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24/12/2013

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA
HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam
MADDE 1
(1)
Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 7. maddesi gereğince
Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülen Zorunlu Arapça
Hazırlık Eğitim-Öğretim, Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.
(2)
Bu yönerge, öğrencilere alanı ile ilgili olarak Arapça kaynaklardan okuduğunu ve
duyduğunu anlayabilme, duygularını ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme,
Arapça dil becerisini gerçekleştirebilme yeterliliği kazandırmayı amaçlar.

Dayanak
MADDE 2
(1)
Bu yönerge, 2547 sayılı Kanunun 14 ve 49 uncu maddeleri ile “Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 7. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Hazırlık sınıfı koordinatörü
MADDE 3
(1)
Hazırlık sınıfı ile ilgili bütün işleri koordine etmek üzere Temel İslam Bilimleri
Bölümü Başkanının görüşü alınarak, Dekan tarafından iki yıl süreyle bir koordinatör ve iki
koordinatör yardımcısı atanabilir.

Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Bayburt Üniversitesi'ni,
b) Fakülte: Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni,
c) Dekan: Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanını,
d) Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu'nu,
e) Fakülte Kurulu: Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurulu'nu,
f) Hazırlık Sınıfı: Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı'nı,
g) KPDS/YDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı / Yabancı Dil Sınavı’nı,
ğ) Koordinatör: Hazırlık sınıfının bütün faaliyetlerini koordine eden öğretim elamanını,

Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Esaslar
MADDE 5
(1)
Hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim süresi bir yıldır. Bir akademik yıl, her biri 15
haftalık iki yarıyıldan oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarında eğitim-öğretim, Fakültenin
akademik takviminde belirtilen tarihlerde başlar ve biter.
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(2)
Hazırlık sınıfında haftada en az 24 kredi saatlik bir program uygulanır. Fakülte
kurulunca bu program 30 kredi saate kadar çıkarılabilir.
(3)
Bir sınıftaki öğrenci sayısı 20’yi geçtiğinde yeni bir sınıf açılabilir, ancak hazırlık
sınıfı şubeleri bir sınıftaki öğrenci sayısı 30’u geçmeyecek şekilde düzenlenir. Sınıflar
oluşturulurken muafiyet sınavının sonuçları dikkate alınır.
(4)
Hazırlık sınıfı öğrencileri ders alma işlemlerini, her akademik yılın başında Bayburt
Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yaparlar.
(5)
Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı programının süresi, öğrencilerin kayıt oldukları lisans
programının eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Dersler
MADDE 6
(1)
Hazırlık sınıfında Arapça ile ilgili olarak; Arapça Dil Bilgisi Sarf, Arapça Dil Bilgisi
Nahiv, Kur’an Arapçası, Arapça Okuma Anlama, Arapça Sözlü Anlatım ve Arapça Yazılı
Anlatım dersleri okutulur. Kur’an Arapçası dersi Kur’an metni üzerinden yapılır. Okutulacak
olan bu derslerin içerikleri, ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanan müfredata göre belirlenir.

