Resmi Gazete Sayısı: 27651

Resmi Gazete Tarihi: 24.07.2010

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2010 tarihli ve 27452 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki esaslar gözetilerek,
Galatasaray Üniversitesi Yükseköğretime Hazırlık Sınıflarında eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Galatasaray Üniversitesinde Fransızca Dil Hazırlık Sınıfına ve
yalnızca Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı
Diller Bölümü Fransız Dili ve Edebiyatı Programı öğrencilerinin devam etmekle yükümlü oldukları İleri
Fransızca Hazırlık Sınıfına öğrenci kabulü ile bu sınıflarda yapılan sınavlar, değerlendirme ve öğretimin
planlamasına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14
üncü ve 44 üncü maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Kanununun ek 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölüm: Galatasaray Üniversitesi içindeki fakültelerin amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir
bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan öğretim,
bilimsel araştırma ve uygulama birimlerinden her birini,
b) Enstitü: Galatasaray Üniversitesine bağlı, birden fazla ilgili ve benzer bilim dalında lisansüstü
öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan akademik birimlerden her birini,
c) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi içindeki her bir fakülteyi,
ç) Fransız Dili ve Edebiyatı Programı: Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen lisans
programlarından biri olan Fransız Dili ve Edebiyatı Programını,
d) Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı: Milletlerarası Antlaşma, Ek
Protokol ve Ekleri uyarınca Galatasaray Üniversitesi tarafından, Galatasaray Lisesi ile Türkiye'de
Fransızca öğretim yapan liselerin son sınıf öğrencileri arasında düzenlenen sınavı,
e) Milletlerarası Antlaşma, Ek Protokol ve Ekleri: 14/4/1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanıp Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarih ve
92/2991 sayılı Kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiş olan Milletlerarası Antlaşma, Bakanlar Kurulunun
95/7434 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti
Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna İlişkin 14/4/1992 Anlaşması’na Ek
Protokol, bu Ek Protokole ekli mektuplar ile 19/10/1995 tarihli mektupları,
f) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Galatasaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
g) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

