kısa Süreli Sınav notlarının %5’i,



Derse katılımın %5’i,



Ara Sınav notunun (Vize) %30’u,



Yarıyıl Sonu Sınav notunun (Final) %60’ı toplanarak bulunur.

-

Yarıyıl Sonu Sınav (Final) sonuçlarına itiraz süresi, sonuçların ilanından itibaren yedi
(7) iş günüdür. Öğrenciler itiraz dilekçelerini İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri ofisinde (HukukİİBF Binası, 5. Kat, No. 527) doldurabilirler.

-

Yarıyıl Sonu Ek Sınav Hakkı (Bütünleme): Devam zorunluluğunu yerine getiren ve
Yarıyıl Sonu Sınavı’nda (Final) 100 üzerinden,
a) En az 60 puan aldığı halde Başarı Notu 50-59 arasında kalan öğrencilere bir ek
sınav hakkı daha verilir. Bu sınavda 59 ve daha düşük puan alan öğrenci başarısız
sayılır ve bulunduğu Öğretim Grubunu tekrar etmek zorundadır.
b) 50-59 puan alan ancak Başarı Notu 60 ve üzeri olan öğrencilere bir (1) sınav hakkı
daha verilir. Bu sınavda 59 ve daha düşük puan alan öğrenci başarısız sayılır ve
bulunduğu Öğretim Grubunu tekrar etmek zorundadır.
c) 49 ve altı puan alan öğrenci hiçbir şekilde Bütünleme Sınavına giremez.
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-

Bütünleme Sınavı’nda 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alan öğrenci doğrudan bir üst
Öğretim Grubu’na veya bölüme geçmeye hak kazanır.

-

Bütünleme Sınavı’nda mazeret kabul edilmez.

-

Ek Sınav Hakkı (Proficiency) ve Türkçe Öğretim Yapılan Programlara geçiş:
Ek sınav hakları:

-



Almanca/Fransızca Hazırlık Programlarını iki (2) Öğretim Yılı (4 Dönem)
sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, ücretsiz kayıt dondurarak bir
sonraki Güz Dönemi başında yapılan Almanca/Fransızca Dil Yeterlik Sınavına
(Proficiency) girebilirler.



Derslere devam etsin veya etmesin hangi Öğretim Grubunda olursa olsun
öğrenciler, her Akademik Yılı Güz Dönemi başında yapılan Almanca/Fransızca
Dil Yeterlik (Proficiency) Sınavına girebilirler.



Dil Yeterlik Sınavı’nda 100 üzerinden 60 puan alan öğrenci bölüme geçmeye
hak kazanır.

Hazırlık Programına devam etmelerine rağmen başarısız olan öğrencilerin, başvuruları
halinde başarısız oldukları programa eş değer Türkçe öğretim yapılan; Türkçe öğretim
yapılan eş değer programın bulunmaması halinde, yerleştikleri programa yakın
programların birinci (1.) sınıflarına yerleştirilebilme işlemleri; Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır. (Bkz. Yeditepe Üniversitesi Yabancı
Dil Hazırlık Programları Madde 12 (3)
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Hazırlık Programından Muaf Tutulma hususunda Tanınan Dil Yeterlik Sınavları
a. Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) Programı öğrencilerinden TestDaF (Test Deutsch
als Fremdsprache), Goethe-Zertifikat, Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
(DSH), Deutsches Sprachdiplom Stufe II (DSD II), Zertifikat Deutsche für den Beruf
(ZDfB), Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) sınavlarının birinden C1 seviyesinde
Almanca bilgisine sahip olduğunu belgeleyenler, Almanca Yeterlik Sınavı’ndan muaf
tutulur. Belirtilen bu sınav sonuçlarının geçerli olabilmesi için öğrencilerin bu sınavı
Üniversite tarafından kabul edilen merkezlerin birinden alması gerekir.
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