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23.08.2016          SENATO                                      2016 /09-I 

 

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ  

ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI  

EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 

Dekanlığı tarafından yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı Arapça hazırlık sınıfında eğitim- öğretimin 

amaçları, uygulaması, yabancı dil derslerinin eğitim- öğretimim ve sınavlarında uygulanacak usul ve 

esasları düzenlemektir.  

Kapsam 

MADDE 2-  (1) Bu yönerge; Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığınca 

zorunlu isteğe bağlı Arapça hazırlık sınıfında yürütülecek eğitim- öğretim amaçlarını, uygulamasını ve 

sınavlarında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.  

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun 14’ üncü ve 49’ uncu 

maddesi, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim yapılmasında 

uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Bitlis Eren Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen; 

a) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini, 

b) Senato: Bitlis Eren Üniversitesi Senatosunu, 

c) Fakülte: Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini, 

 ç)   Dekan: Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanını, 

d) Dekanlık: Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığını, 

e) Fakülte Yönetim Kurulu: Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Yönetim Kurulunu, 

f) Fakülte Kurulu: Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Yönetim Kurulunu, 

g) Hazırlık Sınıfı: Arapça hazırlık sınıfını, 

 ğ)  BEÜİİF: Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini ifade eder.. 

 

İKİNİC BÖLÜM 

Hazırlık Sınıfı Eğitim- Öğretimi ve Sınavlara İlişkin Esaslar 

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimin Amacı 

MADDE 5- (1) Hazırlık sınıfı eğitim- öğretiminin amacı; öğrencilere kayıt oldukları İslami 

İlimler Fakültesi eğitim- öğretim programlarının öngördüğü dersleri izleyebilmek için Arapça okuma, 
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anlama, yazma, konuşma ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak, çeşitli alanlardaki yayınları 

izleyebilme becerisini edindirmek ve sosyal hayatta gereken dil iletişimini sağlama yeterliği 

kazandırmaktır. 

Hazırlık Sınıfı Eğitim- Öğretimin Yürütülmesi, Kabul Kayıt 

MADDE 6- (1) Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde zorunlu ve isteğe bağlı 

Arapça hazırlık sınıfında eğitim- öğretim; Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı 

tarafından bu yönergede yer alan esaslara göre yürütülür.  

(2) Hazırlık sınıfı ile ilgili gerekli planlamalar Sınav ve Değerlendirme komisyonu tarafından 

yapılır ve Dekan tarafından onaylanır.  

(3) Zorunlu Arapça hazırlık sınıfına kayıt işlemleri, üniversiteye ilk kayıt sırasında yapılır. 

Ancak, BEÜİİF tarafından yapılan yeterlik sınavında veya bu yönetmeliğin 9’uncu maddesinin 1’inci 

fıkrasının  (e) bendinde belirtilen YDS/ KPDS’ de başarılı olan öğrenciler, doğrudan lisans programına 

kayıt olur.  

(4) İsteğe bağlı Arapça hazırlık sınıfı üniversite akademik takviminde eğitim- öğretimin 

başladığı ilk hafta içerisinde öğrencilerin Arapça hazırlık okuyacaklarına dair verdikleri dilekçeler 

doğrultusunda yapılır. 

Hazırlık Sınıfında Akademik Takvim, Eğitim- Öğretimin Kapsamı 

MADDE 7- (1) Hazırlık sınıfının akademik takvimi, ilgili birimin önerisi üzerine Senato 

tarafından belirlenir. 

(2) Arapça hazırlık sınıfında öğretim süresi iki yarıyıldır. Güz ve bahar yarıyıllarında eğitim- 

öğretim, Fakültenin akademik takviminde belirtilen tarihlerde başlar ve biter. Hazırlık sınıfında 

geçirilen süre azami öğrenim süresinden sayılmaz.  

(3) Hazırlık sınıfında haftada en az 24 saatlik bir program uygulanır. Fakülte Kurulunca bu 

program 30 saate kadar çıkarılabilir. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin lisans programında 

görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.  

(4) Hazırlık sınıfı şubeleri en çok 25 kişiden oluşur. Yeni şube Fakülte Kurulu kararı ile 

açılabilir.  

(5) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin bir eğitim- öğretim yılında ders ve uygulama kredilerinin 

toplamı yıllık 60 AKTS’ dir.  

(6) Fakülte Kurulu ve Üniversite Senatosunun kararı ile mevcut derslere yeni dersler 

eklenebilir veya çıkarılabilir. 

(7) Hazırlık sınıfı derslerine dinleyici ve konuk öğrenci kabul edilmez. 