i) Yükseköğretime Hazırlık Sınıfları: Galatasaray Üniversitesinde Fransızca Dil Hazırlık Sınıfı ile İleri
Fransızca Hazırlık Sınıfından oluşan hazırlık sınıflarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yükseköğretime Hazırlık Sınıflarına Öğrenci Kabulü, Sınavlar ve Değerlendirme
Fransızca dil hazırlık sınıfına öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisans programlarına T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi tarafından yurt çapında yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına
göre kesin kayıt yaptırmış öğrenciler öğrenimlerine Fransızca Dil Hazırlık Sınıfında başlarlar.
(2) Üniversiteye bağlı enstitüler tarafından yürütülen programlara kayıtlı öğrencilerin Fransızca
Dil Hazırlık Sınıfından sorumlulukları hakkındaki hükümler ilgili Enstitüye ilişkin mevzuatta yer alır.
Fransızca muafiyet sınavı ve sonucuna göre yerleştirme
MADDE 6 – (1) Fransızca Dil Hazırlık Sınıfına kabul edilen öğrenciler arasından Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına önceden Fransızca öğrendiğini ileri sürerek başvuranlar Fransızca Muafiyet Sınavına alınır.
(2) Fransızca Muafiyet Sınavına giren öğrencilerden;
a) Başarılı olamayanlar, Fransızca Dil Hazırlık Sınıfına devam eder.
b) Başarılı olanlardan;
1) Fransız Dili ve Edebiyatı Programına kayıtlı öğrenciler İleri Fransızca Hazırlık Sınıfına,
2) Diğer fakülte veya bölümlerin öğrencileri ise kayıtlı oldukları lisans programının ilk sınıfına
başlarlar. Bu öğrenciler ilgili lisans programının ilk yılında Fransızca dil dersinden muaf sayılır ve haftada
dört saat ve her yarıyılda iki kredi olmak üzere İngilizce dil dersi alırlar.
(3) Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı neticesinde başarılı olarak bir
lisans programına kesin kayıt yaptıran öğrencilerden;
a) Fransız Dili ve Edebiyatı Programına kayıt yaptıranlar Fransızca Muafiyet Sınavına girmeden
doğrudan İleri Fransızca Hazırlık Sınıfına başlarlar.
b) Diğer fakülte veya bölümlere kayıt yaptıranlar Fransızca Muafiyet Sınavına girerler. Bu
sınavdan:
1) Geçer not alarak başarılı olanlar kayıtlı oldukları lisans programının birinci sınıfında Fransızca
dil dersinden muaf sayılır ve haftada dört saat ve her yarıyılda iki kredi olmak üzere İngilizce dil dersi
alırlar,
2) Başarılı olamayanlar kayıtlı oldukları lisans programının birinci sınıfında haftada dört saat ve
her yarıyılda iki kredi olmak üzere Fransızca dil dersine devam ederler ve İngilizce dil dersi alamazlar.
(4) Fransızca Muafiyet Sınavının uygulanış şekil ve şartları, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla
belirlenir ve sınavın yapılacağı gün, saat ve yer Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir. İlan,
sınav gününden en az yedi gün önce yapılır.
Fransız bakaloryasına sahip olduğunu belgeleyen öğrencilerin durumu
MADDE 7 – (1) Fransız Bakaloryasına sahip olduğunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına belgeleyen
öğrencilerden:
a) Fransız Dili ve Edebiyatı Programına kayıt yaptıranlar Fransızca Muafiyet Sınavına girmeksizin
adı geçen programın birinci sınıfına,
b) Fransız Dili ve Edebiyatı Programı dışındaki lisans programlarına kayıt yaptıranlar Fransızca
Muafiyet Sınavına girmeksizin kayıtlı oldukları programın birinci sınıfına, bu sınıftaki Fransızca dil
derslerinden muaf olarak başlar ve haftada dört saat ve her yarıyılda iki kredi olmak üzere İngilizce dil
dersine devam ederler.

