ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI İÇİN SIKÇA SORULAN SORULARA CEVAPLAR
SORU: İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimi kim tarafından yürütülür?
CEVAP: Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür.
SORU: Zorunlu Arapça Hazırlık dil öğretiminin amacı nedir?
CEVAP: İslâm İlâhiyatına ilişkin temel kaynakları Arapça orijinalinden okuyup anlayabilecek bir
kelime hazinesi ve dil bilgisi yanında anılan dilde kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek ve bu
dildeki yayınları izleyebilecek düzeyde bir dil becerisi kazandırmaktır.
SORU: Zorunlu hazırlık sınıfına kabul ve kayıt nasıldır?
CEVAP: Kırklareli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esasları
gereğince, her eğitim-öğretim yılı başında Fakültede yapılır.
SORU: Arapça Hazırlık sınıfı derslerine hangi öğrenciler kabul edilir?
CEVAP: Arapça Hazırlık sınıfı derslerine İlahiyat Fakültesine kayıtlı olmayan öğrenciler kabul
edilmez.
SORU: Arapça hazırlık sınıfında öğretim süresi ne kadardır?.
CEVAP: Arapça hazırlık sınıfında öğretim süresi iki yarıyıldır. Güz ve Bahar yarıyıllarında eğitimöğretim, Fakültenin akademik takviminde belirtilen tarihlerde başlar ve biter.
SORU: Hazırlık sınıfında geçirilen süre öğrenim süresinden sayılır mı?
CEVAP: Hazırlık sınıfında geçirilen süre azami öğrenim süresinden sayılmaz.
SORU: Arapça Hazırlık sınıfı ders saati ne kadardır?
CEVAP: (3) Hazırlık sınıfında, haftada en az 24 saatlik bir program uygulanır. Fakülte Kurulunca bu
program 30 saate kadar çıkarılabilir.
SORU: Arapça Hazırlık sınıfı ders kredileri lisans programı ders kredilerinde dikkate alınır mı?
CEVAP: Hazırlık sınıfında alınan kredi, öğrencinin lisans programında görmekle yükümlü olduğu
derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.
SORU: Hazırlık sınıfı şubeleri en çok kaç öğrenciden oluşur?
CEVAP: Hazırlık sınıfı şubeleri en çok 25 öğrenciden oluşur.
SORU: Hazırlık sınıfı öğrencilerinin bir eğitim-öğretim yılında ders ve uygulama kredilerinin yıllık
toplamı kaç AKTS’dir?
CEVAP: Hazırlık sınıfı öğrencilerinin bir eğitim-öğretim yılında ders ve uygulama kredilerinin
toplamı yıllık 60 AKTS’dir.
SORU: Hazırlık sınıfı derslerine dinleyici ve konuk öğrenci kabul edilir mi?
CEVAP: Hazırlık sınıfı derslerine dinleyici ve konuk öğrenci kabul edilmez.
SORU: Hazırlık Sınıfı Koordinatörü ve yardımcısı kim tarafından görevlendirilir?
CEVAP: Dekan tarafından bir yıl süreyle bir Hazırlık Sınıfı Koordinatörü ve Koordinatör
Yardımcısı görevlendirilir.
SORU: Hazırlık Sınıfı Koordinatörü ve yardımcısı ne yapar?
CEVAP: Hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlar ve bu uygulama
esaslarında belirtilen görevleri yerine getirir.
SORU: Hazırlık Sınıfı ders programı ve müfredatı kim tarafından hazırlanır?
CEVAP: Hazırlık sınıfı ders programı ve müfredatı Koordinatör tarafından hazırlanır. Fakülte
Kurulunca karara bağlanır. Koordinatör, müfredatın ve ders programının geliştirilmesi, uygulamada

karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılması, diğer konularda hazırlık sınıfına
ders veren öğretim elemanları ile istişare, gözden geçirme ve çalışma toplantıları yapar.
SORU: Faaliyetlere ilişkin hazırladığı raporu eğitim-öğretim yılının sonunda kime sunar?
CEVAP: Faaliyetlere ilişkin hazırladığı raporu eğitim-öğretim yılının sonunda Dekanlığa sunar.
SORU: Hazırlık sınıfında gerekli sınavlar kimler tarafından yapılır?
