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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1– Bu Yönergenin amacı; İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı 

eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam 

MADDE 2 – Bu Yönerge; ; İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı'nda 

yürütülecek eğitim-öğretimin amaçlarına, uygulanmasına, sınavlarına, eğitim-öğretim ve 

sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14'üncü ve 49'uncu 

maddeleri ile 23 Mart 2016 Tarih, 29662 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 

Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – Bu Yönergede geçen; 

a) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesi, 

b) Fakülte: Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni, 

c) Dekan: Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı’nı, 

d) Yönetim Kurulu: Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim 

Kurulu'nu, 

e) Fakülte Kurulu: Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurulu'nu, 

f) Hazırlık Sınıfı: Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı'nı, 

g) KPDS/YDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı / Yabancı Dil Sınavı’nı,  

h) Yıliçi Notu: Küçük sınavlar, ödev ve arasınavların aritmetiksel ortalamasını, 

ı) Hazırlık sınıfı koordinatörlüğü: Küçük Sınavlar, Ara Sınavlar, Yıl Sonu Sınavı, 

Mazeret Sınavları ve Arapça Yeterlilik Sınavı ile bu sınavların test, klasik, web-tabanlı veya 

sözlü olmasını ve uygulanma yönteminin belirlenmesini, devam takibinin yapılmasını ve sınav 

sonuçlarının değerlendirilip ilanı, programı destekleyen verilerin toplanabilmesi için gerekli 

karar ve tedbirlerin alınmasını sağlamak ve hazırlık sınıfının tüm iş ve işlemlerini koordine 

etmek amacıyla; Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı'nda görev yapan öğretim elemanları 

arasından Dekan tarafından görevlendirilen bir koordinatör ve üç üyeden oluşur.  

  

  

  



İKİNCİ BÖLÜM 

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi ve Sınavlarına İlişkin Esaslar 

 

Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı 

MADDE 5 – (1) Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilere Arapça’nın temel 

kurallarını öğretmek; sözlü, yazılı anlama ve anlatma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak; 

kayıt oldukları İlahiyat Fakültesinde eğitim-öğretim programlarının öngördüğü dersleri takip 

edebilmek; akademik ve sosyal yaşamda gerekli olan dil iletişimini sağlayacak beceriyi 

kazandırmak ve çeşitli alanlardaki Arapça yayınları izleyebilme yeterliğine sahip olmalarını 

sağlamaktır. 

Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimin yürütülmesi 

MADDE 6 – (1) Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimi, Süleyman Demirel 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür. Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimi ile 

ilgili gerekli planlamalar; Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü tarafından yapılır ve Dekan tarafından 

onaylanır.  

Hazırlık sınıfında eğitim-öğretimin kapsamı 

MADDE 7 – (1) Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimi bu Yönerge esasları çerçevesinde 

yürütülür. 

Zorunlu Arapça hazırlık sınıfı 

MADDE 8 – (1) İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü tarafından yapılan 

Arapça Yeterlilik Sınavında veya bu Yönergenin 9. maddesinin (1). Fıkrasındaki şartları taşıyan 

öğrenciler, doğrudan lisans programına kayıt olur. 

 (2) Zorunlu Hazırlık Sınıfı öğrencileri, Hazırlık Sınıfına bir yıl devam edip başarısız 

oldukları takdirde Güz Yarıyılı Arapça Yeterlilik Sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olan 

öğrenciler lisans programına devam ederler. 

(3) Hazırlık sınıfında devam şartını yerine getirmeyen veya devam ettikleri halde 

başarısız olan öğrenciler eğitim-öğretim yılı öncesinde yapılan Arapça Yeterlilik Sınavında da 

başarısız oldukları takdirde hazırlık sınıfını tekrar ederler. 

Ancak kendi imkânları ile Arapça öğrenmek isteyen öğrenciler, bu isteklerini belirten bir 

dilekçe ile Dekanlığa başvurur. Başvurusu Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen 

öğrenciye izin verilir. Bu durumdaki öğrenciler, yalnızca ilgili eğitim-öğretim yılındaki Arapça 

Yeterlilik sınavlarına girerler.     

 (4) Kısmen yabancı dilde eğitim veren Fakültemize kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık 

sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan 

öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.  

Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler kendi 

yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. 

Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin 

üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban 

puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî 

olarak yerleştirilebilirler. 

 

(6) Hazırlık Sınıflarına misafir ve dinleyici özel öğrenci kabul edilemez.  

