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GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI 

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ 

 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu 

Arapça Hazırlık Sınıfında yürütülen eğitim ve öğretimin amaçlarını, uygulamasını ve sınavlara 

ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.  

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça 

Hazırlık Sınıfında yürütülen eğitim ve öğretimin amaçlarına, uygulanmasına ve sınavlarda 

uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.  

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu‟nun 

14 üncü ve 49 uncu maddeleri, 04.12.2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ve Giresun Üniversitesi Senatosunun 

01.07.2014 tarih ve 56793596-90 - 2014-90/7 sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;  

a) Dekan: Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanını,  

b) Fakülte Kurulu: Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Kurulunu, 

c) Fakülte Yönetim Kurulu: Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Yönetim Kurulunu 

ç) Hazırlık Sınıfı: Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfını,  

d) İslami İlimler Fakültesi: Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini, 

e) Senato: Giresun Üniversitesi Senatosunu,  

f) Üniversite: Giresun Üniversitesini ifade eder. 

 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretim ve Sınavlar 

 

Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı  

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

İlimler Fakültesi eğitim-öğretim programlarının öngördüğü dersleri izleyebilmek için Arapça 

okuma, anlama, yazma, konuşma ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak, çeşitli alanlardaki 

yayınları izleyebilme becerisi edindirmek ve sosyal hayatta gereken dil iletişimini sağlama yeterliği 

kazandırmaktır.  



Eğitim-öğretim süresi  

MADDE 6 – (1) Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim, güz ve bahar dönemi 

olmak üzere iki yarıyıldan oluşacak şekilde yıllık olarak düzenlenir. Haftalık ders saati toplamı 24 

saatten az 30 saatten fazla olamaz.  

(2) Ara sınav yapılan tarihlerde derslere ara verilir.  

Hazırlık sınıfı komisyonu 

MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfında yapılacak sınavların içerik, biçim ve uygulanma 

usullerinin belirlenmesi; Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin devam takibinin yapılması ve sınav 

sonuçlarının değerlendirilmesi; Arapça eğitim-öğretim program ve materyalinin belirlenmesi, 

kullanımı, geliştirilmesi, bu gelişimin sürekliliğinin sağlanması, materyal arşivi oluşturulması, 

kullanılması gereken ek materyalin ve proje konularının belirlenmesi ve duyurulmasını temin 

etmek, öğretim elemanlarının dil öğretimi alanındaki yöntemler hakkında bilgilendirilmeleri ve 

mesleki açıdan gelişmelerine yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesini sağlamak 

amacıyla; Fakülte Yönetim Kurulunca Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde görev yapan 

öğretim elemanları arasından iki yıl için dört kişiden oluşan bir hazırlık sınıfı komisyonu 

oluşturulur. 

Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin yürütülmesi  

MADDE 8 – (1) Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim, Dekanlık tarafından yürütülür. Hazırlık 

Sınıfı eğitim ve öğretimi ile ilgili gerekli ön hazırlık çalışmaları Hazırlık Sınıfı Komisyonu 

tarafından yapılır ve Fakülte Kurulunda görüşülmek üzere Dekanlığa sunulur.  

Zorunlu hazırlık sınıfından muafiyet  

MADDE 9 – (1) Aşağıdaki öğrenciler Zorunlu Hazırlık Sınıfından muaf sayılırlar:  

a) Arapça Hazırlık Sınıfı Muafiyet sınavında başarılı olanlar,  

b) Son üç yılda, Arapçanın anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının 

devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda 

tamamladıklarını belgeleyenler, 

c) Yurt dışında veya yurt içinde Arapça zorunlu hazırlık sınıfı olan bir yükseköğretim 

kurumunda hazırlık sınıfını başarı ile tamamladıktan veya muaf olduktan sonra Hazırlık Sınıfına 

kayıt hakkı kazanan veya yatay geçiş yapan öğrenciler,  

ç) Son üç yıl içinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 

YDS (Arapça Yabancı Dil Sınavı) veya eşdeğer sınavlarda en az 60 ve üzeri puan almış olanlar, 

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

kayıtlar için öngörülen süre içinde, gerekli belgeleri sundukları takdirde kazandıkları 

bölüme/programa kayıtları yapılır. Öngörülen süreyi geçirmeleri durumunda ise bir sonraki dönemi 

beklerler.  

(3) Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yapma hakkı kazanan öğrencilerin lisans programına 

başlayabilmeleri için muafiyet sınavını geçmeleri veya hazırlık sınıfına devam ederek başarılı 

olmaları gerekir.  

Muafiyet sınavları  

MADDE 10 – (1) Muafiyet sınavları; Güz ve Bahar olmak üzere her yarıyılın başında 

akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Ayrıca ek yerleştirmeyle gelen öğrenciler için de 

muafiyet sınavı yapılır. 