CEVAP: Hazırlık sınıfında gerekli sınav sorularını hazırlayıp uygulamak ve değerlendirme yapmak
üzere İlahiyat Fakültesi Dekanı tarafından biri başkan, en az üç öğretim elemanından oluşan Sınav ve
Değerlendirme Komisyonu bir yıl süre ile görevlendirilir.
SORU: Sınav ve Değerlendirme Komisyonu kimlerden oluşur?
CEVAP: Dekan tarafından biri başkan, en az üç öğretim elemanından oluşan Sınav ve
Değerlendirme Komisyonu bir yıl süre ile görevlendirilir.
Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı Başkanı ve hazırlık sınıfında derse giren öğretim elemanları
Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun doğal üyeleridir.
SORU: Düzey belirleme, Arapça Yeterlik (Muaf) ve Seviye Belirleme Sınavları ne zaman yapılır?
CEVAP: Eğitim-Öğretim yılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır.
SORU: Arapça Yeterlik Sınavında başarı notu kaçtır?
CEVAP: Arapça Yeterlik Sınavında başarı notu 100 üzerinden en az 65’tir.
SORU: Arapça Yeterlik Sınavında başarı notu 65’in altında olanlar nasıl sınıflanır?
CEVAP: başarı notu 65 seviyenin altında kalanlar puan gruplarına göre sınıflandırılarak hazırlık
sınıfına yerleştirilir.
SORU: Eğitim-Öğretim yılı başında Düzey belirleme, Arapça Yeterlik (Muaf) ve Seviye Belirleme
Sınavlarına katılmayanlar nasıl sınıflanırlar?
CEVAP: Eğitim-Öğretim yılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılan sınava
katılmayan öğrenciler hazırlık sınıfının en alt seviye grubuna yerleştirilirler.
SORU: Arapça Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavına kimler katılır?
CEVAP: a) Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı programına yeni
kayıt yaptıran,
b) Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfının ilk yılı veya tekrar yılı sonunda başarısız olan ya da devam
koşulunu sağlamayan,
c) Hazırlık Sınıfı süresi içerisinde kayıt donduran,
ç) Hazırlık Sınıfında devam şartını sağlamış, başarılı olamamış ve hazırlık sınıfına devam eden
öğrenciler katılır.
SORU: İkinci bir Arapça Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı yapılabilir mi?
CEVAP: İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Bahar yarıyılı
başında ikinci bir Arapça Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı yapılabilir. Sınavın tarihi, yeri ve şeklini
Fakülte Yönetim Kurulu belirler.
SORU:
Ek kontenjanla gelen öğrenciler için Arapça Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı ne
zaman yapılır?
CEVAP: Ek kontenjanla gelen öğrenciler için Arapça Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı kayıt
işleminin bitimini izleyen 10 iş günü içinde yapılır.
SORU: Arapça Yeterlik, Seviye Belirleme Sınavının ve Hazırlık sınıf başarısının lisans programı
genel başarı ortalamasına etkisi var mıdır?
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CEVAP: Arapça Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavının lisans programı genel başarı ortalamasına
herhangi bir etkisi yoktur. Başarılı olan öğrenciler lisans programına kaydedilirler.
SORU: Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Programından kimler
muaf tutulurlar?
CEVAP: a) Fakülte tarafından yapılan Arapça Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavından 100 tam puan
üzerinden en az 65 puan alanlar,
b) Son 3 yıl içerisinde Arapçanın anadil 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) Son 3 yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Arapça sınavlarının
herhangi birinden en az 65 puan alanlar,
ç) Son 3 yıl içerisinde Arapçanın anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam
ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,
d) Daha önce Türkiye’de başka bir üniversiteye bağlı İlahiyat Fakültesinin Zorunlu Arapça Hazırlık
Sınıfını başarıyla tamamlamış veya herhangi bir İlahiyat Fakültesi tarafından yapılan Arapça Muafiyet
Sınavından en az 65 puan almış olmak,
(6) Fakülteye kayıt hakkı kazanan ve (b), (c) (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen Arapça yeterlik
belgelerine sahip olan öğrenciler, kayıt yaptıracakları öğretim yılı başlamadan önce yapılan ve kendilerine
duyurulan yeterlik sınavları gününe kadar, Fakültenin Öğrenci İşleri birimine yeterlik belgelerini getirmeleri
hâlinde yeterlik sınavlarına girmezler. Yeterlik sınavı yapılıp sonuçlar duyurulduktan sonra getirilen ve
yeterlik sınavları tarihinden sonra alınmış olan belgeler kabul edilmez.