  



Zorunlu hazırlık sınıfından muafiyet 

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

a) Arapça Yeterlilik Sınavında başarılı olanlar, 

b) Eğitiminin en az son üç yılını, Arapça’nın anadil olarak konuşulduğu bir ülkedeki 

ortaöğretim kurumlarında görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamladıklarını belgeleyenler, 

c) Yurt dışında veya yurt içinde Arapça Hazırlık Sınıfı olan başka bir yükseköğretim 

kurumundan Hazırlık Sınıfında başarılı olduktan sonra İlahiyat Fakültesine yatay geçiş yapan 

öğrenciler, 

d) Son iki yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan KPDS/YDS Arapça Sınavından 60 ve üzeri 

puan alanlar, 

e) Başka bir Üniversitenin yaptığı Arapça Hazırlık sınıfı yeterlilik sınavında başarılı 

olanlar. 

 

Sınavlar 

MADDE 10 – (1) Arapça hazırlık eğitim-öğretimi ile ilgili sınavlar:  

a) Arapça yeterlilik sınavı; Güz Yarıyılı öncesi ve Bahar Yarıyılı öncesinde olmak üzere 

iki Arapça Yeterlilik sınavı yapılır. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için yapılan Arapça Yeterlilik 

sınavı aynı zamanda seviye tespit sınavı olarak değerlendirilir. 

Ayrıca, ek kontenjan ve dikey geçişle gelen öğrencilere Dekanlıkça belirlenen tarihte 

Arapça Yeterlilik Sınavı yapılır. 

Arapça Yeterlilik Sınavları Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bu sınavla 

öğrencinin hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı ve hazırlık sınıfında hangi seviyede öğrenim 

göreceği belirlenir. Arapça Yeterlilik Sınavlarında başarı notu 100 üzerinden en az 60’tır.  

Bu sınavlara, 

   (1) Yeni kayıt yaptıran, 

   (2) Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfının ilk yılı sonunda ve tekrar yılı sonunda 

başarısız olan ya da devam koşulunu sağlamayan, 

   (3) Hazırlık Sınıfı süresi içerisinde kayıt donduran, 

   (4) Bahar yarıyılı öncesinde yapılan Arapça Yeterlilik sınavına hazırlık sınıfına devam 

eden öğrenciler girebilir.  

  

  



 

b) Sınavlar: (1) Küçük sınavlar, Güz Yarıyılı içerisinde iki arasınav, Bahar Yarıyılı 

içerisinde iki arasınav ile Yılsonu Sınavından ibarettir. 3. arasınav ile yılsonu sınavı yazılı ve 

dinleme-konuşma (muhadese) sınavından oluşur. 

Yıl içinde her dersten bir küçük sınav yapılır. 

 

 (2) Sınavların başarı notuna katkısı:  

Yılsonu başarı notu; yıl içi notunun % 50’i ile Yılsonu Sınavının % 50’nin toplamından 

oluşur.  

    Yıliçi sınav  notunun  ( %) yüzdelik oluşumu:  

- Küçük sınavlar  : % 10 

- Ödev, kanaat : % 10 

- 4 Arasınav  : % 80’dir 

 

c) Mazeret sınavı: (1)  Haklı ve geçerli nedenlerle herhangi bir ara sınava katılamayan 

öğrenciler mazeretlerini belgeleri ile birlikte 3 iş günü içerisinde Dekanlığa sunar. Fakülte 

Yönetim Kurulu'nca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için belirlenen tarihte mazeret sınavı 

yapılır. 

(2) Küçük sınavlar, Yıl Sonu Sınavı, Bütünleme sınavı ile Arapça Yeterlilik Sınavı için 

mazeret sınavı yapılmaz. 

(3) Arasınavlar, Yılsonu Sınavı ve Bütünleme Sınavı Akademik Takvimde belirtildiği 

tarihte yapılır. Sınavlar sadece yazılı, sadece sözlü veya yazılı ve sözlü olmak üzere 3 (üç) 

şekilde yapılabilir. 

 

Eğitim-öğretim süresi 

MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yıllık yapılır. Bir 

öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl en az yetmiş iş günüdür. Haftalık ders saatleri en az 

yirmi saat, en fazla otuz saat olarak düzenlenir. 

(2) Hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler bu süre içerisinde lisans programından ders 

alamaz. 

(3) Hazırlık eğitimi,  eğitim öğretim süresine dahil değildir.  

 

Arapça yaz okulu 

MADDE 12 – (1) İlahiyat Fakültesi Dekanlığının gerekli görmesi halinde Arapça Yaz 

Okulu açılabilir.  

 

  



Devam durumu 

MADDE 13 – (1) Arapça Hazırlık Sınıfında derslere devam zorunludur. 

