
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç  

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi zorunlu Arapça 

hazırlık sınıfında yürütülen eğitim ve öğretimin amaç, kapsam, başarı değerlendirme ve uygulama 

esaslarını belirlemektir.  

Kapsam 

(1) Bu Yönerge, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Hazırlık Sınıfında yürütülen 

eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.  

Dayanak  

MADDE 2 - (1) Bu yönerge, 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak 

Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  

MADDE 3 - (1) Bu yönergede geçen;  

a) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini, 

b) Fakülte: Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesini, 

c) Anabilim Dalı Başkanlığı: Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri 

Bölümü Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Başkanlığını,  

d) Fakülte Kurulu: Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulunu,  

e) Öğrenci: Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerini, 

f) Yeterlilik Sınavı: Eğitim-öğretim yılının başlangıcında yapılan sınavı ifade etmektedir. 

g) Bitirme Sınavı: Eğitim-öğretim yılının sonunda yapılan sınavı ifade etmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Zorunlu Hazırlık Sınıfı Arapça Dil Eğitim-Öğretimi ile İlgili Esaslar 

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretiminin Amacı  

MADDE 4 - (1) Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi zorunlu hazırlık sınıfında verilen Arapça 

öğretiminin amacı, öğrencinin Arapçanın temel bilgilerini öğrenmesini, Arapça olarak okuduğunu ve 

duyduğunu anlayabilmesini, Arapça kelime ve cümle bilgisini artırmayı, sözlü ve yazılı olarak kendisini 

ifade edebilmesini ve öğrenim hayatı süresince Arapça olarak verilecek olan dersleri takip edebilmesini 

sağlamaktır.  

MADDE 5 - (1) Öğrencilerin İlahiyat Fakültesi sınıfına kayıt işlemleri, Kastamonu Üniversitesi 

Eğitim-Öğretim ve Sınav  Yönetmeliği esasları gereğince her öğretim yılı başında Fakültenin ilgili biriminde 

yapılır.  



MADDE 6 - (1) Zorunlu Hazırlık Sınıfında öğrenim süresi en az iki, en fazla dört yarıyıldır. 

 (2) Fakülteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin Arapça yeterlilikleri, Anabilim Dalı Başkanlığı 

tarafından yapılan Yeterlilik Sınavı ile tespit edilir. Yeterlilik sınavında başarı notu, 100 tam puan üzerinden 

60’dır.   

(3) Yeterlilik Sınavında başarılı olanlar, kabul edildikleri lisans programında eğitime başlarlar. 

Lisans programına başlama hakkı kazanamayanlar ise puanlarına karşılık gelen seviyeden Arapça Hazırlık 

Sınıflarına yerleştirilirler. 

(4) Aşağıda durumları tanımlanan öğrenciler Yeterlilik Sınavından muaftırlar:  

a) YDS veya eşdeğeri sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış olanlar. 

 b) En az son üç yılda, orta öğrenimini Arapça’nın anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke 

vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında tamamlayarak bu eğitim durumunu 

belgelendirenler.  

c) Muafiyetle ilgili burada belirtilen hususlar dışında ki durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu 

yeterlidir. 

(5) Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilerden yabancı dil yeterlilik belgelerine sahip olanlar, söz 

konusu belgelerini Fakültenin öğrenci işleri birimine ibraz etmeleri ve uygun görülmesi durumunda hazırlık 

sınıfından muaf tutulurlar. 

Eğitim-Öğretim Faaliyeti, Seviyeler ve Süre  

MADDE 7- (1) Zorunlu Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim dil öğrenimi için gerekli olan araç ve 

gereçle donatılmış dersliklerde yapılır.  

(2) Arapça yeterlilik sınavında başarılı olamayan ya da sınava girmeyen öğrenciler, Anabilim Dalı 

Başkanlığı tarafından yapılan seviye belirleme sınavındaki durumlarına göre, uygun sınıf şubelerine 

yerleştirilirler.  

 (3) Zorunlu Hazırlık Sınıfında Arapça Dil Eğitim-Öğretimi haftalık ders saati 24 saatten az olamaz.  

