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BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
tarafından yürütülen Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı öğretimini düzenlemektir.
MADDE 2- Bu yönergedeki esaslar; 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.
Kapsam
MADDE 3- Bu yönerge, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık
Sınıfının eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 4- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulunun 2547 sayılı Kanunun 49. maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 5- Bu yönergede geçen;
a) Fakülte: İlahiyat Fakültesi’ni,
b) Dekan: İlahiyat Fakültesi Dekanı’nı,
c) Yönetim Kurulu: İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu’nu,
d) Fakülte Kurulu: İlahiyat Fakültesi Kurulu’nu
e) Hazırlık Sınıfı Koordinatörü: Hazırlık sınıfının bütün faaliyetlerini koordine eden öğretim
elemanını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim - Öğretim ve Sınavlar
Genel Esaslar
MADDE 6- (1) BÜ İlahiyat Fakültesinde dersler, Türkçe ve Arapça karma olarak verilir.
Lisans programında yer alan zorunlu ve seçmeli derslere ilişkin kredi saatlerinin asgari %30’luk
bölümünün Arapça olarak verilmesi şarttır. Bu sebeple öğrenciler, Arapça Hazırlık sınıfına devam
etmekle yükümlü kılınır.
Hazırlık Sınıfı Koordinatörü
MADDE 7- Hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak
ve bu uygulama esaslarında belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, Temel İslam Bilimleri Bölümü
Başkanının görüşü alınarak, Dekan tarafından bir öğretim üyesi Hazırlık Sınıfı Koordinatörü olarak
görevlendirilir.
Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi
MADDE 8(1) Hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim süresi bir yıldır. Bir akademik yıl, birincisi 18
haftalık, ikincisi 17 haftalık iki yarıyıldan oluşur.
(2) Hazırlık sınıfı öğrencileri ders alma işlemlerini, her akademik yılın başında Bingöl
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yaparlar.
(3) Hazırlık sınıfı haftalık ders yükü 24 kredi/saatten az, 35 kredi/saatten fazla olmamak
kaydıyla Fakülte kurulu tarafından belirlenir.
(4) Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin lisans programında görmekle yükümlü
olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

2
Dersler
MADDE 9- Hazırlık sınıfında Arapça ile ilgili olarak; Arapça Dil Bilgisi (12 kredi/saat),
Arapça Okuma Anlama (8 kredi/saat), Arapça Dil Fonetiği (4 kredi/saat), Arapça Sözlü Anlatım (4
kredi/saat), Arapça Yazım Teknikleri (2 kredi/saat) ve Arapça Morfoloji (5 kredi/saat) dersleri
okutulur. Okutulacak olan bu derslerin içerikleri Temel İslam Bilimleri Bölümü tarafından hazırlanan
müfredata göre belirlenir.
Sınavlar
MADDE 10Yazılı ve/veya sözlü olarak yapılan sınavlar 100 puan üzerinden
değerlendirilir.
MADDE 11(1) Hazırlık sınıfı programında üç tür sınav yapılır. Bu sınavlar; Hazırlık Sınıfı Muafiyet
Sınavı, Ara Sınavlar ve Yılsonu Yeterlik Sınavları’dır.
(2) Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı;
a) Öğrenciler, öğretim yılının başında, Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanlığının
kontrolünde Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalınca oluşturulacak Sınav Hazırlama Komisyonu
tarafından hazırlanan Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına tabi tutulur.
b) Bu sınavda, hazırlık sınıfı müfredatı çerçevesinde Arapça kaynaklardan okuduğunu ve
duyduğunu anlayabilme, duygularını ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme, Arapça dil
becerisini gerçekleştirebilme yeterliliği ölçülür. Bu sınav, her akademik yılın başında Fakülte Yönetim
Kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
c) Bu sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan öğrenciler, hazırlık
sınıfından muaf tutulurlar. Bu seviyenin altında kalanlar, puan gruplarına göre sınıflandırılarak
hazırlık sınıfına yerleştirilirler. Bu sınava katılmayan öğrenciler ise, hazırlık sınıfının en alt seviye
grubuna yerleştirilirler.
d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı veya YÖK
tarafından eşdeğer kabul edilen sınavlarda son üç yıl içinde Arapçadan 100 (yüz) tam puan üzerinden
60 (altmış) veya eşdeğer puan alanlar ile en az son üç yılında, Arapçanın anadil olarak konuşulduğu
bir ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp orta öğretimini bu
kurumlarda tamamlayanlar, muafiyet sınavından başarılı sayılırlar.
e) Bu sınava 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
sınavlarına giremeyen öğrenciler de girebilirler.
f) Dikey geçiş yolu ile Fakülteye alınan öğrencilerin mezun oluncaya kadar Fakültede açılan
muafiyet sınavlarından başarılı olmaları şarttır.
g) Ek kontenjanla Fakülteye kayıt hakkı kazanan ve kayıt yaptıran öğrenciler için ek
muafiyet sınavı açılır.