SORU: Muafiyetini belgeleyen ve/veya yeterlik sınavını başaran öğrencilerin durumu nedir?
CEVAP: Muafiyetini belgeleyen ve/veya yeterlik sınavını başaran öğrenciler Fakültenin 1 inci sınıf
1 inci yarıyıl programlarındaki derslere alınırlar.
SORU: Zorunlu hazırlık sınıfı düzeyleri nasıl belirlenir?
CEVAP: Süresi içerisinde muafiyetlerini belgeleyemeyenlerle, Arapça Yeterlik ve Seviye Belirleme
Sınavında başarılı olamayanlar ve/veya sınava girmeyenler, Fakülte hazırlık sınıfında başlangıç, orta ve ileri
düzeylerdeki programlara yerleştirilirler. Anılan düzeylerin yeterlik sınavında aldıkları puan çerçevesinde
tespiti ve öğrencilerin yeterliklerine uygun bir düzeye yerleştirilmeleri Arap Dili ve Belâgatı Anabilim
Dalının yetki ve sorumluluğundadır.
SORU: Başarı ölçütleri nelerdir ve nasıl belirlenir?
CEVAP: İlahiyat Fakültesinin kararıyla her yarıyılda 4 ara sınav yapılır. Yılsonu yeterlik sınavına
girebilmek için derslerin %80'ine katılmış olmak zorunludur. Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir.
Başarı notu; ara sınavların not ortalamasının %30'u, ödev notlarının ortalamasının %20'si, yılsonu yeterlik
sınav notunun %50'si alınmak suretiyle hesaplanır. Yılsonu yeterlik sınavında başarılı olanlar bir sonraki yıl
lisans programlarına devam ederler.
(2) Öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavında alınan not doğrudan başarı notu sayılır. Taban
başarı notu 100 üzerinden 65'tir.
(3) Ara sınavların yapılacağı tarih, sınav tarihinden en geç 10 gün önce öğrencilere duyurulur.
Yılsonu sınavı ise akademik takvimde belirtildiği tarihte yapılır.
SORU: Sınavlarda mazeret durumu var mıdır?
CEVAP: Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini
takip eden 5 iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak bildirir. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme
konulmaz. Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler, mazeret sınav hakkını idarece akademik
takvime uygun olarak belirlenmiş olan tarihlerde kullanırlar.
(2) Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.
(3) Deneme sınavları ile muafiyet ve yılsonu sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.
(4) Sınavı yapan öğretim elemanı/Sınav ve Değerlendirme Komisyonu sınav tarihini takip eden 8 iş
günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder.
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(5) Yıl sonu sınavları ile yeterlik sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.
SORU: Sınav sonucuna itiraz edilebilir mi?
CEVAP: Öğrenciler sınav sonuçlarına ilan tarihini izleyen günden itibaren en çok 5 iş günü içinde
ve sadece maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz bir
dilekçe ile Fakülte Dekanlığına yapılır. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir maddi hata tespit edilmesi
durumunda söz konusu hata, ilgili öğretim elemanlarının da görüşü alındıktan sonra Yönetim Kurulu kararı
ile düzeltilir ve sonuçlar ilan edilir. Öğrenciler, öğretim elemanının not takdirine ilişkin hata itirazında
bulunamazlar.
SORU: Arapça hazırlık sınıfında derslere devam zorunluluğu var mıdır?
CEVAP: Arapça hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler, derslerin %80’ine devam
etmekle yükümlüdür. Devam koşulunu yerine getirmeyen hazırlık sınıfı öğrencileri, yıl sonu yeterlik
sınavına giremezler.
Hazırlık sınıfının ilk yılında devamsızlık yaparak tekrara kalan öğrenciler, tekrar yılında da derslere
devam etmek zorundadır. Bu öğrenciler tekrar yılında devam koşulunu yerine getirmezlerse Kırklareli
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddesi uygulanır.