Öğretim Elemanları  

MADDE 8 - (1) Hazırlık Sınıfında ders veren öğretim elamanları, Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. 

Maddesi 3. Fıkrasına uygun niteliklere sahip olmalıdır.  

Ölçme Değerlendirme  

MADDE 9 - (1) Arapça hazırlık sınıfı öğretiminde en az iki ara ve bir bitirme sınavı yapılır. Bitirme 

sınavına girebilmek için derslerin %80’nine devam etme zorunluluğu bulunmaktadır.  

(2) Hazırlık sınıfında başarı notu 60’tır. Ara sınavların toplamının bitirme sınavına etkisi %40’dan 

fazla olamaz. Başarı notu ara sınav notlarının toplamı % 40 ve bitirme sınav notunun % 60’I alınmak 

suretiyle hesaplanır. Bitirme sınavında 100 üzerinden en az 50 alamayan öğrenciler başarısız sayılır; bu 

sınır ilgili birim kurulu kararı ile yükseltilebilir. 

(3) Her ne sebeple olursa olsun devam şartını yerine getirmeyen ya da başarısız olan öğrenciler 

hazırlık sınıfını tekrar ederler.  



(4) Hazırlık sınıfında okutulacak ders materyalleri, uygulanacak ara sınav, bitirme ve yeterlilik 

sınavları Anabilim Dalı Başkanlığınca Anabilim Dalı öğretim üyelerinden oluşturulan bir komisyon 

tarafından hazırlanıp uygulanır. Anabilim Dalı Başkanı bu komisyonun üyesi ve başkanıdır.  

Akademik Takvim 

MADDE 10- Hazırlık sınıfı eğitim öğretimi Kastamonu Üniversitesi Akademik Takvimine tabidir. 

Başarı  

MADDE 11 - Aşağıdaki şartları sağlayanlar hazırlık sınıfını başarı ile bitirmiş ve lisans eğitimine 

başlama yeterliliğini elde etmiş sayılırlar:  

(1) Eğitim-Öğretim Yılı başında yapılan yeterlilik sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 

puan alanlar,  

(2) Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde devam şartını yerine getirerek 100 tam puan üzerinden en az 60 

başarı puanıyla tamamlayanlar.  

(3) Muafiyet için gerekli şartları taşıyanlar gerekli belgeleri ibraz etmeleri ve uygun görülmesi 

halinde başarılı sayılırlar.  

Başarısızlık  

MADDE 12 - (1) Devamsızlık ya da başka sebeplerden dolayı bir eğitim-öğretim yılı içerisinde 

başarısız olmuş ve müteakip eğitim-öğretim yılı başında yapılan Yeterlilik Sınavında da lisansa başlama 

yeterliği kazanamamış durumdaki öğrenciler, istemeleri halinde, bir eğitim-öğretim yılı daha hazırlık 

sınıflarında öğrenim görme hakkına sahiptirler.  

(2) Hazırlık sınıfını iki yıl (dört yarıyıl) içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan 

ilişiği kesilir. Ancak bu öğrenciler istemeleri durumunda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 

tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, öğrencinin üniversiteye giriş 

puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla 

eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.  

Yatay veya Dikey Geçişler  

MADDE 13 - (1) Yatay veya dikey geçiş yoluyla Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler, Yabancı Dil 

yeterliliklerini gösterir bir belge ibraz edemedikleri takdirde, seviye belirleme sınavına tâbi tutularak 

puanlarına uygun bir sınıfa yerleştirilirler.  

 MADDE 14-  Hazırlık sınıfına başka fakülteden yatay geçiş yapılamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm Bulunmayan Haller 

 MADDE 15 - (1) Bu Yönergede hükmü bulunmayan hallerde Kastamonu Üniversitesi Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  

Yürürlük 

MADDE 16 - (1) Bu Yönerge, Kastamonu Üniversitesi Senatosunca onaylandığı tarih itibariyle 

yürürlüğe girer.  

Yürütme 

MADDE 17 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür. 