Öğrenciler, derslerin %80’ine devam etmekle yükümlüdür. Devam koşulunu yerine getirmeyen 

hazırlık sınıfı öğrencileri, yılsonunda yapılacak yılsonu sınavı ve bütünleme sınavına giremezler. 

(2) Hazırlık Sınıfının birinci yılı sonunda devamsızlık veya başarısızlıktan dolayı tekrara 

kalan öğrenciler, tekrar yılında da derslere devam etmek zorundadır.  

(3) Hazırlık Sınıfının devam takibinden Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü sorumludur. 

Hazırlık Sınıfı derslerine giren öğretim elemanları devamsızlıkları Koordinatörlük tarafından 

belirlenen şekilde Koordinatörlüğe bildirmek zorundadır. 

 (4) Öğrenciler derslerin en az %80'ine devam etmekle yükümlü olduklarından, 

Rektörlükçe onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler ise katılamadıkları dersler 

için devamsız sayılmazlar. 

 

Başarı ve değerlendirme 

MADDE 14 – (1) Hazırlık Sınıfı'nda öğrenci başarısı; yıl içinde yapılan küçük sınavlar, 

arasınavlar ve yılsonu sınavının sonuçlarına göre belirlenir.   

(2) Yılsonu başarı notu; yıliçi notunun % 50’i ile Yılsonu Sınavının % 50’nin toplamından 

oluşur.  

(3) Öğrencinin Hazırlık Sınıfında başarılı sayılabilmesi için yılsonu başarı notu 100 

üzerinden 60 ve üzeri olması gerekir. 100 tam not üzerinden 60 ve üzeri alan öğrenci hazırlık 

eğitiminden başarılı sayılır ve G harf notu ile değerlendirilir. Puan ortalaması 59,99 ve altında 

kalması halinde öğrenci başarısız sayılır ve K harf notu ile değerlendirilir. 

(4) Yıliçi sınav notunun hesaplanması; öğrencilerin sürpriz küçük sınavlar, arasınavlar, 

öğretim elemanlarının öğrenci değerlendirme notları ödev ve ders ile ilgili çalışmalarının yıliçi 

notuna katkısından oluşur.  

(5) Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlayanlara Hazırlık Sınıfı Başarı Belgesi verilir, Arapça 

Yeterlilik Sınavında başarılı olanlara belge verilmez. 

(6) Hazırlık Sınıfına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan öğrencilerin 

diplomalarına, hazırlık eğitimini başarı ile tamamladığı yazılır.  

 

Sınav sonucuna itiraz 

MADDE 15 – (1) Arasınav, yılsonu sınavı ve bütünleme sınavında maddi hata yapıldığı 

kanısında olan öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanını takip eden 7 (yedi) gün içinde Dekanlığa 

başvurur. Başvurular incelenerek 3 (üç) iş günü içinde sonuçlandırılır.  

 

Yabancı uyruklu öğrencilerin hazırlık sınıfına devamı 

MADDE 16 – (1) Fakülteye kayıtta Türkçe yeterlilik belgesi olmayan yabancı uyruklu 

öğrencilerin, Hazırlık Sınıfına başlayabilmeleri için YÖK tarafından kabul edilmiş, 

yükseköğretim kurumlarına bağlı Türkçe öğretim merkezlerinden veya SDÜ TÖMER’den 

Türkçe Yeterlilik Belgesi almaları ön şarttır. 

         

        



         Dersler 

MADDE 17 – (1) Arapça Hazırlık Sınıfı dersleri Nahiv, Sarf, Kıraat, Muhadese, İnşa ve 

Arapça Dil Fonetiği’nden oluşur. Bu derslerin içerikleri Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğünün 

teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanan müfredata göre belirlenir. Hazırlık sınıfı 

haftalık ders saatleri aşağıdaki gibi uygulanır. 

 

   DERSLER Saat 

   Nahiv                (cümle bilgisi) 6 

   Sarf                   (kelime bilgisi) 4 

   Kıraat                (okuma anlama) 8 

   Muhadese          (konuşma) 6 

   İnşa                    (yazım teknikleri) 2 

   Arapça Dil Fonetiği   2 

Toplam Saat 28 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

  

Yönergede hüküm bulunmayan haller 

MADDE 18 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Süleyman 

Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri 

uygulanır. 

 

 Yürürlük 

MADDE 19 – (1) Bu Yönerge, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak 

üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 20 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dekanı yürütür. 

  

Yönergede yapılan değişiklikler ile ilgili Senato tarih ve karar sayısı; 

1) 29/06/2016 – 455/02;  Yönergenin tümü kabul edildi. 

 


