
Fransızca Hazırlık Programına İlişkin Esaslar: 

 Mali Kayıtlar Yeditepe Üniversitesi Akademik Takvimi’nde belirtilen tarihler arasında tamamlanır. 

 Mali kaydını tamamlayan bir öğrenci, Fransızca Hazırlık Programı Koordinatörlüğüne gelip (Hukuk 

Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası 5. Kat 512 nolu büro) yeni öğrenciler için 

hazırlanan ‘’ Öğrenci Tanıma Form’ ’unu doldurur. 

 Formun içinde yer alan ‘’ Fransızca Biliyorum ‘’ ve ‘’ Fransızca Bilmiyorum ‘’ şıklarından uygun olanı 

işaretler. 

 Fransızca bilmeyen öğrencilere Fransızca Hazırlık Programının başlayacağı tarih bildirilir. 

 Fransızca bilen öğrencilere ise Fransızca Yeterlik Sınav tarihi, saati ve yeri bildirilir. 

 Fransızca Hazırlık Programında kullanılan kitapların listesi ve haftalık ders programı her dönemin 

başında, ilk derse giren Fransızca Hazırlık Programı Koordinatörü tarafından dağıtılır. 

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

girerek ulaşabilirler. 

 Fransızca Hazırlık Programı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. 

   
     Fransızca Hazırlık Programları Öğretim Grupları: 

       A Grubu ( Avrupa Konseyi Dil Standartları A1 – A2 Düzeyleri ) 

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

bir üst gruba (B Grubuna) devam eder. Başarısızlık halinde, aynı öğretim grubunda öğrenimini tekrarlar. 

B Grubu ( Avrupa Konseyi Dil Standartları B1 – B2 Düzeyleri ) 

      Öğretim süresi bir yarıyıl (haftada 30 saat) olup bu süre sonunda başarılı olan öğrenci Bölüme 

geçmeye hak kazanır. Aksi halde aynı öğretim grubunda öğrenimini 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, Ara Sınavlar (Vize) ve Mazeret Sınavı: 

    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 öğretim 

grubunda öğrenimlerine devam edebilirler. Bu öğrenciler de yine öğretim yılı başında yapılan 

Fransızca Yeterlik (Proficiency) sınavına girme hakkını kullanabilirler. 

Derslere devam etsin veya etmesin hangi öğretim grubunda 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. 

 


