
 
 

FRANSIZCA HAZIRLIK PROGRAMI İÇİN GEREKLİ BİLGİLER : 

 

1-“Öğrenci Tanıma Formu” doldurulup İ.İ.B.F’si, Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler Bölüm Sekreterliği’ne (Hukuk Binası 511 no’lu büro) teslim edilir. (Form 1) 

 

2-Fransızca Bilen Öğrenciler, 13 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 11:00’de Hukuk Binası, 

504 no’lu büroda yapılacak Fransızca Dil Yeterlik Sınavına girecekler. Sınav ile ilgili 

bilgiler ekte sunulmuştur. (Ek 1) 

 

3-DELF B2 (Diplôme d’Etudes en Langue Française B2) sınav belgesine sahip 

öğrencilerin ise bu belgeyi Fransızca Hazırlık Programı Koordinatörü Öğretim Görevlisi Lena 

Yeniyorgan’a ( lyeniyorgan@yeditepe.edu.tr) iletmeleri gerekmektedir.  

DELF B2 sınav sonucu, 100 üzerinden en az 60 ve üzeri olan öğrenciler, Fransızca 

Yeterlilik Sınavından muaf tutulurlar ve doğrudan Bölüme geçmeye hak kazanırlar. 

 

4-Fransızca Bilmeyen Öğrenciler, 23 Eylül 2021 Perşembe günü saat 10:00’da Fransızca 

Hazırlık Programı derslerine başlayacaklar. Derslik bilgilerini aynı gün Hukuk Binası 504 

no’lu büroya gelerek öğrenebilirler.  

 

5-Fransızca Hazırlık Programında kullanılan kitapların listesi ve haftalık ders 

programı her dönemin başında, ilk derse giren Fransızca Hazırlık Programı Koordinatörü 

tarafından öğrencilere dağıtılır ve öğrencilere gerekli bilgiler verilir. 

 

6-Öğrenciler, kendilerine ait tüm bilgilere Fransızca Hazırlık Programı e-dönüşüm sistemine, 

şifrelerini girerek ulaşabilirler. 

 

7-Fransızca Hazırlık Programı, Güz ve Bahar Dönemlerinden oluşur.        

 

Fransızca Hazırlık Programı Öğretim Grupları:  
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A Kuru Başlangıç Seviyesi (Avrupa Konseyi Dil Standartları A1-A2 Düzeyleri) Öğretim 

süresi bir yarıyıl (haftada 30 saat) olup bu süre sonunda A Kurunda başarılı olan öğrenciler, 

bir üst kura, B Kuruna devam etmeye hak kazanırlar. Başarısızlık halinde, aynı kurda 

öğrenimlerini tekrarlar.  

 

B Kuru Orta ve İleri Seviye (Avrupa Konseyi Dil Standartları B1-B2 Düzeyleri) 

Öğretim süresi bir yarıyıl (haftada 30 saat) olup bu süre sonunda başarılı olan öğrenciler, 

Bölüme geçmeye hak kazanırlar. Başarısızlık halinde, aynı kurda öğrenimlerini tekrarlar. 

 

Devam Zorunluluğu:   

Fransızca Hazırlık Programında devam zorunludur. Yarıyıl içinde mazeretli ya da mazeretsiz 

ders saat bazında öğretim süresinin % 20’sini aşan devamsızlık halinde, öğrenci Yarıyıl Sonu 

(Final) Sınavına girme hakkını kaybeder ve öğretim gördüğü grubu tekrar eder.     

 

Kısa Süreli Sınavlar ve Ara Sınav (Vize) :      

Her bir öğretim grubunda her yarıyıl içinde, Fransızca Hazırlık Programı 

Koordinatörlüğünce uygun görülecek sayıda kısa süreli sınavlar ve bir (1) Ara Sınav yapılır.     

 

Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) ve Başarı Notu:  

Her bir öğretim grubu için her yarıyıl sonunda Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı yapılır. 

Öğrencinin başarılı sayılması için:  

a)Yarıyıl Sonu Sınavından 100 üzerinden en az 60 puan almış olması ve  

b) Başarı notunun da en az 60 puan olması gerekir.  

Başarı Notu: kısa süreli sınav notlarının % 10’u, ara sınav notunun % 30’u ve yarıyıl sonu 

sınavı notunun % 60’ı toplanarak bulunur. Yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına itiraz süresi, 

sonuçların ilanından itibaren yedi iş günüdür.       

 

Yarıyıl Sonu Ek Sınav Hakkı (Bütünleme):  

Devam zorunluluğunu yerine getiren ve Yarıyıl Sonu (Final) Sınavında 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 sınav hakkı daha 

verilir. Bu sınavda 59 ve daha düşük puan alan öğrenci başarısız sayılır ve bulunduğu yarıyılı 

tekrar etmek zorundadır.  

c-)- 49 ve altı puan alan öğrenciler Bütünleme sınavına giremezler. Yarıyıl Sonu Ek 

Sınavında (Bütünleme) mazeret kabul edilmez.  

