MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ ARAPÇA HAZIRLIK SINIFLARI
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
Senato: 6 Kasım 2018 / 371-3-A

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yürütülen
Arapça yabancı dil hazırlık sınıflarının eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça yabancı dil hazırlık
sınıflarında yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 49. maddesi,
23/03/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı
Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 20
Ağustos 2015 tarihli ve 29451 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
Hazırlık Sınıfı: İlahiyat Fakültesi Arapça yabancı dil hazırlık sınıfını,
Fakülte: İlahiyat Fakültesi’ni,
MÜYYES: Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sınavını,
AODK: Avrupa Ortak Dil Kriterlerini (Common European Framework of Reference for Languages:
CEFR),
e) Yönetim Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulunu,
f) Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Marmara Üniversitesi’ni,
a)
b)
c)
d)

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar
Hazırlık eğitim-öğretiminin amacı ve kapsamı
MADDE 5 – (1) Hazırlık eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öngördüğü
dilde derslerini takip edebilecek ve alanlarında araştırma yapabilecek düzeyde okuma, yazma, dinleme
ve konuşma becerilerini geliştirmektir.
(2) Hazırlık sınıflarında bir yıl süresince okutulacak dersler, öğrencinin dört temel dil becerisini
(okuduğunu anlama, duyduğunu anlama, yazılı anlatım ve sözlü anlatım) AODK çerçevesinde
tanımlanan düzeylerde geliştirecek şekilde düzenlenir.
(3) Hazırlık programında verilen derslerin bir kısmı ya da tamamı Fakülte Kurulu önerisi ve Senato’nun
kararıyla örgün, uzaktan öğretim ya da karma öğretim yöntemleri ile verilebilir.
(4) Hazırlık programında verilen derslerin bir kısmı ya da tamamı için Yönetim Kurulu kararıyla farklı
öğrenci gruplarına farklı eğitim-öğretim programları, ara sınavlar ve yeterlik sınavları uygulanabilir.
(5) Hazırlık sınıfı müfredatları, Fakülte Kurulu tarafından görevlendirilen hazırlık koordinatörlüklerince
belirlenir ve Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Gerekli hallerde hazırlık koordinatörlüklerinin
önerisiyle Müfredat Geliştirme Grubu, Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Grubu, Akademik Gelişim
Grubu gibi çalışma grupları oluşturulur ve bu gruplardaki öğretim elemanları Fakülte Kurulu kararıyla
görevlendirilirler.
Hazırlık eğitim-öğretimine tabi öğrenciler
MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretimin kısmen ya da tamamen yabancı dilde olduğu programlara kayıt
yaptıran öğrencilerden öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ile ilgili dilde
bu yönergenin 11. maddesinde belirtilen muafiyet şartlarını sağlayamayanların, kayıt yaptırdıkları
programda eğitime başlayabilmeleri için hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamaları zorunludur.
(2) Hazırlık sınıflarına devamsızlıktan kalan veya başarısız olan öğrenciler ve dinleyici olarak girmek
isteyenler kabul edilmez.
Hazırlık eğitim-öğretim süresi
MADDE 7– (1) Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi bir yıldır. Hazırlık eğitimini başarı ile
tamamlayan öğrenciler, kayıtlı oldukları programda lisans öğrenimine başlama hakkını elde ederler.
(2) Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir ve
bu öğrenciler hakkında 2547 Sayılı Kanun ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yaz okulu
MADDE 8 – (1) Fakülte Kurulu kararı ve Senato’nun onayıyla yaz okulu açılabilir. Eğitim-öğretim yılı
sonunda başarısızlıktan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler bu haktan yararlanabilirler. Hazırlık
eğitimi aldığı yıl başarısız olup MÜYYES’lere girme hakkına sahip olan öğrenciler ertesi eğitimöğretim dönemindeki yaz okuluna da devam edebilirler. Yaz okulunda devam zorunluluğu ve mazeret
halleri hakkında, bu yönergenin 9. maddesi uygulanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Derslere Devam, Değerlendirme ve Yeterlik
Devam zorunluluğu ve mazeret
MADDE 9 – (1) Hazırlık programlarında derslere en az %85 oranında devam etmek zorunludur.
Devamsızlıktan muaf sayılma mücbir sebeplerin gerçekleşmesi durumunda mümkündür. Öğrenciler
mazeretlerini, Marmara Üniversitesi Mazeret Sınavı Yönergesi’nde belirtilen esaslara uygun olarak
belgelendirmek zorundadırlar. Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrencilerin
mazeretli olarak geçirdikleri süre öğrencinin devamsızlık süresinden düşülür.
(2) Hazırlık sınıflarında devamsızlıktan kalan öğrenciler başarısız sayılırlar. Bu öğrenciler derslere,
dönem içi sınavlara ve devamsızlıktan kaldıkları yıl yapılan MÜYYES-Bahar’a giremezler. Bu
öğrenciler, açılması durumunda yaz okuluna devam ederek MÜYYES-Yaz’a ve/veya takip eden eğitimöğretim yılındaki bütün MÜYYES’lere girebilirler.
Yeterlik sınavı
MADDE 10 – (1) MÜYYES, öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öngördüğü dilde derslerini takip
edebilecek ve alanlarında araştırma yapabilecek düzeyde olup olmadıklarını ölçen ve değerlendiren
sınavdır.
(2) MÜYYES, bir eğitim-öğretim döneminde akademik takvimde ilan edilen tarihlerde; MÜYYES-Güz,
MÜYYES-Kış, MÜYYES-Bahar ve Yaz okulu açılması durumunda MÜYYES-Yaz şeklinde
gerçekleştirilir.