Fransızca dil hazırlık sınıfında amaç, sınavlar, değerlendirme ve başarı notu
MADDE 8 – (1) Fransızca Dil Hazırlık Sınıfında amaç, öğrencilerin Fransızca konuşma, metin
yazma, gündelik dildeki metinleri okuyup anlama, sözlü anlama yeteneklerini geliştirmelerini; Fransızca
ile Türkçe arasında nitelikli çeviri gerçekleştirme becerisini edinmelerini, lisans eğitimlerine
hazırlanmalarına yönelik olarak Fransızca araştırma, muhakeme yapma ve tahlil yeteneğini
kazanmalarını sağlamaktır.
(2) Fransızca Dil Hazırlık Sınıfında sınıf geçme usulü geçerlidir.
(3) Fransızca dil dersleri sınavları, yazılı ve sözlü olarak; diğer derslerin sınavları ise yazılı veya
sözlü olarak yapılır.
a) Sınavlara ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir:
1) Arasınavlar ve yılsonu sınavı ile bütünleme sınavlarının tarihleri Rektörlük tarafından
akademik takvime uygun olarak belirlenir ve ilk sınav gününden en az on beş gün önce duyurulur.
2) Arasınavlar ve yılsonu sınavına ek olarak, öğretim elemanının sorumluluğu altında, yıl içinde
sözlü ve yazılı sürekli kontroller yapılır ve sürekli kontrol notları öğrencilere bildirilir. Her öğretim
elemanı, sorumlu olduğu dersin arasınavlarının yapılış şartlarını öğretim yılı başında, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı aracılığıyla öğrencilere duyurur.
3) Tüm sınavlar, Fransız dilinde eğitim yapan üniversitelerde gerekli olan dil seviyesini ölçen
eşdeğer bir sınav niteliğinde düzenlenir.
b) Değerlendirme ve Başarı Notuna ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir:
1) Fransızca Dil Hazırlık Sınıfında sınavlarda değerlendirme yüz tam not üzerinden yapılır.
2) Bir öğrencinin, Fransızca Dil Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlayabilmesi için öğretim yılı
boyunca Fransızca öğrenimini ölçmek amacıyla yapılan sürekli kontroller, arasınavlar ile yılsonu
sınavlarını başarması ve başarı notunun en az elli olması gerekir. Bu şartı yerine getiremeyen öğrenci,
yetersiz not aldığı derslerin bütünleme sınavlarına girer.
3) Bütünleme sınavlarına giren öğrencilerin başarı notu bu sınavda aldıkları nottur ve başarılı
sayılabilmeleri için yüz tam not üzerinden en az elli almaları gerekir. Bütünleme sınavları sonunda
başarısız olan lisans programına kayıtlı öğrenci Fransızca Dil Hazırlık Sınıfını tekrar etmek zorundadır.
4) Yılsonu ve bütünleme sınavlarından sonra Rektörlük tarafından belirlenecek en az üç en fazla
beş kişiden oluşan bir jüri sonuçları değerlendirir.
5) Fransızca Dil Hazırlık Sınıfında uygulanacak başarı değerlendirme sistemi ve başarı notunun
hesaplanmasına ilişkin diğer hususlar bir yönerge ile düzenlenir.
6) Üniversiteye bağlı enstitüler tarafından yürütülen programlara kayıtlı öğrencilerin Fransızca
Dil Hazırlık Sınıfı Bütünleme sınavları sonunda başarısız olmaları durumunda uygulanacak hükümler
ilgili Enstitüye ilişkin mevzuatta yer alır.
İleri fransızca hazırlık sınıfında amaç, sınavlar, değerlendirme ve başarı notu
MADDE 9 – (1) İleri Fransızca Hazırlık Sınıfında amaç, öğrencilerin Fransızca yazılı ve sözlü anlatım
becerilerini gündelik metinlerden edebiyat metinlerine kadar çeşitli alanlarda kullanacak düzeye
getirmelerini, Fransızca edebiyat, dilbilim ve göstergebilim çalışmaları yapacak bilgi seviyesine
ulaşmalarını, Fransızcanın uzmanlık alanlarındaki dil düzeylerine hazırlanmalarını, Fransızca ile Türkçe
arasında yazılı ve sözlü çeviri yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır.
(2) İleri Fransızca Hazırlık Sınıfında sınıf geçme usulü geçerlidir.
(3) Bu usule göre, bu sınıflarda uygulanacak sınavlar ve sonuçlarının değerlendiriliş şekilleri
aşağıda gösterilmiştir:
a) Sınavlar:

1) Yarıyıl sonu sınavları ve yılsonu sınavları ile bütünleme sınavlarının tarihleri Rektörlük
tarafından akademik takvime uygun olarak belirlenir ve ilk sınav gününden en az on beş gün önce
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı aracılığıyla duyurulur.
2) Yarıyıl sonu sınavları yanında, her ders için her yarıyılda en az bir defa olmak kaydıyla arasınav
yapılır. Arasınavlar ilgili öğretim elemanı tarafından, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı aracılığıyla
öğrencilere duyurulan gün ve saatlerde gerçekleştirilir.
3) Arasınavlar ile yarıyıl sonu ve yılsonu sınavlarına ek olarak, öğretim elemanının sorumluluğu
altında, yıl içinde sözlü ve/veya yazılı sınavlarla sürekli bilgi kontrolü yapılır ve sürekli kontrol notları
öğrencilere bildirilir.
b) Değerlendirme ve Başarı Notu :
1) İleri Fransızca Hazırlık Sınıfında sınavlarda değerlendirme yüz tam not üzerinden yapılır.
2) Bir öğrencinin, İleri Fransızca Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlayabilmesi için yılsonu başarı
notunun en az elli olması gerekir. Bu şartı yerine getiremeyen öğrenci, yetersiz not aldığı derslerin
bütünleme sınavlarına girer.
3) Bütünleme sınavları sonunda başarısız olan öğrenci İleri Fransızca Hazırlık Sınıfını tekrar etmek
zorundadır.
4) Öğretim yılı içersinde devamsızlığı sebebiyle yılsonu ve bütünleme sınavlarına giremeyeceği
anlaşılan öğrencilere durum bildirilir. Bu öğrenciler, İleri Fransızca Hazırlık Sınıfını tekrar etmek, devam
şartını yerine getirmek, yıl içinde yapılan tüm sınavlar ile yılsonu sınavlarına girmek zorundadırlar.
Devamsızlıktan kalınan önceki yılın arasınav ve/veya sürekli kontrol notları dikkate alınmaz.
5) İleri Fransızca Hazırlık Sınıfında uygulanacak başarı değerlendirme sistemi ve başarı notunun
hesaplanmasına ilişkin diğer hususlar bir yönerge ile düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretimin Planlamasına İlişkin Hususlar
Öğretim süresi ve başarı
MADDE 10 – (1) Üniversitenin Fransızca Dil Hazırlık Sınıfı ile İleri Fransızca Hazırlık Sınıfında
öğretim süresi her biri en az yetmiş öğretim günü olmak kaydıyla iki yarıyıldan oluşur. Öğretim yılının
akışını gösteren akademik takvim Senato tarafından kararlaştırılır ve ilan edilir.
a) Fransızca Dil Hazırlık Sınıfında öğretim bir yıldır. Bu sınıfta başarısız olan öğrenciler bu sınıfı
yalnızca bir kere tekrar ederler.
b) İleri Fransızca Hazırlık Sınıfında da öğretim bir yıldır. Bu sınıfta başarısız olan öğrenciler bu
sınıfı yalnızca bir kere tekrar ederler.
c) Ancak Fransız Dili ve Edebiyatı Programı öğrencilerinden hem Fransızca Dil Hazırlık hem de
İleri Fransızca Hazırlık Sınıfına devam edenlere bu iki sınıfı başarıyla tamamlamak için tanınan toplam
öğrenim süresi üç yıldır.
(2) Üniversiteye bağlı enstitüler tarafından yürütülen programlara kayıtlı olup Fransızca Dil
Hazırlık Sınıfından sorumlu tutulan öğrencilerin adı geçen sınıftaki azami öğrenim süresine dair
düzenleme ilgili enstitüye ilişkin mevzuatta yer alır.
Devam zorunluluğu
MADDE 11 – (1) Öğrenciler devam şartını yerine getirmek zorundadırlar.
(2) (Değişik:RG-6/9/2016-29823) Fransızca Dil Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin yıl sonu ve bütünleme
sınavlarına girebilmeleri için öğretim yılı süresince derslerin %90’ına devam etmeleri zorunludur.
(3) İleri Fransızca Hazırlık Sınıfı öğrencileri için devam zorunluluğu hususunda Fransız Dili ve
Edebiyatı Programı lisans sınıflarına uygulanan esaslar geçerlidir.