Sınavlar
MADDE 7
(1)
Hazırlık sınıfı programında dört tür sınav yapılır. Bu sınavlar: Arapça Muafiyet ve
Seviye Tespit Sınavı, Ara Sınavları, Mazeret Sınavı ve Yılsonu Yeterlik Sınavlarıdır.
(2)
(Değişik: Sen.09.9.2015-64/13) Hazırlık sınıfı programında okutulacak olan derslerin
sınav türleri ile bu derslerin başarı notuna katkı oranları aşağıda belirtilmiştir.
Sınavın Adı
Türü
Katkı Oranı
Arapça Dil Bilgisi Sarf (4 Saat/Hafta)
Yazılı
% 20
Arapça Dil Bilgisi Nahiv (6 Saat/Hafta) Yazılı
% 30
Kur’an Arapçası
(4 Saat/Hafta) Sözlü
% 15
Arapça Okuma Anlama (6 Saat/Hafta) Yazılı
% 20
Arapça Sözlü Anlatım (4 Saat/Hafta) Yazılı
% 10
Arapça Yazılı Anlatım (2 Saat/Hafta) Yazılı
%5
a) Arapça Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı;
(Değişik: Sen.27.4.2017-70/07) İlahiyat Fakültesine kayıt yaptıran öğrencilerin lisans
programındaki dersleri izleyebilecek seviyede Arapça dil bilgisine sahip olup olmadıklarını
anlamak ve seviyelerini belirlemek amacıyla Akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılan
sınavdır. Güz yarıyılı sonunda yapılan sınava; güz yarıyılında devam zorunluluğunu yerine
getiren yeni kayıtlı öğrenciler ile devam zorunluluğunu yerine getirdiği halde hazırlık
sınıfında başarısız olan ve ilgili dönemde ders kaydını yapan öğrenciler girebilir. Bu
sınavların süresi iki saattir. Muafiyet ve Seviye Tespit Sınav tarihleri Yılsonu Yeterlik Sınav
tarihleri ile birlikte ilan edilir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilere ise Üniversiteye kesin kayıt
sırasında duyurulur.
(1)
İlahiyat Fakültesine kayıt yaptıran öğrenciler, Muafiyet Sınavı’na girmek isteyip
istemediklerini Dekanlıkça ilan edilen süre içerisinde ve usulüne uygun olarak beyan ederler.
Muafiyet Sınavı’na girmeyen veya girmek istemeyenler doğrudan hazırlık sınıfına
kaydedilirler.
(2)
Muafiyet sınavına Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra hazırlık
sınıfında okuyup Yılsonu Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrencilerle, Fakülteye dikey
geçiş yolu ile kabul edilen öğrenciler, hazırlık sınıfında kayıt donduran öğrenciler ile
devamsızlıktan dolayı Yılsonu Yeterlik Sınavına giremeyen öğrenciler de girebilirler.
(3)
Ek kontenjanla Fakülteye kayıt hakkı kazanan ve kayıt yaptıran öğrenciler için ek
muafiyet sınavı açılır.
(4)
Bu Yönerge hükümleri, Fakültemize yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler
hakkında da uygulanır.

(5)
Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı başarı notu 60 (altmış)’tır.
(6)
En az son üç yılında Hazırlık Sınıfında öğretim dili olarak belirlenen Arapçanın anadil
olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında
eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamladıklarını belgeleyenler, yurt dışında veya
yurt içinde Arapça hazırlık sınıfı olan başka bir yükseköğretim kurumundan hazırlık sınıfında
başarılı olduktan sonra Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça hazırlık sınıfı olan
programlara yatay geçiş yapan öğrenciler, son iki yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan KPDS
veya YDS Arapça Sınavından 60 ve üzeri puan alanlar Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavından
muaftırlar ve sınavdan önce başarı belgelerini getirdikleri takdirde, kazandıkları programa
kayıt yaptırırlar.
b) Ara Sınavlar;
1)
Hazırlık eğitimi süresince Güz Dönemi içerisinde iki, Bahar Dönemi içerisinde ise bir
olmak üzere üç kez yapılan, süresi derse gire öğretim elemanının takdiri doğrultusunda iki
ders saati olabilen ve öğrencilerin sınıf içi çalışmalarla edindikleri bilgi ve becerileri ölçmeye
yönelik bir sınavdır. Yılsonu sınavına hazırlık amacı ile yapılır.
2)
Ara sınavlarla ilgili herhangi bir değişiklik yapılmasının istenmesi durumunda hazırlık
sınıfı koordinatörünün teklifi, Temel İslam Bilimleri Başkanlığının uygun görüşü ile birlikte
dekanlıkça karara bağlanır.
3)
Ara sınavlar, Koordinatör tarafından hazırlanarak Dekanlıkça onaylanan sınav
takvimine göre yapılır, sınav programı Dekanlıkça öğrencilere duyurulur.
4)
Hazırlık sınıfı başarı notuna, ara sınav notlarının ortalamasının katkısı %40’dır.
c) Yılsonu Yeterlik Sınavı;
1)
Zorunlu Arapça Hazırlık öğretiminin sonunda Yılsonu sınavları için akademik
takvimde belirtilen tarihlerde yapılan ve süresi iki saat olan sınavdır. Bu sınava, devam
zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler girebilir.
2)
Yılsonu Yeterlik Sınav notunun, hazırlık sınıfı başarı notuna katkısı %60’dır. Yılsonu
Yeterlik Sınavına girmeyen veya bu sınavdan 100 puan üzerinden en az 50 puan alamayan
öğrenciler başarısız olarak değerlendirilir.
d) Mazeret sınavı;
1)
Haklı ve geçerli nedenlerle herhangi bir ara sınava katılamayan ve mazeretleri Fakülte
Yönetim Kurulu'nca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır.
Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı ve Yılsonu Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

Sınav Sonuçlarına İtiraz
MADDE 8
(1)
Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içerisinde Dekanlığa
dilekçe vererek maddi hata yönünden sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan
itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kâğıdı biri dersin hocası olmak üzere Dekanlıkça
oluşturulan üç kişilik komisyon tarafından incelenir ve bir hafta içinde sonuçlandırılır.

