BATMAN

[rNiyrnsirnsi isr,,tui ir,iurr,nn rarur,rnsi

ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI

nGiriu.OGnrriu

YE sINAv

yoNnncusi

ninixci ndlUvr
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Amag

MADDE

1- (1) Bu Yrinergenin amacr, Batman Universitesi islami

ilimler Fakiiltesi Zorunlu

Hazrrhk Srrufi Programrnda yiirtittilecek efitim-ri[retimin amaglanm,

programm
uygulanmasmt, Hazrhk srmfinda yaprlacak smavlan ve smavlarda uygulanacak uiul ve
esaslan dtizenlemektir.

Kapsam

MADDE

2'(l)

Bu ytinerge, Batman Universitesi islami ilimler Fakiiltesinde ytirtittilen

Arapga yabancr dil hazrrhk srrufinda, hazrrhk srmfi programlnln dtizenlenmesi ve srnavlarda
uygulanacak esaslara iligkin hiikiimleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu ydnerge 2547 sayrh Yiiksekdlretim Kanunu'nun

14. ve 49. maddelerine

dayamlarak hazrrlanmr gtrr.

Tanrmlar
MADDE 4- (l) Bu y<inergede gegen
a) Universite: Batman Universitesini,

b) Senato: Batman Universitesi Senatosunu,
c) islami ilimler Fakiiltesi @fUiir):natman Universitesi islami ilimler Fakiiltesini,
g) Dekan: Batman Universitesi islami

ilimler Fakiiltesi Dekamru,

d) Dekanhk: Batman Universitesi islami ilimler Fakiiltesi Dekanh[rru,
e) Fakiilte Ytinetim Kurulu: Batman Universitesi islami

I

ilimler Fakiiltesi ydnetim Kurulunu,

Faktilte Kurulu: Batman Universitesi islami ilimler Faktiltesi Kurulunu,

g) Hazrrhk srmfi: Zorunlu hazrrhk srrufrru,

g) Program ve Materyal Geliqtirme Grubu: Arapga e[itim-6[retim program ve materyalinin
belirlenmesini, geliqtirilmesini, bu geliqimin stireklilifinin sa[lanmugn, ,e materyai argivi
olugturulmastru, kullamlmast gereken ek materyalin ve proje konulanrun belirlenmesini ve.. .
:f}r-ak amactyla Faktilte..Kurulu.tarafindan !.atman Universitesi iglami, " ' , ,.
9:ry,Sf}
ilimlerFakiiltesi'nde gOrev yapan Arap dili ve Belahatr Anabilim
Dah Bagkanr-ligtaG"; - -.:'t
.
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6["retim elemanlan arasmdan iki
toplam iig kiqiden oluqan grubu,

yrl igin segilen ve

dekan tarafindan grirevlendirilen ve

h) Srnav ve De[erlendirme Komisyonu: Program ve Materyal Geliqtirme Grubu ile igbirligi
igerisinde, muafiyet, seviye belirleme, quiz, uasrnav (vize), mazeret ve final smavlaln testli
veya klasik ya da web tabanh yahut da sdzlti olmasmr ve projelerin igeri[inin ve uygulanma
ydnteminin belirlenmesini, hazrrhk srmflanmn devam takibinin yuprl*u.rn, ,. slnav
sonuglanrun de[erlendirilip programl destekleyen verilerin toplanabilm.ri igil gerekli karar
ve tedbirlerin almmasrnr saSlamak amactyla Batman Universitesi islami ilimier Fakiiltesi,nde
gtirev yapan dfretim elemanlan arasmdan Fakiilte Kurulu tarafindan iki yrl igin segilen ve
dekan tarafindan g<irevlendirilen ve iig kigiden oluqan komisyonu,

r) Hizmet i9i E[itim Grubu: Ogretim elemanlarrmn dil 6[retimi alamndaki en son y6ntemler
hakkrnda bilgilendirilmelerini ve mesleki agrdan geligmelerine y6nelik hizmet igi elitim

programlanmn diizenlenmesini sa[lamak amacryla Batman Universitesi iJami
ilimler Fakiiltesi'nde gdrev yapan 6[reiim elemanlan arasmdan Faktilte Kurulu tarafindan iki
yrl igin segilen ve dekan tarafindan g<irevlendirilen ve toplam tig kigiden olugan grubu ifade
eder.