Sınav ve Değerlendirme Komisyonu 

MADDE 8- (1) Yoklama, ara sınav, mazeret, genel, yeterlik, düzey belirleme sınavı ile bu 

sınavların testli, klasik, web tabanlı veya sözlü olmasını, projelerin içeriğinin ve uygulanma 

yönteminin belirlenmesini, hazırlık sınıfının devam takibinin yapılmasını ve sınav sonuçlarının 

değerlendirilip programı destekleyen verilerin toplanabilmesi için gerekli karar ve tedbirlerin 

alınmasını sağlamak amacıyla; Fakülte Kurulu tarafından Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler 

Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümünde görev yapan öğretim elemanları arasından iki yıl için 

seçilerek Dekan tarafından görevlendirilen ve 1 başkan ile 3 üyeden oluşan komisyondur. 
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Zorunlu ve İsteğe Bağlı Arapça Hazırlık Sınıfından Muafiyet 

MADDE 9- (1) Aşağıdaki öğrenciler zorunlu ve isteğe bağlı Arapça hazırlık sınıfından 

muaftırlar: 

a) Yeterlik sınavında başarılı olanlar, 

b) En az son üç yıl içerisinde Arapçanın ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde 

yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına 

yönelik olarak yapılan sınavlarda 100 tam puan üzerinden en az 65 puan alanlar, 

c) En az son üç yıl içerisinde, hazırlık sınıfında öğretim dilli olarak belirlenen yabancı 

dilin (Arapça) ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim 

kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamladıklarını belgeleyenler, 

ç) Yurt dışında veya yurt içinde Arapça hazırlık sınıfı olan başka bir yükseköğretim 

kurumundan hazırlık sınıfında başarılı olduktan sonra BEÜİİF Arapça hazırlık sınıfı olan bölüm/ 

programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, 

d) Son beş yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılan “YDS Arapça Dil Sınavı” ndan 60 ve 

üzeri puan alanlar, 

(2) Yukarıda belirtilen öğrenciler; akademik takvimde güz ve bahar yarıyıllarında mazeretli 

kayıtlar içim öngörülen süre içinde, başarı belgelerini getirdikleri takdirde kazandıkları bölüme/ 

programa kayıt yapılır. Öngörülen süreyi geçirmeleri durumunda bir sonraki dönemi beklerler. 

Sınavlar 

MADDE 10- (1) Arapça hazırlık eğitim- öğretimiyle ilgili sınavlar şunlardır: 

a) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı: Güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte 

yapılır. Yeterlik sınavında başarı notu 100 üzerinden en az 65’ tir. Yeterlik sınavına; BEÜİİF zorunlu 

Arapça hazırlık sınıfı bulunan bölümlerine/ programlarına  

(1) Yeni kayıt yaptıran, 

(2)  Zorunlu Arapça hazırlık sınıfının ilk yılı veya tekrar yılı sonunda başarısız ya da 

devam koşulunu sağlamayan, 

(3) Hazırlık sınıfı süresi iççinde kayıt donduran, 

(4) Hazırlık sınıfında devam şartını sağlamış, başarılı olamamış ve hazırlık sınıfına devam 

eden öğrenciler girer. 

b) Düzey Belirleme Sınavı: Hazırlık Sınıfında öğrencilerin haftalık kaç saatlik eğitim- 

öğretim görecekleri, düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre tespit edilir. Yeterlik sınavı, düzey 

belirleme sınavı olarak değerlendirileceği gibi Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun uygun görmesi 

durumunda ayrıca bir düzey belirleme sınavı da yapılabilir. Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler, 

bu sınava katılmak zorundadır; katılmayanlar haftalık en fazla ders gören gruba dahil edilir.  

c) Yoklama Sınavları: Süresi bir ders saatini geçmeyen ve ders saati içinde yapılan 

sınavlardır. Bir yılda kaç kez yoklama sınavı yapılacağı ve sınavın esasları, her eğitim- öğretim yılı 

başında Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Ara 

sınav ve yoklama sınavlarının sayısı, toplam öğrenim haftası dikkate alındığında, en az iki haftaya 

bir sınav oranından az olamaz. Yoklama sınavlarının yapılacağı tarihler önceden belirtilmez ve 

öğrencilere duyurulmaz. Yoklama sınavları yapıldığı günler derslere devam edilir. Her yoklama 

sınavı bir ara sınav gibi değerlendirilir. Yoklama sınavlarının yılsonu başarı notuna etkisi (birden 

fazla sınav yapıldığı takdirde toplamının ortalaması alınarak) % 10’ dur. 

ç)   Ara Sınavlar: Hazırlık eğitimi süresince her yarıyılda birer kez olmak üzere bir öğretim 

yılı içinde iki ara sınav yapılır. Ara sınavların her birinin yılsonu başarı notuna etkisi % 10’dur. 

d) Projeler: Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler güz dönemi bir ve bahar dönemi 

bir olmak üzere toplamda iki proje hazırlamak zorundadırlar. Projeler, dönem başında Sınav ve 
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Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir. Her bir proje, bir ara sınav gibi değerlendirilir. 