Sınavlara Giremeyen Öğrencilerin Durumu
MADDE 9
(1)
Ara sınavlara giremeyen öğrenciler hakkında Bayburt Üniversitesi Ön lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Yılsonu yeterlik ve muafiyet
sınavına giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılmaz.

Başarı ve Değerlendirme
MADDE 10
(1)
Hazırlık sınıfında öğrenci başarısı; yıl içinde yapılan Ara Sınavların % 40’ı ile Yılsonu
Sınavının % 60’ının toplamından oluşan sonuçlara göre belirlenir. Hazırlık sınıfı başarı notu
60’dır. Not ortalaması hesabına katılmaz
(2)
(Mülga: Sen.09.09.2015-64/13)
(3)
Kayıt donduran veya devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler, Muafiyet ve
Seviye Tespit Sınavına girmeleri halinde başarısız oldukları takdirde, bir sonraki eğitimöğretim yılında hazırlık sınıfı derslerine kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam ederler.

Öğrencilerin Derslere Devamı
MADDE 11
(1)
Hazırlık sınıfı öğrencileri bir öğretim yılı içinde yapılan derslerin % 80’ine devam
etmek zorundadırlar. Aksi halde devamsız sayılarak Yılsonu Yeterlik Sınavına giremezler.
Devam alamayan öğrenciler Muafiyet ve Seviye Tespit Sınav Sınavında da başarısız olurlarsa
hazırlık sınıfını tekrar ederler. Öğrencinin devam zorunluluğu, akademik yıl esasına göre
belirlenir.
(2)
Ek kontenjanla Hazırlık Sınıfı’na kabul edilen öğrencilerin devam durumları, Hazırlık
öğretimine başladıkları tarihten itibaren hesaplanır.
(3)
Hazırlık sınıfının ilk yılında devamsızlık nedeniyle tekrara kalanlar, tekrar yılında da
devam şartını sağlamak zorundadırlar.
(4)
Öğrenciler derslerin en az % 80'ine devam etmekle yükümlü olduklarından, sosyal ve
sportif etkinliklere katılma, raporlu olmaları gibi durumlarda, bu mazeretlerini % 20
devamsızlık süresi içinde kullanmak zorundadır.
(5)
Rektörlükçe onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler, katılamadıkları
dersler için devamsız sayılmazlar.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler
MADDE 12
(1)
Türkçe yeterlilik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu öğrenci adayları, eğitimin
Arapça verilmesi dolayısıyla Zorunlu Arapça hazırlık sınıfı eğitimine devam edebilirler;
ancak hazırlık eğitiminde başarılı olsalar bile lisans programına geçebilmeleri için Türkçe
yeterlik belgesi almaları ön şarttır.

Kayıt Dondurma ve Disiplin İşlemleri
MADDE 13
(1)
Hazırlık eğitimi sırasında yıl tekrarını gerektirecek kayıt dondurma talepleri, Fakülte
Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Hazırlık eğitimi bir akademik yılı kapsadığından bir
yarıyıllık kayıt dondurma işlemi yapılamaz.
(2)
Hazırlık eğitimi süresince öğrencilerin disiplin işlemleri İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
tarafından yürütülür.

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 14
(1)
Bu yönergede yer almayan hususlarda Yüksek Öğretim Kurulu ile Bayburt
Üniversitesinin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 15
(1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte Bayburt Üniversitesi Senatosunun 21.08.2013
tarih ve 2013/45 numaralı kararı ile kabul edilen “Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16
(1)
Bu Yönerge, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli olmak üzere, Bayburt
Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17
(1)
Bu Yönerge hükümlerini Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı yürütür.

Yapılan Değişikliğin Kabul Edildiği Senato’nun
Tarihi

Sayısı
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