iriNci

sOr,UNr

Hazrrhk Srnrflarmda Osretim
Amag

MADDE 5- (1) Hazrrhk smtfi tilretiminin €rmacl, d[rencilere kayrt olduklan istami

ilimler Faktiltesi <ifiretim programlaimrn dng<irdtigti Kui'en-r Kerim'-i kurallanna uygun
olarak okuyabilmenin yanmda, islami ilimler olretimi igin gerekli temeli olupturmik-ve
Arapga klasik kaynaklarr kullanabilmek igin Arapga okuma, anlama, yazma, kbnugma ile
ilgili temel bilgi ve becerileri kazandrrmak, gegitli alanlardaki yaynlarr'izleyebilme becerisi
edindirmek ve sosyal hayattagereken dil iletigimini sa[lama yetlrliligi kazandrrmaktrr.
Hazrrhk Srnrfi Ofretiminin Yiiriitiilmesi

MADDE 6- (1) Batman Universitesi islami ilimler Faktiltesi zorunlu hazrrhk srruflannda
<l[retim, Batman Universitesi islami ilimler Faktiltesi Dekanhlr tarafindan yiirtittiltir.
Hazrrhk srmfi dsretimi ile ilgili gerekli planlamalar Program ve Materyal Geligtirme Grubu,
Srnav ve De[erlendirme Komisyonu ve Hizmet igi E[itim Grubu tarafindan hazrlamr ve
Dekan tarafindan onaylanr. Bu iig grup, gahqmalarmr birbiriyle koordinasyon ve iqbirli[i
igerisinde yiiriittir. Hazrrhk srmfiru okuyup bagarmadan di[er iiniversitelerin islami ifmfi
Fakiiltesi ve ilahiyat Faktiltelerinden yatay gegiq yaprl a^i ue diler iiniversitelerin islami
ilimler Faktiltesi ve isl6mi ilimler f'aktitteleri"" yutuy g.gig igin bagvuruda bulunulamaz.

(2) Batman Universitesi islami ilimler Faktiltesinde dersler, Ttirkge ve Arapga karma olarak
verilir. Lisans programrnda yer alan zorunlu ve segmeli dersleie iliqkin kredi saatlerinin
asgari %30'luk btiliimtintin Arapga olarak verilmesi qarttr. (3) iki yalyrldan ibaret olan
Arapga hazrrhk srmfi haftahk ders yiikii 24 kredi/saatten a2,30 kredi/saatten fazlaolmamak
kaydryla Fakiilte Kurulu tarafindan belirlenir. Hazrrhk srmfinda gegirilen siire, <ilrencinin
lisans programrnda gdrmekle ytiktimlii oldu[u derslere iliqkin treai saatteri bakrmr*dan:..'.,,.
dikkate

ahnmaz.
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Zorunlu Hazrrhk Srnrfi

MADDE 7' (l) Oflrencilerin Batman Universitesi islami ilimler Faktiltesi zorunlu hazrrhk
strufina kayrt iglemleri, Faktilte 6[renci igleri tarafindan yaprlrr. Ancak (BUiiF) tarafindan
dgretim yrh baqrnda yaprlan muafiyet srnavrnda 60 ve iistti puan alarak baganh olanlar veya
bu ytinetmeli[in 8. maddesinde belirtilen muafiyet gartlanm haiz olan ci[renciler, Fakiiltenin
1. smrfina do[rudan kayrt yaptrrabilirler.

(2) Hazrrlrk strufinda derse devam zorunludur. Yrl igi toplam ders saatinin %o 2}'indan
fazlasrna devam etmeyen Ofirenciler, devamszhktan kahrlar ve yrlsonu muafiyet smavlanna
giremezler.
(3) Hazrrhk smrfinda devam qartmr yerine getirmemig olan dsenciler, hazrrhk srrufim devam
gartmt yerine getirinceye kadar aym qekilde derslerin erL az o/o 80'ine devam etmek kaydryla
tekrar ederler.

(4) Devam garhm saSlayan dprenciler, gelecek sene bagmda yaprlacak muafiyet smavma
girebilirler. Bu smavda 60 ve tistii puan alanlar baqanh sayrlarak 1. smfa kaydedilirler. Bu
srnavda da bagansrz olduklarr takdirde bir yrl daha hazrrhk smrfina devam ederler.

(5) Devam gartmt salladrlr h6lde, tipretim yrh

baqrnda uygulanan muafiyet smavma
girmesine ya da hazrrhk srrufim tekrar etmesine ra[men ikinci senenin sonunda da baqansrz
olanlar, ikinci Olretim yrhm miiteakip, <isretim yrhmn baqrnda Fakiilteye yeni kaydolan
ti[-rencilere uygulanan yeterlik slnavlna belirlenen tarihte onlarla birlikte girerler. Bunda da
baqansrz olanlar, borglu olarak 1. srrufa kaydedilirter. Bu durumdaki cifrenciler, mezun
olabilmek igin dfiretim stirelerinin sonuna kadar (BUiiF) tarafindan yaprlan yeterlik
srnavlanrun birinde 60 ve tistti puan alarak baganh olmak zorundadrrlar.

