KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde. 1- Bu yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülen
Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nca yürütülen Zorunlu Arapça
Hazırlık Sınıfı öğretimi ile ilgili eğitim-öğretim esaslarını kapsar.
Yasal Dayanak
Madde 3- (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan ve 04.12.2008 Tarih, 27074 sayılı ve
28.06.2009 tarih ve 27272 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” esas
alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen,
(1) Yönerge: Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönergesini,
(2) Üniversite: Kocaeli Üniversitesi’ni,
(3) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörü’nü,
(4) Rektörlük: Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
(5) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosu’nu,
(6) Fakülte: Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni,
(7) Dekan: Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanını,
(8) Dekanlık: Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığını,
(9) Fakülte Kurulu: Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulunu,
(10) Fakülte Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu,
(11) Anabilim Dalı Başkanlığı: Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap
Dili ve Belagati Anabilim Dalı Başkanlığını,
(12) Hazırlık Sınıfı: Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfını,
(13) Yabancı Dil: Arapça’yı,
(14) Öğrenci: Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim görme hakkı kazanmış gerçek kişileri,
(15) Arapça Muafiyet Sınavı: Öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Zorunlu Arapça
Hazırlık Sınavından muaf kabul edilip edilmeyeceğini tespit etmek amacıyla yapılan sınavı,
(16) Kısa Sınav: 15-20 dakikalık yazılı veya sözlü sınavları,
(17) Ara Sınav: Öğretim sırasında öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik sınavı,
(18) Mazeret Sınavı: Ara sınavlara giremeyen ve geçerli mazeretleri olan öğrenciler için yapılan sınavı,
(19) Yarıyıl Sonu Sınavları: Öğrencilere birinci ve ikinci dönem sonunda uygulanan yarıyıl sonu sınavını,
(20) Yılsonu Sınavı (Genel Sınav): Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilere öğretim yılı sonunda yapılan sınavı,
(21) Hazırlık Sınıfı Eğitim Komisyonu: Hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesini
ve koordinasyonunu sağlamak ve ayrıca bu yönergede belirtilen diğer görevlerde Dekanlığa yardımcı olmak
üzere İlahiyat Fakültesi Dekanı tarafından seçilen biri başkan, en az üç öğretim elemanından oluşan ve görev
süresi üç yıl olan Komisyonu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ile ilgili Esaslar
Amaç
MADDE 5- Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfında verilen yabancı dil öğretiminin amacı,
öğrenciye Arapça’nın temel kurallarını öğretmeyi, Arapça kelime hazinesi ve cümle bilgisini geliştirmeyi, bu
dille okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi, kendini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi ve Fakültede bu
dille verilen dersleri izleyebilmeyi sağlamaktır.
Hazırlık Sınıfına Kayıt ve Muafiyet Sınavı
MADDE 6(1) Öğrencilerin İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfına kayıt işlemleri, Kocaeli Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esasları gereğince her öğretim yılı başında Fakültenin ilgili
biriminde yapılır.
(2) Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin eğitim dili kısmen (%30) Arapça olduğu için hazırlık eğitimi
zorunludur.
(3) Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfında öğretim süresi en az 2 yarıyıl, en fazla 4 yarıyıldır.
(4) Öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran ve hazırlık sınıfı öğretimine tabi olan öğrenciler, Arapça
seviyelerinin tespit edilmesi amacıyla Dekanlıkça ilan edilen tarihte muafiyet sınavına tabi tutulurlar.
(5) Muafiyet sınavına girmeyen veya sınavda başarısız olan öğrenciler doğrudan hazırlık sınıfına
kaydedilirler.
(6) Muafiyet sınavına, Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra hazırlık sınıfında okuyup başarısız
olan öğrenciler ile hazırlık sınıfında kayıt donduran öğrenciler de girebilirler. Bu öğrencilerin başarı notunun
hesaplanmasında ara sınav notları dikkate alınmaz.
(7) Ek kontenjanla Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler için ek muafiyet sınavı açılır.
(8) Muafiyet sınavından 100 üzerinden 65 ve üstü not alan öğrenciler Zorunlu Hazırlık Arapça Programından
muaf olup, kabul edildikleri lisans programına başlarlar.
Ayrıca aşağıdaki öğrenciler zorunlu hazırlık sınıfından ve muafiyet sınavından muaf sayılırlar:
a) En az son üç yılında, hazırlık sınıfında öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin (Arapça) anadil olarak
konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp
ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamladıklarını belgeleyenler,
b) Yurt içindeki herhangi bir yükseköğretim kurumunun Arapça hazırlık sınıfında okuyup başarılı olduktan
sonra Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin Arapça hazırlık sınıfı olan bölümlerine/programlarına ÖSYM
tarafından yerleştirilen öğrenciler,
c) ÖSYM tarafından yapılan YDS Arapça Sınavı’ndan son iki yıl içinde 65 ve üzeri puan alanlar.
d) Yukarıda belirtilen öğrenciler; akademik takvimde, güz ve bahar yarıyıllarında mazeretli kayıtlar için
öngörülen süre içinde, başarı belgelerini sundukları takdirde kazandıkları bölüme/programa kayıtları yapılır.
Öngörülen süreyi geçirmeleri durumunda bir sonraki eğitim-öğretim yılını beklerler.
(9) Muafiyet sınavı ile ilgili hükümler, Fakülteye yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler
hakkında da uygulanır.
(10) Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin Arapça öğrenimine hangi seviyeden başlayacakları, seviye sınavının
yapılıp yapılmayacağına Hazırlık Sınıfı Eğitim Komisyonu karar verir.
MADDE 7(1) Hazırlık sınıfı öğretimi İlahiyat Fakültesi tarafından yürütülür.
(2) Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfında Yabancı Dil öğretim süresi bir akademik yıl olup, en az her biri
sınavlar dâhil 15 haftalık iki yarıyıldan oluşur. Gerekli görüldüğü durumda 2 hafta daha ilave edilir. Takvimin
öğretim yılı başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınarak her öğretim yılı başında Anabilim Dalı Başkanlığınca
belirlenip ilave edilir.
(3) Zorunlu Hazırlık Sınıfında öğretim dili Arapça’dır.