 

Ek Sınav Hakkı ve Türkçe Öğretim Yapılan Programlara Geçiş:   

Fransızca Hazırlık Programını iki öğretim yılı (4 dönem) sonunda başarıyla 

tamamlayamayan öğrenciler, ücretsiz kayıt dondurarak bir sonraki öğretim yılı başında 

yapılan Fransızca Yeterlik (Proficiency) sınavına girebilirler veya öğretim ücretlerini 

yatırmak koşuluyla kaldıkları kurda öğrenimlerine devam edebilirler. Bu öğrenciler de yine 

öğretim yılı başında yapılan Fransızca Yeterlik (Proficiency) sınavına girme hakkını 

kullanabilirler.  

Derslere devam etsin veya etmesin hangi kurda olursa olsun öğrenciler, öğretim yılının 

başında verilen Fransızca Yeterlik (Proficiency) sınavına girebilirler.  

Hazırlık sınıfına devam etmelerine rağmen başarısız olan öğrencilerin, başvurmaları halinde 

hazırlık sınıfında başarısız oldukları programa eş değer Türkçe öğretim yapılan, Türkçe 

öğretim yapılan eş değer programın bulunmaması halinde, yerleştikleri programa yakın 

programların birinci sınıflarına yerleştirebilme işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır. 

 

***Yukarıda belirtilen bilgiler dışında sormak istediğiniz sorularınızı  

Fransızca Hazırlık Programı Koordinatörü Öğretim Görevlisi Lena  

Yeniyorgan’a mail atarak öğrenebilirsiniz :   

lyeniyorgan@yeditepe.edu.tr 
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EK-1 

 

SUJETS DE CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DES 

COMPETENCES : 

 

Connaissance de la langue 

- les pronoms :  

• les pronoms compléments COD – COI 

• les pronoms toniques 

• les pronoms en – y 

• le pronom démonstratif 

• le pronom possessif 

• les pronoms indéfinis 

- les pronoms personnels et la double pronominalisation 

- l’accord du participe passé 

- les pronoms relatifs simples et composés 

- le discours rapporté (présent – passé) 

- la concordance des temps  

• l’indicatif 

• l’impératif 

• le subjonctif (présent – passé) 

• le conditionnel (présent – passé) 

• l’infinitif 

• le participe (présent – passé) 

- la phrase complexe  

• expression de la cause et de la conséquence  

• expression du but et du temps 

• expression de l’opposition et de la concession 

- la mise en relief 

- la forme passive 

- la nominalisation  

 

 

 



 
 

Compréhension de l’oral 

Ecouter les enregistrements sonores et répondre aux questions (deux écoutes). 

Compréhension des écrits 

Répondre à des questions portant sur des documents écrits. 

Production écrite   

Prise de position personnelle (discours argumentatif ou narratif) 

Production orale  

Présentation et défense d’un point de vue à partir d’un court document déclencheur  

- Vous choisissez un document déclencheur parmi deux textes tirés au sort, 

- Vous devez dégagez la problématique du document et défendre un point de vue construit 

et argumenté. 

 

SUJETS : 

Il est nécessaire de se préparer sur ce type de thèmes pour réussir aux épreuves de 

compréhension écrite ou d’expression orale :  

 

- Langues étrangères ; 

- Ecologie - environnement- pollution ; 

- Economie - vie professionnelle- argent ; 

- Médias (presse, publicité, télévision) 

- Communication (informatique, internet, téléphone portable, …) 

- Ecole – études - jeunesse ; 

- Condition féminine – égalité des sexes ; 

- Famille ; 

- Immigration ; 

- Politique (lutter contre la faim, le racisme, etc.) 

- Divers (le sport, la vie à la campagne, consommation des médicaments, etc.)  

 

 

 



 
 

 

FORM-1              T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER                         

FAKÜLTESİ   

FRANSIZCA SİYASET BİLİMİ VE 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 

FRANSIZCA HAZIRLIK PROGRAMI  

 

 ÖĞRENCİ TANIMA FORMU. (Öğrencilerin Doldurması Gerekmektedir.) 

ÖĞRENCİNİN  

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİNİN RESMİ 

 

ADI VE SOYADI  

ADRESİ  

CEP TEL. NO.  

E-POSTA ADRESİ  

GELDİĞİ OKUL  

ACİL DURUMLARDA ARANACAK BİR YAKININ 

ADI VE SOYADI  

CEP TEL. NO.  

İMZA ve TARİH :  

  

  

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİSİNİ İŞARETLEYİNİZ 

 

DELF B2 SINAV BELGESİNE SAHİBİM.  
►Sınav sonucu 100 üzerinden en az 60 ve üzeri olan öğrenciler, Fransızca Yeterlik 

Sınavından muaf tutulurlar ve doğrudan Bölüme geçmeye hak kazanırlar.  

►Sınav Sonuç Belgesinin, Fransızca Hazırlık Programı Koordinatörlüğüne iletilmesi 

gerekmektedir. 

 

FRANSIZCA BİLİYORUM. FRANSIZCA DİL YETERLİK 

SINAVINA (YAZILI-SÖZLÜ) GİRMEK İSTİYORUM. 
►Fransızca Yeterlik Sınavı’nın gün ve saati Yeditepe Üniversitesi Akademik 

Takviminde belirtilmiştir.  

► Sınav Salon bilgisi, İ.İ.B.F’si, Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölüm Sekreterliği’nden  öğrenebilinir.  

►Bu sınavlarda mazeret kabul edilmez. 

 FRANSIZCA HİÇ BİLMİYORUM. 