(3) Ara Sınavlar;
a) Hazırlık sınıfında her yarıyılda en az bir kez yapılan, süresi bir ders saati olan sınavlardır.
Her öğretim yılında yapılacak olan ara sınav ve Bingöl Ünv. ön lisans ve lisans eğitim öğretim
yönetmeliği gereğince bu ara sınav ile birlikte değerlendirilecek olan öğrencinin becerilerine dayanan
uygulamalar, seminerler, projeler, ödevler ve kısa süreli sınavların sayısı Hazırlık Sınıfı
Koordinatörünün teklifi Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanlığının uygun görüşü ile birlikte
Fakülte Kurulunca karara bağlanır.
b) Ara sınavlar, Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğünce hazırlanarak Dekanlıkça onaylanan
sınav takvimine göre yapılır, sınav programı Dekanlıkça öğrencilere duyurulur.
c) Ara sınav notlarının ortalamasına;
Arapça Dil Bilgisi dersinden alınacak notun %30’u,
Arapça Okuma Anlama dersinden alınacak notun %25’i,
Arapça Morfoloji dersinden alınacak notun %15’i,
Arapça Dil Fonetiği dersinden alınacak notun %10’u,
Arapça Sözlü Anlatım dersinden alınacak notun %10’u,
Arapça Yazım Teknikleri dersinden alınacak notun %10’u, dâhil edilir.
d) Hazırlık sınıfı başarı notuna, ara sınav notlarının ortalamasının katkısı %40’dır.
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(4) Yıl Sonu yeterlik sınavı;
a) Yılsonu yeterlilik sınavı eğitim-öğretim yılının bitiminde Temel İslam Bilimleri Bölümü
Başkanlığının kontrolünde Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalınca oluşturulacak Sınav Hazırlama
Komisyonu tarafından hazırlanır, Hazırlık Sınıfı Koordinatörünün teklifi ile Dekanlıkça onaylanan
sınav takvimine göre yapılır, sınav programı Dekanlıkça öğrencilere duyurulur.
b) Yılsonu notlarının ortalamasına,
Arapça Dil Bilgisi dersinden alınacak notun %30’u,
Arapça Okuma Anlama dersinden alınacak notun %25’i,
Arapça Morfoloji dersinden alınacak notun %15’i,
Arapça Dil Fonetiği dersinden alınacak notun %10’u,
Arapça Sözlü Anlatım dersinden alınacak notun %10’u,
Arapça Yazım Teknikleri dersinden alınacak notun %10’u, dâhil edilir.
b) Hazırlık sınıfı başarı notuna, yılsonu sınav notlarının ortalamasının katkısı %60’dır.
(5) Hazırlık sınıfı başarı notu 70’dir.
Başarısız öğrencilerin durumu
MADDE 12- Yılsonu yeterlik ve muafiyet sınavında başarısız olan öğrenciler Fakültenin
birinci sınıfına kayıt yaptıramazlar. Başarısız olan öğrenciler ara sınavlar ve yeterlilik sınavında ya da
açılacak olan hazırlık sınıfı muafiyet sınavlarında başarılı olmaları gerekir.
Öğrencilerin Derslere Devamı
MADDE 13- Hazırlık sınıfı öğrencileri bir öğretim yılı içinde yapılan derslerin %90’ına
devam etmek zorundadırlar. Aksi halde devamsız sayılarak yılsonu yeterlik sınavına giremezler.
Devamsız sayılan öğrenciler muafiyet sınavında da başarısız olurlarsa hazırlık sınıfını tekrar ederler.
Sınavlara Giremeyen Öğrencilerin Durumu
MADDE 14- Ara sınavlara giremeyen öğrenciler hakkında Bingöl Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Yılsonu yeterlik ve
muafiyet sınavına giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
MADDE 15- Hazırlık sınıfında yatay geçiş yapılamaz.
MADDE 16- Hazırlık sınıfındaki dersler Bingöl Üniversitesinin kendi mekanlarında yapılır.
Ancak, Bingöl Üniversitesinin Arapça konuşulan herhangi bir ülkede bir üniversite ile anlaşma
yapması durumunda, derslerin bir kısmı veya tamamı o yabancı üniversitede yapılabilir.
MADDE 17 - Bu uygulama esaslarında yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
MADDE 18- Bu uygulama esasları 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere
Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19- Bu uygulama esasları hükümlerini Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dekanı yürütür.