Zorunlu Hazrrhk Srnfinda Mualiyet
MADDE 8- (l) Aga[rdaki d[renciler zorunlu hazrrhk srmfindan muaf sayrlrrlar:

(2) (BUiiF) Arap Dili ve Belagatr ti[retim elamanlan tarafindan ri[retim yrh bagrnda yaprlan
muafiyet srnavmda 60 ve tistii puan alarak baqanh olanlar,
(3) En

u ig yrl olmak kaydryla Arapgamn ana dil olarak konuquldu[u bir iilkede, resmi

ortadlretim kurumlannda elitim-Olretim gdriip ortaokul veya lise diplomasr almrg olanlar,

(4) Yurt iginde islami ilimler Fakiilteleri ve ilahiyat Faktilteleri ile yurt drqrnda bu
fakiiltelerin dengi olan bir faktiltenin hazrrhk srmfiru okuyup
baganh olarak Batman
-srmflara

Universitesi islami ilimler Fakiiltesinin
0[renciler,

l.

smrfa veya iist

yatay gegig yapan

(5) OSYM'nin Yabancr Dil Smavlan Egde[ertik Tablosunda yer alan Arapga smavlanrun
birinden 55 ve iizeri puan alanlar,
(6) Yukanda belirtilen tilrencilerin, OSYM'nin Yabancr Dil Srnavlan Egdeferlik Tablosunda
yer alan Arapga srnavlanrun birinden 55 ve tistti puan aldrklanm, gitzyanyrlL bagmda mazeret
kayrtlar igin <ingdriilen stire iginde belgelendirmeleri hilinde 1. smrfa kayrtlan yaprlrr. ,, :

,.-

Smavlar

MADDE 9- (1) Hazrrhk smrfinda Arapga derslerinde uygulanacak smavlar gunlardan olugur:
a) fuapga muafiyet smavl: Gtiz yanyrh bagrnda akademik takvimde belirtilen tarihte
bir kez
yaprlrr. Yeterlik srnavrnda baqan notu 100 tizerinden en az 60'trr. Muafiyet smavma; istami
ilimler Faktiltesine Faktilteye yeni kayrt yaptrranlar, zorunlu hazrrlk srrufina bir 6nceki yrl
devam edip baqansz olanlar, hazrrhk smrfi stiresi iginde kayrt donduranlar, zorunlu hazrrlk
strufina derslerin oZ 80'ine devam gartmr safilamrq, ancak iki yrl tist tiste hazrrlk srmfinda ve

girdi[i muafiyet
dlrenciler girer.

stnavlannda bagansz oldulu igin

bir iiit srmfa borglu olarak

gegen

b) Seviye belirleme slnavl: Hazrrhk srmflanrun qubeleri, gtiz ddnemi baqrnda yaprlan seviye
belirleme slnavl sonuglanna gdre tespit edilir. Muafiyet srrar,.r, seviye beiirleme slnavl olarak
de$erlendirilebilece[i gibi, Smav ve De[erlendirme Komisyonu'nun uygun g6rmesi
durumunda aynca da yaprlabilir. Hazrrhk srmfina kayrt yaptrran dlrenciler, yairlm*r-hafind.
seviye belirleme slnavlna katrlmak zorundadr; katrlmayanlar srnavdan ." aiigtit not alan
rigencilerin bulundu[u qubeye kaydedilirler.
c) Krsa stireli srnavlar (quiz): Siiresi bir ders saatini gegmeyen ve ders saati iginde yaprlan
smavlardu. Bir yrlda kag tane krsa siireli srnav yaprlaca[r ve slnavln esaslan, her Lgitimtifiretim yrh baqrnda Smav ve Delerlendirme Komisyonu tarafindan belirlenir ve ri$encilere
duyurulur. Smav saylsl, her ddnem igin en az ikidir. Krsa stireli smavlann yaprlacalr tarihler
dnceden ilan edilme zorunlulu[u yoktur. Krsa siireli srnavlanmn yaprldrgr gr]nlerde derslere
devam edilir. Her d<inemde yaprlan krsa stireli smavlann ortalamasr Srrru, vi Degerlendirme
Komisyonu tarafindan -tist smtflar igin gegerli olan islami ilimler Fakiiltesi AKTS esaslan
da
dikkate ahnarak- belirlenip gtincellenir. Proje <idevleri, krsa stireli slnav gibi
de$erlendirilebilir.