(3) Bu sınavlardan;
a) MÜYYES-Güz’e; Üniversiteye yeni kayıt olup Hazırlık eğitim-öğretimine tabi olan
öğrencilerden, bu yönergenin 11. maddesinde tanımlanan yeterlik sınavı muafiyeti şartlarını
sağlamayanlar ile bir önceki eğitim -öğretim döneminde hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamamış
olan öğrenciler girebilir.
b) MÜYYES-Kış’a; bir önceki eğitim-öğretim döneminde hazırlık sınıfını başarıyla
tamamlayamamış olan tüm öğrenciler ile, mevcut eğitim-öğretim döneminde hazırlık sınıfına
AODK’ye göre A2 ve üzeri dil seviyesindeki sınıflarda başlamış olan öğrencilerden birinci yarıyıl
not ortalaması kısmen yabancı dille eğitim yapılan programlarda 60 ve üzeri, tamamen yabancı dille
eğitim yapılan programlarda 70 ve üzeri başarıyı sağlamış öğrenciler girebilir.
c) MÜYYES-Bahar’a; bir önceki eğitim-öğretim döneminde hazırlık sınıfını başarıyla
tamamlayamamış olan tüm öğrenciler ile, mevcut eğitim-öğretim döneminde devam zorunluluğunu
yerine getiren ve yıl içi not ortalaması kısmen yabancı dille eğitim yapılan programlarda 60 ve üzeri,
tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlarda 70 ve üzeri başarıyı sağlamış öğrenciler girebilir.
d) MÜYYES-Yaz’a; Yaz okuluna kayıt olup devam mecburiyetini yerine getiren öğrenciler girebilir.
(4) MÜYYES sonucu, sınavın yapıldığı tarihi takip eden iki yıl geçerlidir.
(5) MÜYYES’te asgari başarı notu kısmen yabancı dille öğretim yapılan programlarda 60, tamamen
yabancı dille öğretim yapılan programlarda 70’tir.
Yeterlik sınavından muafiyet
MADDE 11 - (1) Aşağıdaki öğrenciler yeterlik sınavından muaftırlar:
a) Son üç yılını, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o
ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda
tamamlayanlar.
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b) Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarında belirlenen asgari başarı düzeylerini sağlayan öğrenciler.
(2) Hazırlık eğitimi sırasında Senato tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından asgari
başarı düzeyini sağladığını gösteren belgelerden birini ibraz eden ve yazılı talepte bulunan öğrenciler
Yönetim Kurulu kararıyla hazırlık sınıfını başarmış sayılırlar.
Seviye tespit sınavı
MADDE 12 - (1) Hazırlık eğitim-öğretimine tabi öğrenciler, kayıt yaptırdıkları öğretim yılının başında,
kayıtlı oldukları bölümlerin eğitim-öğretim dilinde seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Gerekli
görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu’nun kararı ile seviye tespit sınavı ile MÜYYES-Güz tek bir sınav
halinde uygulanabilir.
(2) Seviye tespit sınavından alınan puana göre öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfında AODK’ye göre
hangi seviyede öğrenime başlayacağı belirlenir.
Dönem içi başarı değerlendirmesi
MADDE 13- (1) Dönem içi değerlendirme sınavları kısa sınavlar ve ara sınavlardan oluşur.
(2) Kısa sınavların özellikleri aşağıdaki gibidir:
a) Kısa sınavların yapılacağı günler öğrencilere bildirilmez.
b) Kısa sınavların olduğu günlerde derslere devam edilir.
c) Dönem içinde yapılan proje, ödev çalışması, sunum ve benzeri çalışmaların her biri bir kısa sınav
olarak değerlendirilebilir.
d) Kısa sınavların ortalaması her yarıyıl bir ara sınav notunu oluşturur.
(3) Ara sınavların özellikleri aşağıdaki gibidir:
a) Her yarıyılda en az iki ara sınav yapılır.
b) Ara sınav tarihleri her eğitim-öğretim yılının başında ilan edilir.
c) Ara sınavların yapıldığı tarihlerde ders yapılmaz.
(4) Yarıyıl ve yıl içi not ortalamaları, öğrencinin ara sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır.
Sınav sonuçlarının ilanı, sonuçlara itiraz ve sınavlarda mazeret hali
MADDE 14 – (1) Sınavı yapan öğretim elemanı/sınav komisyonu sınav sonuçlarını ve kâğıtlarını sınav
tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili öğrenci işlerine teslim eder.
(2) Öğrenciler, sınav sonuçlarına ilan tarihini takip eden beş iş günü içerisinde Fakülteye dilekçe vererek
itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kâğıdı Yönetim
Kurulu kararıyla Hazırlık birimi için oluşturulan komisyon tarafından, en geç beş iş günü içinde
incelenir. Sonuçlar yazılı ve gerekçeli olarak Yönetim Kuruluna bildirilir. Not değişikliği ancak
Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.
(3) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini Marmara Üniversitesi
Mazeret Sınavı Yönergesi’nde belirtilen esaslara uygun olarak belgelendirmek ve sınav tarihini takip
eden beş iş günü içerisinde Fakülteye yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Mazeretleri Yönetim
Kurulunca kabul edilenlere bir sınav hakkı tanınır.
(4) Yeterlik sınavlarının ve kısa sınavların mazereti yoktur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kayıt Dondurma ve disiplin işlemleri
MADDE 15 – (1) Kayıt Dondurma işlemleri, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Kayıt dondurma talepleri, Yönetim Kurulunca,
ilgili eğitim-öğretim yılının tamamını kapsayacak şekilde karara bağlanır.
(2) Disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre,
Yönetim Kurulunca yürütülür ve sonuçlandırılır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 23/03/2016 tarihli ve 29662 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 20 Ağustos 2015 tarihli ve 29451 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönerge Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönerge hükümleri Marmara Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
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