SORU: Hazırlık sınıfı devam takibi kimin sorumluluğundadır?
CEVAP: Hazırlık sınıfının devam takibinden Sınav ve Değerlendirme Komisyonu sorumludur.
Hazırlık sınıfı derslerine giren öğretim elemanları devamsızlıkları Dekanlığa bildirmek zorundadır.
SORU: Öğretim elemanlarının öğrenciye derse katılmama izni verme yetkisi var mıdır?
CEVAP: Öğretim elemanlarının öğrenciye derse katılmama izni verme yetkisi yoktur.
SORU: Sosyal ve sportif etkinliklere katılma, raporlu olma gibi durumlar devam-devamsızlıkta nasıl
değerlendirilir?
CEVAP: 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.
SORU: Hazırlık sınıfında devamsızlıktan kalan veya başarısız olan ve izleyen eğitim-öğretim yılı
başındaki yeterlik sınavında da başarılı olamayan öğrencilerin durumu nedir?
CEVAP: (1) Hazırlık sınıfında devamsızlıktan kalan veya başarısız olan ve izleyen eğitim-öğretim
yılı başındaki yeterlik sınavında da başarılı olamayan öğrenciler, bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederek
ya da yabancı dil bilgilerini kendi imkânlarıyla geliştirip yeterlik sınavına girerek başarılı oldukları veya
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Arapça sınavlarının herhangi birinden 65
(altmışbeş) puan aldıkları takdirde lisans programına devam edebilirler.
(2) Öğrenci Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfına devam etmesine rağmen birinci yılın sonunda veya
ikinci yılın sonunda yapılan yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler lisans programlarına devam
edebilirler. Ancak bu öğrenciler Arapça Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavında başarılı oluncaya kadar
sadece Türkçe verilen dersleri alabilirler, kısmen veya tamamen Arapça okutulan dersleri alamazlar ve
mezun olamazlar.
SORU: Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı öğrencilerin hak ve sorumlulukları nelerdir?
CEVAP: Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfına kayıt olan ve Kırklareli Üniversitesi öğrenim hak ve
sorumluluklarına sahip olan öğrenciler, Fakültenin öğrenim harcına eşit miktarda harcı, diğer öğrenciler için
öngörülen şartlar çerçevesinde ödemekle yükümlüdür. Öğrencilerin tüm öğrencilik işlemleri İlahiyat
Fakültesi Dekanlığınca yapılır.
SORU: Kayıt dondurma ve sonuçları nelerdir?
CEVAP: İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı eğitimi sırasında yıl tekrarını gerektirecek
kayıt dondurma talepleri, öğrencilerin kayıtlı oldukları kurumun Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
Hazırlık eğitimi bir akademik yılı kapsadığından kayıt dondurma işlemi, yarıyıllık olarak yapılamaz. Kayıt
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donduran öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında yapılan yeterlik sınavına yeni öğrencilerle
birlikte girebilirler.
SORU: Disiplin işlemleri nasıl yürütülür?
CEVAP: Disiplin işlemleri de ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrencilerin kayıtlı oldukları
kurumun dekanlığı tarafından yürütülür.
SORU: Yabancı uyruklu öğrencilerin durumu nedir?
CEVAP: Türkçe yeterlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu öğrenci adayları, eğitimin Arapça
verilmesi dolayısıyla Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı eğitimine devam edebilirler; ancak hazırlık eğitiminde
başarılı olsalar bile lisans programına geçebilmeleri için Türkçe yeterlik belgesi almaları ön şarttır.
SORU: İlişik kesme işlemleri nasıl yürütülür?
CEVAP: İlişik kesme işlemlerinde Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki ilgili madde hükümleri uygulanır.
İlişik kesme öğrencilerin kayıtlı oldukları kurumun yönetim kurulunca karara bağlanır.
SORU: Yatay ve dikey geçişler için aranan şartlar nelerdir?
CEVAP: Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler nakil yaptırdıkları öğretim kurumlarından yabancı
dil muafiyet belgesi getirmedikleri takdirde devam koşulu aranmaksızın ertesi yıl yapılacak yeterlik sınavına
alınırlar.
Başarılar.
NOT: Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönergesi doğrultusunda hazırlanmıştır.
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