İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge’nin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler
Fakültesi Hazırlık Sınıfında Arapça eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde yürütülen Arapça
Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim programında uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Akademik yıl: İki yarıyılı,
b) Dekan: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanını,
c) Dekanlık: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığını,
ç) Fakülte: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini,
d) Hazırlık Sınıfı: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu
Arapça Hazırlık Sınıfını,
e) Rektörlük: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi /Rektörlüğünü,
f) Senato: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Senatosunu,
g) Seviye tespit sınavı: Akademik yılbaşında uygulanan Arapça hazırlık eğitimi
muafiyet ve seviye belirleme sınavını,
ğ) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,
h) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: Öğrencilerin dil bilgisi ve beceri düzeylerini
belirlemek amacıyla her eğitim-öğretim yılı başında yapılan sınavıdır
ı) Yabancı Dil Genel (Final) Sınavı: Zorunlu Arapça Hazırlık öğretiminin sonunda
yapılan sınavıdır.
i) Yaz Okulu: Arapça Hazırlık Sınıfı destek programını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Hazırlık sınıfı eğitim ve öğretiminin amacı
MADDE 5 – (1) Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; Arapça’nın temel kurallarını,
sözlü ve yazılı anlama, anlatma yöntemlerini öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları
izleyebilme becerisi edindirmek, akademik ve sosyal yaşam için gereken dil iletişimini
sağlama yeterliğini kazandırmaktır.

Hazırlık sınıfında eğitim ve öğretimin kapsamı
MADDE 6 – (1) Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim, zorunlu olarak bu Yönergedeki
esaslar çerçevesinde yürütülür.
Program Geliştirme Grubu
MADDE 7- (1) Hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesini ve
koordinasyonunu sağlamak, Arapça eğitim-öğretim programının temel ve ek materyalini
belirlemek, geliştirmek, materyal arşivi oluşturmak ve bu yönergede belirtilen diğer görevleri
yerine getirmek üzere İslami İlimler Fakültesi Dekanı tarafından bir yıl süreyle biri başkan, en
az üç öğretim elemanından oluşan ‘Program Geliştirme Grubu’ teşkil edilir. Dekan uygun
gördüğü takdirde Program Geliştirme Grubu başkanını, hazırlık sınıfının bütün faaliyetlerini
düzenlemek üzere “Hazırlık Sınıfı Koordinatörü” olarak da tayin eder.
Sınav Komisyonu
MADDE 8- Hazırlık sınıfında gerekli sınav sorularını hazırlayıp uygulamak ve
değerlendirme yapmak üzere İslami İlimler Fakültesi Dekanı tarafından biri başkan, en az üç
öğretim elemanından oluşan ‘Sınav Komisyonu’ bir yıl süre ile görevlendirilir. Arap Dili ve
Belagatı Anabilim Dalı Başkanı ve hazırlık sınıfında derse giren öğretim elemanları sınav
komisyonunun doğal üyeleridir.
Sınavlar
MADDE 9 – (1) Arapça hazırlık eğitim-öğretim ile ilgili sınavlar şunlardır:
a) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı; (1) İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı tarafından,
ilgili yabancı dilde öğrencilerin dil bilgisi ve beceri düzeylerini belirlemek amacıyla her
dönem başında hazırlık sınıfı müfredatı esas alınarak “İslami ilimler Fakültesi Hazırlık sınıfı
Sınav Komisyonu” tarafından “Yabancı Dil (Arapça) Yeterlilik Sınavı” yapılır. Bu sınav, Güz
yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınavda tam not 100
üzerinden en az 65 ve üzerinde not alanlar hazırlık sınıfından muaf tutularak lisans
öğrenimlerine başlarlar. Yabancı Dil Yeterlilik sınavına girmeyen öğrenciler, doğrudan
zorunlu hazırlık eğitimine başlamış sayılırlar.

Yabancı Dil (Arapça) Yeterlik Sınavına; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler
Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunan bölümlerine/programlarına:
a) Yeni kayıt yaptıran,
b) Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfının ilk yılı veya tekrar yılı sonunda başarısız ya da
devam koşulunu sağlamayan,
c) Hazırlık Sınıfı süresi içerisinde kayıt donduran,
d) Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfında devam şartını sağlamış, ancak başarılı olamadan
kendi bölümüne/programına devam eden öğrenciler girer.