Projelerin her birinin yılsonu başarı notuna etkisi % 5’ tir. 

e) Genel Sınav: Zorunlu Arapça hazırlık öğretiminin sonunda akademik takvimde ön 

görülen tarihler içerisinde bir genel sınav yapılır. Bu sınava, devam zorunluluğunu yerine getiren 

öğrenciler girebilir. Genel sınavın yılsonu başarı notuna etkisi % 60’ tır. 

f) Mazeret Sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerle herhangi bir ara sınava katılamayan ve 

mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır. 

(2) Yoklama sınavları, genel sınav ve yeterlik sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. 

Eğitim- Öğretim Süresi 

MADDE 11- (1) Zorunlu Arapça hazırlık sınıfında eğitim- öğretim süreci, Bitlis Eren 

Üniversitesi Senatosunun akademik takvimde belirlediği eğitim- öğretim süresi kadardır. 

(2) Yönergenin 9’ uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen YDS Arapça 

sınavlarından birinde hazırlık öğrenimine başladıktan sonra başarı sağlayan öğrencilerin eğitim- 

öğretim süresi bir sonraki güz yarıyılında başlar. 

Devam Durumu 

MADDE 12- (1) Arapça hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler derslerin % 

80’ ine devam etmekle yükümlüdür. Devam koşulunu yerine getirmeyen hazırlık sınıfı öğrencileri, 

yılsonunda yapılacak genel sınava giremezler. 

(2) Hazırlık sınıfının ilk yılında devamsızlık yaparak tekrara kalan öğrenciler, tekrar yılında da 

derslere devam etmek zorundadır.  

(3) Hazırlık sınıfının devam takibinden Sınav ve Değerlendirme Komisyonu sorumludur. 

Hazırlık sınıfı derslerine giren öğretim elemanları devamsızlıkları Sınav ve Değerlendirme 

Komisyonunun belirlediği şekilde, her hafta sonu Komisyona bildirmek zorundadır. 

(4) Herhangi bir nedenle derse girmeyen öğrenci yoklamalarda yok gösterilir. Öğretim 

elemanlarının öğrencilere izin verme yetkisi yoktur. 

(5) 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. Rektörlükçe onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan 

öğrenciler ise katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar. 

(6) Ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenciler o dersin tamamında yok sayılır. 

Başarı ve Değerlendirme 

MADDE 13-  (1) Hazırlık sınıfını okuyan öğrenci başarısı; hazırlık sınıfı eğitim süresi 

içerisinde yapılan ara sınavlar, yoklama sınavları, öğrencinin derse devamı, projeler ve genel sınav 

sonuçlarına göre belirlenir. 

(2) Hazırlık sınıfı eğitim süresi içerisinde yapılan ara sınavlar, yoklama sınavları ve projeler 

sonucu aldığı not ortalamasının % 40’ ı ile genel sınav sonucunda aldığı notun % 60’ ının toplamı 60 

olan öğrenciler başarılı sayılır. 

(3) Yoklama, yeterlik, mazeret, ara ve genel sınavlarda maddi hata yapıldığı kanısına varan 

öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanını takip eden 5 gün içinde BEÜİİF Dekanlığına başvurabilir. 

Öğrenci dilekçeleri, Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir, başvurunun Komisyona 

intikal ettirilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde sonucu yazılı ve gerekçeli olarak Dekanlığa 

bildirilir. 
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(4) BEÜİİF tarafından, hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayanlara Hazırlık Sınıfı Başarı 

Belgesi; Y-yeterlik sınavında başarılı olanlar ile ÖSYM’ nin yaptığı YDS “Arapça Dil Sınavı” nda 

yeterli puan aldıklarını belgeleyenlere Muafiyet Belgesi verilir. 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Hazırlık Sınıfına Devamı 

MADDE 14- (1) Yabancı dil yeterlik belgesi alamayan yabancı uyruklu öğrenci adaylarının, 

hazırlık sınıfına başvurabilmeleri için TÖMER veya üniversitenin Türk Dili Koordinatörlüğünde 

Türkçe Yeterlik Belgesi almaları gerekir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

MADDE 15- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi ile Yabancı Dille Eğitim- Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelik ve Bitlis Eren Üniversitesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri 

uygulanır.  

Yürürlük 

MADDE 16-  (1) Bu yönerge, 2016- 2017 eğitim- öğretim yılı başından geçerli olmak üzere 

Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 17- (1) Bu yönergenin hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.  