Ara srnavlar: Hazrrhk efitimi stiresince her yanyrlda iki kez olmak tizere bir dsretim yrh
iginde drirt ara smav yaprlr.
E)

d) Final smavl: Zorunlu hazrrhk dlretiminin sonunda akademik takvimde 6ng6rtilen tarihler
igerisinde bir final smavl yaprlr. Bu smava, ancak devam zorunlulufunu yerine getiren
ri$renciler katrlabilir.

e) Mazeret smavt: Hakh ve gegerli nedenlerle herhangi bir ara slnava katrlamayan ve
mazeretleri Fakiilte Y0netim Kurulunca kabul edilen d[renciler igin mazeret smavr yuprlrr.
f) Krsa stireli stnavlar, final smavt ve muafiyet smavlan igin mazeret srnavr agimaz.

Ofretim Siiresi
MADDE 10- (1) Zorunlu hazrrhk smtflannda efitim siiresi, tiniversite akademik takvimine
gdre giiz yanyrh ve bahar yanyrh olmak tizere ayn ayn belirlenir. Ancak birinci yanyi^,
14
hafta olarak uygulanu.
Devam Durumu

MADDE 11- (1) Hazrrhk srrufinda derslere devam zorunludur. Ogrenciler derslerin %g0line
devam etmekle yi.ikiimliidtir. Devam qartrm yerine getirmeyen lazrrlk g"rf, .igr.r6il;;; , ,,
.

-(-)ll

''
,

Adnanselguft ehaiuflz
Gen€l.Sdseler' :''

bahar yrh sonunda yaprlacak olan final smavma giremezler.

(2) Hazflrk smtfirun devam takibinden dersin Olretim elamam ve Srnav ve De[erlendirme
Komisyonu birlikte sorumludur. Hazrrhk smrfi derslerine giren d[retim elemanlan
devamszhklan Srnav ve De[erlendirme Komisyonu'nun belirlediSi qekilde her d6nem
sonunda final smavr rincesinde komisyona bildirmek zorundadr.
Bagan ve Deferlendirme

MADDE

12-

(l) Hazrrhk srrufinda Ogenci bagansr, yrl iginde yaprlan ara smavlann, krsa

stnavlann, ti$encinin derse devamrrun ve final smavlrun pwill deperi ve a[rrh[r, Smav ve
De[erlendirme Komisyonu tarafindan tist srruflar igin gegerli olan islami ilimler Faktltesi
AKTS esaslanna g<ire belirlenir.

(2) Sene iginde yaprlan ara srnav (vize), krsa srnav (quiz) gibi srnavlann notlanmn
ortalamasrnrnYo 40'r, final srnavt notunun Yo 60'rruntoplamr 60 olan dlrenciler baganh kabul
edilir.
Yabancr Uyruklu O[rencilerin Hazrrhk Srnrfina Devamr

MADDE 13- (1) Universiteye giriqte yabanct dil yeterlik belgesi alamayan yabancr uymklu
tilrenci adaylanmn, haztbk srmfina bagvurabilmeleri igin BTU-TOMER'den Tiirkge
muafiyet belgesi almalan <in garttrr.

UqtrNcU n0r,tim
Qegitli ve Son Hiikiimler
Yiinergede Hiikiim Bulunmayan Haller

MADDE 14-(l) Bu Ydnergede hiiktim bulunmayan hallerde; 23.03.2016 tarihli ve29662
sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan Ytiksek<i[retim Kurumlannda Yabancr Dil Epitim ve
6[retimi ile Yabancr Dille E[itim-0[retim Yaprlmasrnda Uyulacak Esaslara
itiqkin Y<inetrnelik ve 24.07.2014 tarihli ve 29070 sayrh R-smi Gazetede yayrnlanan Batman
Universitesi Onlisans ve Lisans Egitim-Ogretim ve Srnav Yrinetmeli[i hiiktimleri uygulamr.

Yiiriirliik
MADDE 15- (l) Bu ydnerge, Batman Universitesi Senatosunun 28.08.2018 tarih ve 2Ol8/L614 sayrh Karan ile yiirtirlii[e girmiqtir.

Yiiriitme
MADDE 16- (l) Bu ydnerge htikiimlerini Batman Universitesi Rektdrii ytiriittir.