(2) Aşağıda durumları tanımlanan öğrenciler Yabancı Dil Yeterlik Sınavı ve Zorunlu
Arapça Hazırlık Sınıfından muaftırlar.
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 dışında veya yurt içinde Arapça Hazırlık Sınıfı olan başka bir yükseköğretim
kurumundan Hazırlık Sınıfı'nda başarılı olduktan sonra İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı olan bölüm/programlarına
yatay geçiş yapan öğrenciler,
c) Son üç yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından
yapılan Arapça Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya eşdeğer sınavlarda en az 65 puan
almış olanlar.
d) Daha önce Türkiye’de başka bir üniversiteye bağlı İslami İlimler veya İlahiyat
Fakültelerinin Arapça zorunlu hazırlık programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış
veya herhangi bir İslami İlimler veya İlahiyat Fakültelerinin yaptığı Arapça Yabancı Dil
Yeterlilik sınavında en az 65 puan almış olanlar.
(3)Yukarıda belirtilen öğrenciler; akademik takvimde, güz ve bahar yarıyıllarında
mazeretli kayıtlar için öngörülen süre içinde, başarı belgelerini getirdikleri takdirde
kazandıkları bölüme/programa kayıtları yapılır.
b) Ara Sınav Sınavlar: (1) Zorunlu Mesleki Arapça Hazırlık Öğretimi süresince
uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak her eğitim-öğretim yılı içinde
ara sınavlar yapılır. Ara sınavlar, bir yarı dönemde en az 2 Vize, Kısa Süreli (Quiz) ve Sözlü
sınavlar ile Ödev ve Performans sınavlarından oluşur. Eğitim-öğretim süresince yapılacak ara
sınavların tipi ve kaç defa yapılacağı İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı Temel İslam Bilimleri
Bölümü ve Program Geliştirme Grubu tarafından eğitim-öğretim yılı başında belirlenir ve
öğretim yılı başında Fakülte Kurulunca kabul edilmesinden sonra ilan edilen tarihlerde
yapılır.

c) Yabancı Dil Genel (Final) sınavı: (1) Zorunlu Arapça Hazırlık öğretiminin sonunda
Akademik takvimde öngörülen tarihler içerisinde bir Yabancı Dil Genel (Final) sınavı yapılır.
Bu sınava, devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler girebilir.
d) Mazeret sınavı: (1) Haklı ve geçerli nedenlerle herhangi bir ara sınava katılamayan
ve mazeretleri İslami İlimler Fakültesi Yönetim Kurulu'nca kabul edilen öğrenciler için
mazeret sınavı yapılır.
(2) Öğrencinin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için sınav süresi içerisinde
öncelikle İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden veya çok zorunlu
hallerde herhangi bir resmi yataklı tedavi kurumundan, tatil günlerinde ise bulunduğu yerin
yataklı tedavi resmi kurumundan alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun
Yönetim kurulu Kararı ile mazeretli sayılması gerekir.
(3) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir
hafta içinde İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı Temel İslam Bilimleri Bölümü başkanlığına
yapılması gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve yönetim kurulu kararı ile uygun
görülmeyen sağlık raporları işleme konmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir
mazeret sınavı açılmaz. Bu sınavdan alınan not, öğrencinin mazereti nedeniyle giremediği en
son ara sınav notu yerine geçer ve katkı oranı ona göre dikkate alınır.
(4) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı ile Yabancı Dil Genel (Final) sınavı için mazeret
sınavı yapılmaz.
(5) Öğrenciler, sağlıkla ilgili mazeretleri nedeniyle rapor aldıkları takdirde, bu süre
içinde sınavlara giremezler ve bu süre içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz
sayılır.
(6) Öğrencinin mazeretli olduğu süre, bu
süresine dahil edilmez.

Yönergede

öngörülen

devam

e) Seviye Tespit Sınavları (STP): (1) Seviye tespit sınavları öğrencilerin öğrenme
düzeylerini ve sınıf türlerini belirlemek amacıyla yapılır.

Sınavların Başarı Notu
MADDE 10 – (1) Öğrenci Başarı Notu Mutlak Değerlendirme ölçütlerine göre
hesaplanır.
(2) Başarı notu, Ara Sınavların % 50’si ile Yabancı Dil Genel (Final) sınavının % 50’si
alınarak hesaplanır. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için Yabancı Dil Genel (final)
sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydı ile başarı notunun 100 tam
puan üzerinden en az 65 olması gerekir.
(4) Öğrencinin yıl içi başarı notunun nasıl hesaplanacağı objektif ölçülebilir kriterlere
göre belirlenir. Bu kriterler/puanlama her bir eğitim/öğretim yılı başında İslami İlimler
Fakültesi Dekanlığı Temel İslam Bilimleri Bölümü ve Program Geliştirme Grubunun ortak
kararıyla belirlenir ve ilan edilir.

