DUYURU

Üniversitemiz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfına kayıt yaptırarak eğitime
başlamış ve iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerimizin izleyeceği yollar aşağıdaki gibidir.
1-Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile geçiş yapmak isteyen öğrenciler ilişiği kesilmeden önce
ilgili üniversite akademik takviminde belirtilen yatay
geçiş takvimine göre başvuru yapmaları
gerekmektedir. Bu öğrenciler kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla üniversiteye giriş puanının, başvuracağı
bölüm/programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması şartıyla üniversitemiz içinde
veya başka bir yükseköğretim kurumundaki bölüm/programlardan birine geçiş başvurusu yapabilirler.
Merkezi Yerleştirme Puanı ile geçiş yolunu tercih etmeyen öğrencilerimiz, Akademik Takvimde belirtildiği
şekilde ve tarihte başvurularını
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına yaparak, Akademik Takvimde
belirtilen tarihde Hazırlık Programı Arapça Dil Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavına girerler ve bu sınav
sonucunda başarılı olan öğrenciler ekle-çıkar haftasında kayıtlı oldukları programlara geçiş işlemlerini
tamamlarlar. Sınavda başarısız olan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.
2-Zorunlu Arapça Hazırlık sınıfında başarısız olarak ilişiği kesilen önlisans ve lisans öğrencileri,
üniversitemiz kapsamında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler.
3-Zorunlu Arapça Dil Hazırlık sınıfında başarısız olarak ilişiği kesilen öğrenciler talep etmeleri durumunda
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere, öğrencinin
üniversiteye yerleştiği yıldaki giriş puanı ile başka bir yükseköğretim bölüm/programına merkezi olarak
yerleştirilebilir. Başvurular ÖSYM ye yapılır.
DAYANAKLAR
Hazırlık Sınıfını İki Yıl İçinde Başarı İle Tamamlayamayan Öğrenciler: “Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmeliği”nin 8 inci maddesi 15 inci fıkrasında belirtilen hükme göre ; “Kısmen yabancı dilde eğitim
veya yabancı dilde eğitim veren önlisans, lisans ve lisansüstü programına 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
önlisans ve lisans öğrencileri 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.”
Ek Madde 1 : “Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma
programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine, (Örneğin, İşletme (puan türü
TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu
öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek
olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)”