Hazırlık sınıfında; Kelime Bilgisi (Sarf); Cümle Bilgisi (Nahiv); Duyma-Anlama (İstima’); Okuma-Anlama
(Kıraa); Sözlü Anlatım (Muhadese); Yazılı Anlatım (İmla-İnşa); Arap Dili Fonetiği (Kur’an-ı Kerim) dersleri
okutulur. Hazırlık Sınıfı Eğitim Komisyonu’nun gerekçeli teklifi ve Fakülte Kurulu’nun onayı ile mevcut
derslere yeni dersler eklenir veya çıkarılır.
(4) Öğrencilere haftada en az 24 saatlik bir program uygulanır.
Devam Zorunluluğu
Madde 8- Zorunlu Arapça Hazırlık Programında % 80 devam zorunluluğu vardır. Öğrencilerin derse
devamları sorumlu öğretim elemanı tarafından yoklamalar ile imza karşılığı tespit edilir. Devamsız olan
öğrenciler yarıyıl sonu ve yılsonu (Genel) sınavlarına girme haklarını kaybederler. Ancak bir sonraki eğitimöğretim yılı başında açılan muafiyet sınavına girebilirler.
Arapça hazırlık programının birinci yılında devam edip de derslerden başarısız olan öğrencilerin, programı
tekrarlamaları halinde devam zorunlulukları yoktur.
Sınavlar
Madde 9- Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfında öğrencilerin bilgi ve gelişme düzeylerini belirlemek için şu
sınavlar uygulanır:
a) Kısa Sınavlar: Yıl boyunca ara sınavların olmadığı haftalarda sınavların gün ve saati önceden
belirtilmeden ders saati içerisinde yapılır. Sınavlara giremeyen öğrencilere mazeret hakkı verilmez.
b) Ara Sınav (Vize): Her yarıyılda en az bir kez uygulanır. Ara sınav günlerinde ders yapılmaz. Sınav
günleri 15 gün öncesinden duyurulur. Geçerli raporu ve mazereti olmayanlar 0 (sıfır) almış kabul edilir.
c) Yarıyıl Sonu ve Yılsonu (Genel) Sınavları: Öğrencilere güz ve bahar dönemleri sonunda yarıyıl sonu
sınavları, akademik yılsonunda da yılsonu (genel) sınavı uygulanır. Bu sınavlara sadece devam mecburiyetini
yerine getiren öğrenciler katılabilirler. Öğrenciler yıl içi başarı notu ne olursa olsun Yıl Sonu (Genel) Sınavından
en az 50 puan almalıdırlar.
Sınavların Yapılışı
Madde 10- Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Sınavların yapılış şekli
yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur. Böyle bir duyuru yapılmazsa sınavlar yazılı olarak yapılır.
Sınav Tarihlerinin İlanı
Madde 11- Kısa sınavlar dışındaki tüm sınavların tarihleri sınavlardan en az 15 gün öncesinden ilan edilir.
Mazeret Sınavı
Madde 12a) Mazeret sınavı ara sınav, yarıyıl sonu ve yılsonu (genel) sınavları için geçerlidir.
b) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını sağlık kurumlarınca verilen sağlık raporu
ile belgelemeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlarda
mazeretlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı hakkından yararlanır.
c) Mazerete gerekçe olan belgelerin düzenlendiği tarihi izleyen 5 iş günü içerisinde Fakülte Dekanlığına
verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması halinde başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen
öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.
d) Türkiye’yi ve Üniversiteyi temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere katılamadıkları sınav için mazeret
sınav hakkı verilir.
e) Mazeret sınavları Fakülte dekanlığınca belirlenen program çerçevesinde yapılır.
Başarı Notunun Hesaplanması ve Katsayıları
Başarı ve Değerlendirme
Madde 13(1) Zorunlu Arapça hazırlık sınıfında öğrencinin yılsonu başarısı; yıl içinde yapılan kısa sınavlar, ara
sınavlar, yarıyıl sonu sınavları ve yılsonu (genel) sınav sonuçlarına göre belirlenir.
(2) Kısa sınavlar ortalamasının %30’u, ara sınavların %30’u ile yarıyıl sonu sınavları ortalamasının %40’nın
toplamı yıl içi notu olarak belirlenir.