(2) Muafiyet sınavına;  

a) Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hazırlık Sınıfına yeni kayıt yaptıran,  



b) Hazırlık Sınıfının ilk yılı sonunda devam koşulunu sağlamayan ya da başarısız olan,  

c) Hazırlık Sınıfı süresi içerisinde kayıt donduran, öğrenciler girerler.  

(3) Muafiyet sınavından öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en 

az 60 puan almaları şarttır.  

Ara sınavlar, kısa süreli sınavlar ve dönem sonu sınavları 

MADDE 11 – (1) Ara sınavlar: Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimi süresince her yarıyılda en az 

bir kez olmak üzere bir öğretim yılı içinde en az iki ara sınav yapılır.  

(2) Kısa süreli sınavlar: Güz ve bahar yarıyılları içinde önceden haber verilmeksizin kısa 

süreli sınavlar yapılabilir. 

(3) Dönem sonu sınavları: Her yarıyılın sonunda dönem sonu sınavları yapılır.  

Yıl içi başarı notunun hesaplanması 

MADDE 12 – (1) Yıl içi başarı notu, öğrencinin yılsonu genel sınavına girip giremeyeceğini 

belirler. Yıl İçi Başarı notu; ara sınavlar, dönem sonu sınavları ve kısa süreli sınavlar ile ödevler ve 

projelerden yıl içinde alınan puanların ortalamasının alınması yoluyla elde edilir. Yılsonu genel 

sınavına girebilmek için yıl içi başarı notunun 100 puan üzerinden en az 60 olması gerekir. 

Yılsonu genel sınavı  

MADDE 13 – (1) Yılsonu genel sınavı: Zorunlu Arapça Hazırlık öğretiminin sonunda 

akademik takvimde öngörülen tarihler içerisinde tek oturumda yapılır. Bu sınava, devam 

zorunluluğunu yerine getiren ve yıl içi başarı notu en az 60 olan öğrenciler katılabilir. Bu şartları 

yerine getirmemiş olan öğrenciler başarısız kabul edilir. Yılsonu genel sınavından 100 tam puan 

üzerinden 60 ve üstü puan alan öğrenciler hazırlık eğitim-öğretimini başarıyla tamamlamış olur. 

Bütünleme sınavı 

MADDE 14 – (1) Yılsonu Genel Sınavına giriş hakkını elde etmiş fakat sınava katılmamış 

olan öğrenciler ile bu sınava katılmış ancak başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına kabul 

edilirler. Bütünleme sınavında Yılsonu Genel Sınavı şartları geçerlidir.  

Mazeret sınavları  

MADDE 15 – (1) Mazeret sınavı: Geçerli bir mazeret sebebiyle ara sınavlara ve dönem 

sonu sınavlarına giremeyen öğrenciler, durumlarını gerekli belge ile birlikte sınavı izleyen beş iş 

günü içinde Dekanlığa yazılı olarak bildirmeleri halinde, mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca 

kabul edildiği takdirde mazeret sınavına alınırlar. Yılsonu genel sınavının mazereti bütünleme 

sınavında uygulanır. Bütünleme sınavı ve kısa süreli sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.  

Devam durumu  

MADDE 16 – (1) Arapça Hazırlık Sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler, toplam 

ders saatinin % 85‟ine devam etmekle yükümlüdür. Devamsızlığı toplam ders saatinin % 15‟ini 

geçen öğrenciler, yılsonu genel sınavına ve bütünleme sınavına giremezler. 

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde birinci yılsonunda devam zorunluluğunu 

yerine getirmeyen öğrencilerin bir sonraki güz dönemi başında yapılacak muafiyet sınavından 

başarısız olmaları durumunda yeni kayıt olan öğrencilerle birlikte hazırlık eğitim-öğretimine 

katılmaları, devam zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekir.  

(3) Hazırlık Sınıfı derslerine giren öğretim elemanları, öğrenci devamsızlıklarını gösterir bir 

tutanağı dönem sonlarında İslami İlimler Fakültesi Öğrenci İşlerine teslim etmek zorundadır.  

(4) Rektörlükçe onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler, bu sebeple 

katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar. Bunun dışındaki özürler geçerli değildir.  

 



Hazırlık sınıfında başarı ve başarısızlık durumu 

MADDE 17 – (1) Hazırlık eğitim-öğretiminde başarılı sayılmak için bu yönergenin 13. ve 

14. Maddelerinde belirtilen şartları yerine getirmiş olmak gerekir.  

(2) Hazırlık sınıfında devam şartını sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler hakkında 

27074 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren „Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmeliğin 7. maddesinin 8. ve 12. fıkraları hükümleri uygulanır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yönergede hüküm bulunmayan haller  

MADDE 18 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 04.12.2008 tarihli ve 27074 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı 

Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik,16.08.2011 tarihli ve 28027 

sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile 05.07.2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  

Yürürlük  

MADDE 19 – (1) Bu Yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe 

girer.  

Yürütme  

MADDE 20 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür. 