(5) Öğrencilerin Zorunlu Arapça Hazırlık eğitimi sonunda başarısız olma durumunda bir
sonraki öğretim yılında hazırlık eğitimine devam etme ya da lisans eğitimine başlama
durumları 04.12.2008 Tarih ve 27074 Sayılı “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in
ilgili maddelerine göre düzenlenecektir.
(6) Öğrenciler, sınav sonuçları ile ilgili maddi hata itirazlarını, sonuçların
duyurulmasından sonraki yedi (7) iş günü içerisinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami
İlimler Fakültesi Dekanlığı’na yaparlar. İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı, itirazı incelemek
üzere sınavı hazırlayan öğretim elemanlarının da bulunduğu komisyonu oluşturur. İtiraz
üzerine yapılacak inceleme ve uygulamalar, itiraz dilekçesinin komisyon üyelerine bildirimini
izleyen on (10) iş günü içinde sonuçlandırılır ve komisyon görüşü İslami İlimler Fakültesi
Dekanlığı’na yazılı olarak bildirilir. İslami İlimler Fakültesi Yönetim Kurulu itirazı karara
bağlar.

Devam zorunluluğu
MADDE 11- (1) (Değişik: 29/05/2018 Tarihli ve 2018/07 Sayılı Senato) Hazırlık
sınıfında derse devam zorunludur. Devamsızlığı toplam yıllık ders saatinin %10’unu aşan
öğrenciler Genel Yabancı Dil (Final) Sınav’ına giremezler ve başarısız sayılırlar.
(2) (Değişik: 29/05/2018 Tarihli ve 2018/07 Sayılı Senato) Hazırlık Sınıfı’nın devam
takibinden Program Geliştirme Grubu sorumludur. Öğrenciler derslerin en az %90’nına
devam etmekle yükümlü olduklarından, sosyal ve sportif etkinliklere katılma, raporlu olmaları
gibi durumlarda, bu mazeretlerini %10 devamsızlık süresi içinde kullanmak zorundadırlar.
Ancak dekanlıkça onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler katılamadıkları
dersler için devamsız sayılmazlar.
(3) Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler final sınavına giremezler, bu
öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim dönemi başında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına
talepleri üzerine girebilirler. Başarısız olma durumunda iki yarı dönem daha hazırlık sınıfına
devam etmeleri ya da lisans eğitimine başlama konusunda 04.12.2008 Tarih ve 27074 Sayılı
“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”ine tabidirler.

Hazırlık sınıfı seviye grupları
MADDE 12 – (1) Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin Arapça öğrenimine hangi seviyeden
başlayacakları, seviye tespit sınavı sonuçlarına göre İslami İlimler Fakültesi tarafından
belirlenir.

Akademik takvim
MADDE 13 – (1) Hazırlık Sınıfı öğretimi, yaz öğretimi uygulaması saklı kalmak
kaydıyla, akademik yıl esasına göre yapılır. Hazırlık Sınıfı öğretim takvimi, İslami İlimler
Fakültesinin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilân edilir.

Hazırlık sınıfı öğretimi süresi
MADDE 14 – (1) Hazırlık Sınıfı öğretimi süresi iki yarıyıldır. Bir eğitim-öğretim
yılında zorunlu Hazırlık eğitiminde başarısız olan öğrencilerin iki yarı dönem daha hazırlık
eğitimine devam etme hakları vardır.
(2) Öğrenciler, düzeylerine göre haftada en az 24 saat Arapça yabancı dil dersi öğrenimi
görürler. Hazırlık Sınıfında geçirilen süre, öğrencinin lisans öğrenim programlarında
görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

Yaz dönemi eğitim ve öğretimi
MADDE 15 – (1) Hazırlık Sınıfı Yaz Öğretimi, Üniversitemiz Senatosu’nun
12/03/2013 tarih ve 2013/45 sayılı Kararı ile belirlenen “İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yaz
Dönemi Uygulama İlkeleri Yönergesi” çerçevesinde yürütülür.

Kayıtsız öğrenci
MADDE 16 – (1) Hazırlık sınıfı derslerine kayıtsız öğrenci kabul edilmez.

İzinli sayılma
MADDE 17- (1) Hazırlık Sınıfı öğrencileri tekrar Üniversiteye dönmek üzere bir yıl
için izinli ayrılabilirler. İzin için başvuranlardan geçerli nedenleri olanlara İslami İlimler
Fakültesi Yönetim Kurulu kararı ile izin verilebilir. İzinli geçen süreler öğrenim süresine dâhil
edilmez.
(2) Bir yıl için izinli sayılan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında
verilen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına yeni öğrencilerle birlikte girebilir. Sınavda başarısız
olan öğrencilerin Zorunlu Arapça Hazırlık Eğitimine devam hakları saklıdır.

Disiplin işlemleri
MADDE 18 – (1) İslami İlimler Fakültesi, Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin eğitimöğretiminden sorumlu olup disiplin durumları, Üniversitenin ilgili mevzuat hükümlerine göre
yürütülür.

Öğrencilik statüsü
MADDE 19 – (1) Hazırlık Sınıfında okuyan öğrencilerin tüm öğrencilik işlemleri
İslami İlimler Fakültesi Dekanlığınca yapılır.

İlişik kesme
MADDE 20 – (1) Hazırlık Sınıfında ilişik kesme, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.