(3) Başarı notu, öğrencinin Yabancı Dil Hazırlık Programını başarı ile tamamlayıp tamamlamadığının
tespitinde esas alınacak nottur. Başarı notu, Arapça Hazırlık Programında yıl içinde yapılan tüm kısa sınavlar,
ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı şeklindeki yıl içi başarı ortalamasının %60’ı ve yılsonu (genel) sınavının % 40’ı
eklenerek hesaplanır. Yılsonu (genel) sınavının hesaba katılabilmesi için en az 50 olması gerekir.
(4) Öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Programını başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için başarı notunun
100 üzerinden en az 65 olması koşulu ile başarı notunun en az “CC” (Geçer) olması gerekir. Notlar aşağıda
verilen tabloya göre ilan edilir.
Başarı Notu

Katsayı

Puan

Başarı Derecesi

AA

4

90–100

Mükemmel

BA

3.5

85–89

Pekiyi

BB

3

80–84

İyi

CB

2.5

75–79

Orta

CC

2

65–74

Geçer

0–64

Başarısız

K
M

Muaf

D

Devamsız

N

Girmedi

Başarısızlık
Madde 14- Arapça Hazırlık Programında "K" alan öğrenciler başarısız sayılırlar. Hazırlık öğretimi program
sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında açılan muafiyet sınavına
girebilirler. Öğrencilerin bu sınavlarda başarılı olamaması halinde:
a) Öğrenciler ilave bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgilerini kendi imkânlarıyla
geliştirerek yapılacak olan ilk muafiyet sınavına girerler. Muafiyet sınavından başarılı oldukları takdirde hak
kazandıkları yabancı dille verilen lisans programına devam ederler.
b) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında
başarılı olamaması halinde, öğrencinin talebi üzerine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka
bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer
programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl
itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban
puanından düşük olmaması gerekir.
Sınav Sonuçlarının İlanı
Madde 15 (1) Sınav sonuçları, sınavı izleyen ilk 7 gün içinde bölüm başkanlığının onayı ile ilan edilir. Sınav
evrakları ilgili öğretim elemanı tarafından yılsonunda tutanakla bölüm başkanlığına teslim edilir ve iki yıl süre
ile bölüm başkanlığınca muhafaza edilir.
Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 16 –(1) Arapça hazırlık programında öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edildiği tarihten itibaren en
geç 3 iş günü içerisinde dekanlığa dilekçe ile başvurarak itiraz edebilir. Sınav sonuçlarına itiraza Kocaeli
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
Başarısızlık Durumu
Madde 17 – (1) Arapça hazırlık programını, 14/b maddesinde belirtilen süre içerisinde başarı ile
tamamlayamamış ve en son girdiği muafiyet sınavında da geçer not alamamış öğrencilerin bölüm ile ilişiği
kesilir.
Öğrenime Ara Verme
Madde 18 – (1) Arapça hazırlık programı öğrencilerine yarıyıl izni verilmez. Ancak geçerli ve haklı mazereti
olan öğrencilere, bölüm kurulunun önerisi ve fakülte yönetim kurulunun kararıyla bir defaya mahsus olarak ve

sadece iki yarıyıl süre ile öğrenimlerine ara verme izni verilebilir. Öğrenime ara verme izni müracaatının ilk ara
sınavların başlangıç tarihinden önce yapılması gerekir. Öğrenime ara verme izni alan öğrenciler, derslere ve
sınavlara giremez ve öğrenim harçlarına ilişkin hususlarda haklarında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu
öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılında Arapça hazırlık programına devam ederler.
Kayıt Yenileme
Madde 19 – (1) Kayıt yenilemede öğrencilere Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
Yatay Ve Dikey Geçişler
Madde 20 – (1) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin; nakil yaptırdıkları öğretim kurumlarından, Arapça
hazırlık programından muafiyet veya başarı belgesi getirmeleri gerekir. Arapça hazırlık programından muafiyet
veya başarı belgesi getirmeyen öğrenciler, bölüm tarafından yapılan Arapça hazırlık muafiyet sınavında başarısız
olmaları halinde Arapça hazırlık programına alınırlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bu Yönergede Yer Almayan Hususlar
Madde 21- Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmelik ve Kocaeli Üniversitesi
Ön lisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 22- Bu yönerge hükümleri Üniversite Senatosunca onaylandığı tarihi takip eden eğitim-öğretim yılı
itibariyle yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23- Bu Yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