(4) Her yarıyıl sonunda Fransızca Dil Hazırlık Sınıfı ve İleri Fransızca Hazırlık Sınıfı öğretim
elemanları devam çizelgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verir ve ilgili öğrencilerin devam
durumları bu birim tarafından izlenir.
(5) Devam zorunluluğuna uymadığı saptanan öğrenciler, ilgili dersin yıl sonu ve bütünleme
sınavlarına giremezler. Öğretim yılı içersinde devamsızlığı sebebiyle yıl sonu ve bütünleme sınavına
giremeyeceği anlaşılan öğrencilere durum bildirilir. Bu öğrenciler kayıtlı bulundukları sınıfı tekrar
ederler.
Yatay geçişin mümkün olmaması
MADDE 12 – (1) Fransızca Dil Hazırlık Sınıfı ile İleri Fransızca Hazırlık Sınıfına, her ne sebeple
olursa olsun, yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından yatay geçiş yapılamaz.
Fransızca dil hazırlık sınıfı öğrenci sayıları
MADDE 13 – (1) Öğrenci sayısı, her bir Fransızca Dil Hazırlık Sınıfı dersliğinde yirmi beşi aşamaz.
Öğrencilerin hukuki statüsü
MADDE 14 – (1) Fransızca Dil Hazırlık Sınıfı ile İleri Fransızca Hazırlık Sınıfı öğrencileri, her türlü
hak, borç, yükümlülük ve disiplin takibatı bakımından üniversite öğrencisi statüsündedir.
(2) Bu sınıfların öğrencileri hakkında disiplin soruşturması yaptırmaya yetkili amir, ilgili
öğrencinin kayıtlı olduğu fakültenin dekanı, disiplin kurulu ise aynı fakültenin yönetim kuruludur.
(3) Üniversiteye bağlı enstitüler tarafından yürütülen programlara kayıtlı olup Fransızca Dil
Hazırlık Sınıfından sorumlu tutulan öğrencilere ilgili enstitüye ilişkin mevzuatta yer alan disiplin
hükümleri uygulanır.
Ders programları ve öğretim elemanları
MADDE 15 – (1) Fransızca Dil Hazırlık Sınıfında tüm öğrenciler birinci yarıyılda haftada yirmi dört
saat Fransızca dil dersi ve ikinci yarıyılda haftada yirmi iki saat Fransızca dil dersi alırlar. Ayrıca ikinci
yarıyılda Fransızca dil derslerine ek olarak Fransızca Dil Hazırlık Sınıfı öğrencilerinden;
a) Üniversitenin sayısal bilimler bölümlerine kayıtlı olanlar, Fakülteleri tarafından verilecek iki
saat matematik ve iki saat fizik dersi,
b) Üniversitenin sosyal bilimler bölümlerine kayıtlı olanlar Fakülteleri tarafından verilecek iki
saatlik alan terim dersi veya başka bir ders alırlar. Üniversitenin Sosyoloji Bölümüne kayıtlı öğrenciler
için söz konusu ders saati süresi altı saattir.
(2) İleri Fransızca Hazırlık Sınıfında Fransızca yabancı dil okutmanları tarafından haftada en az altı
saat Fransızca dil dersi verilir. Diğer dersler haftada en az on saat olacak şekilde Üniversitenin Fen
Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü tarafından
gerçekleştirilir.
(3) Bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre Fransızca Dil Hazırlık Sınıfında uygulanacak ders
programı Üniversitenin Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının teklifi üzerine ve İleri Fransızca Hazırlık
Sınıfında uygulanacak ders programı Üniversite’nin Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Dilbilim ve
Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü’nün teklifi üzerine, Rektörlük tarafından belirlenir.
(4) Fransızca Dil Hazırlık Sınıfı öğretim elemanları Rektörlük tarafından görevlendirilir, Senato
onayına sunulur. Gerekli hallerde öğretim elemanı, ilgili Fakülte ve/veya Bölümden görevlendirme ile
talep edilir. Ders programları ve öğretim elemanları her eğitim ve öğretim yılı başında duyurulur.
(5) İleri Fransızca Hazırlık Sınıfı öğretim elemanları haftada en az altı saat Fransızca dil dersi
vermek üzere Rektörlük tarafından görevlendirilecek Üniversite bünyesindeki Fransızca dil okutmanları
ile Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü öğretim
elemanlarından oluşur. Gerekli hallerde öğretim elemanı, ilgili Fakülte ve/veya Bölümden
görevlendirme ile talep edilir. İleri Fransızca Hazırlık Sınıfının ders programlarını ve öğretim

elemanlarını her eğitim ve öğretim yılı başında Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller
Bölümü Rektörlüğe sunar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4/1/2010 tarihli ve 27452 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili
hükümleri ile Üniversiteye bağlı enstitülere ilişkin mevzuatta yer alan hükümler, bu hükümlerde
öngörülmemiş hususlarda ise Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Üniversite Yönetim
Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 24/12/2001 tarihli ve 24620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray
Üniversitesi Yükseköğretime Hazırlık Sınıfları Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

1
2
3

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/7/2010
27651
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî
Gazetelerin
Tarihi
Sayısı
6/9/2016
29823

