
T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Dok. No: MAU-FRM-
01-KARARLAR/01
İlk Düz. Tar.: 
02/01/2020

Rev. No/Tar.:
 00/…
Sayfa: 1/1

SENATO KARARI

Hazırlayan:
Birim Kalite Komisyonu

Kontrol Eden:
Üniversite Kalite Komisyonu

Onaylayan:
Üniversite Kalite Komisyon Başkanı

OTURUM YILI OTURUM SAYISI OTURUM TARİHİ OTURUM SAATİ

2020 12 28.08.2020 10:00

Üniversitemiz Senatosu,  Rektör V. Prof. Dr. Vahap ÖZPOLAT’ın Başkanlığı’nda toplanarak 
aşağıdaki kararı almıştır.

Karar 4:

İlgi: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 24/08/2020 tarihli ve 12347 sayılı yazısı.

"Mardin Artuklu Üniversitesi Arapça Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi" 
ile ilgili teklif oy birliği ile kabul edildi.

ASLI GİBİDİR
  Öğr. Gör. Ömer Murat ÖTER

      Genel Sekreter V.
      Raportör

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://ebys.artuklu.edu.tr/enVision/Validate_Doc.aspx?V=BE6L3MANC adresinden yapılabilir.

ÖMER MURAT ÖTER (Genel Sekreterlik - Genel Sekreter) 31/08/2020 18:37

Evrak Tarih ve Sayısı: 31/08/2020-E.12856



MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlı fakülteler ile bu 
fakültelere bağlı farklı bölümlerin zorunlu kıldığı Arapça hazırlık sınıfında eğitim-öğretimin amaçları, 
uygulanması ve söz konusu sınıfların sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönerge, Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlı fakülteler ve/veya bu fakültelere 
bağlı farklı bölümlerin zorunlu kıldığı Arapça hazırlık sınıfında eğitim-öğretimin standartları, kapsamı, 
seviyesi, ders içi ve ders dışı çalışmalar, derse devam, sınavlar, başarı ölçütleri ve muafiyet konuları ile ilgili 
temel hükümleri kapsar. 

Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönerge, 24.08.2019 tarih ve 30868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mardin 
Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim, Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

b) Senato: Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunu,

c) Fakülte/Yüksekokul: Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve yüksekokul ile bu fakülte ve 
yüksekokullara bağlı bölümlerini,

d) Dekan: Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlı fakültelerin dekanlarını,

e) Dekanlık: Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlı fakültelerin dekanlıklarını,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlı fakültelerin Yönetim Kurulunu,

g) Fakülte Kurulu: Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlı fakültelerin Fakülte Kurulunu,

h) Müdür: Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlı yüksekokulların müdürlerini,

i) Müdürlük: Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlı yüksekokulların müdürlüklerini,

j) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlı yüksekokulların Yönetim 
Kurulunu,

k) Yüksekokul Kurulu: Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlı yüksekokulların Yüksekokul 
Kurulunu,

l) Hazırlık Sınıfı: Arapça hazırlık sınıfını,

m) Etkinlik Komisyonu: Eğitim-öğretime zenginlik, çeşitlilik katmak adına eğitim-öğretim yılı 
içerisinde yapılacak yarışma ve sosyal etkinlikleri hazırlamak, düzenlemek ve uygulamak amacıyla bölüm 
başkanı veyahut anabilim dalı başkanı tarafından Arapça hazırlık sınıfı bulunduğu fakülte/yüksekokullarda 



görev yapan öğretim elemanları arasından bir yıllığına seçilen, başkanla birlikte en az üç kişiden oluşan 
komisyonu,

n) Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Arapça hazırlık sınıfında eğitim-öğretim yılı içerisinde 
yapılacak sınavların 4 temel beceriyi (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) ölçecek şekilde olmasını, 
portfolyo ve performans çalışmalarının içeriğinin ve uygulanma yönteminin belirlenmesini, Arapça hazırlık 
sınıfının devam takibinin yapılmasını ve sınav sonuçlarının değerlendirilip programı destekleyen verilerin 
toplanabilmesi için gerekli karar ve tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla anabilim dalı başkanı 
tarafından; Arapça hazırlık sınıfının bulunduğu fakülte/yüksekokullarda görev yapan öğretim elemanları 
arasından bir yıllığına seçilen ve başkanla birlikte en az üç kişiden oluşan komisyonu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

 Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimin Amacı

MADDE 5 – Arapça hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı, öğrencilere 23.03.2016 tarih ve 29662 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 24.08.2019 tarih ve 30868 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Programı 
Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kayıt oldukları ilgili fakülte, yüksekokul 
ve/veya bölümlerde eğitim-öğretim programlarının öngördüğü dersleri takip edebilmek için Arapça okuma, 
anlama, yazma ve konuşma ile ilgili temel bilgi ve beceriler yanında meslekî ve sosyal hayatta gerekli olan 
Arapça dil yeterliliğini kazandırmaktır. 

Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimin Yürütülmesi

MADDE 6 – (1) Arapça hazırlık sınıfında eğitim-öğretim, Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı 
Diller Yüksekokulu tarafından yürütülür. 

(2) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi ile ilgili gerekli planlamalar; Etkinlik Komisyonu ve Sınav ve 
Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır ve Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 
tarafından onaylanır. Çalışmalar, iki komisyonun koordinasyon ve işbirliği ile yürütülür. 

(3) Hazırlık sınıfında bir sınıftaki öğrenci sayısının 25’ten fazla olmaması esastır. Ancak fiziksel 
şartlarla ilgili oluşabilecek olağanüstü durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu bu sayıyı artırabilir. Arapça 
hazırlık sınıfındaki öğrenci yatay geçiş yapamaz. Hazırlık sınıfına yatay geçişle öğrenci alınmaz. Ancak güz 
yarıyılında, Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yaparak gelen öğrenci kabul edilebilir.

Arapça Hazırlık Sınıfına Kayıt ve Arapça Yeterlilik (Muafiyet) Sınavı

MADDE 7- (1) Öğrencilerin Arapça hazırlık sınıfı programına kayıt işlemleri üniversiteye ilk kayıt 
sırasında Mardin Artuklu Üniversitesinde bağlı oldukları fakülte/yüksekokul tarafından yapılır.

(2) Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler eğitim-öğretim yılının başında Arapça Yeterlilik 
(Muafiyet) Sınavına tabi tutulurlar. Söz konusu sınav, her eğitim-öğretim yılı başında yılda bir kez olmak 
üzere Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirleyeceği ve ilgili fakültenin/yüksekokulun resmi internet 
sitesinde ilan edeceği tarihte yapılır. Bu sınavda başarısız olan veya bu sınava girmeyen öğrenciler hazırlık 
sınıfına devam ederler. Arapça Yeterlilik (Muafiyet) Sınavından öğretim dili % 100 Arapça olan programlara 
kayıtlı öğrenciler en az yetmiş (70) puan; öğretim dili % 30 Arapça olan programlara kayıtlı öğrenciler en az 
altmış (60) puan almaları halinde başarılı sayılırlar ve hazırlık sınıfından muaf tutularak lisans öğrenimlerine 
başlarlar. Bu sınava, yeni kayıt yaptıran, devam koşulunu sağlayarak ya da sağlamayarak hazırlık sınıfının 



ilk yılı başarısız olan, hazırlık sınıfı süresi içerisinde kayıt donduran ve yatay geçişle Türkçe bir programdan 
zorunlu yabancı dil hazırlık şartı olan aynı veya benzeri bir programa gelen öğrenciler girer.

(3) Hazırlık sınıfına bir yıl devam edip başarısız olan öğrenciler, takip eden eğitim-öğretim yılı 
başında Arapça Yeterlilik (Muafiyet) Sınavına girerler. Bu sınavda, öğretim dili % 100 Arapça olan 
programlara kayıtlı öğrenciler 100 üzerinden en az yetmiş (70) puan; öğretim dili % 30 Arapça olan 
programlara kayıtlı öğrenciler ise 100 üzerinden en az altmış (60) puan alan öğrenciler lisans programına 
devam ederler.

(4) Hazırlık sınıfında devam şartını yerine getirmeyen veya devam ettikleri halde başarısız olan 
öğrenciler takip eden eğitim-öğretim yılı başındaki Arapça Yeterlilik (Muafiyet) Sınavından da başarısız 
oldukları takdirde hazırlık sınıfını tekrar ederler.

(5) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince, tekrar yılı sonunda devam şartını 
sağlamayan veya devam ettikleri halde başarısız olan öğrencilerin programdan ilişikleri kesilir.

(6) Hazırlık sınıfı programına ek kontenjan ile sonradan dâhil olan öğrenciler, programa dâhil 
oldukları ilk hafta içinde bir defaya mahsus olmak üzere Arapça Yeterlilik (Muafiyet) Sınavına tabi tutulur.

(7) İlgili fakülte/yüksekokul tarafından ilan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler için 
yeni bir yeterlik sınavı yapılmaz.

Arapça Hazırlık Sınıfında Muafiyet

MADDE 8 – (1) Aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan öğrenciler Arapça hazırlık sınıfından 
muaf olurlar ve yerleştirildikleri akademik programa başlarlar:

a) Arapça hazırlık sınıfının olduğu programlara kayıtlı öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar 
ile Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve üç takvim yılını aşmamak şartıyla ÖSYM 
tarafından yapılan yabancı dil sınavı Arapça YDS’den öğretim dili %100 Arapça olan programlara kayıtlı 
öğrenciler için ilgili dilde en az yetmiş (70) puan, öğretim dili %30 Arapça olan programlara kayıtlı 
öğrenciler için ilgili dilde en az altmış (60) puan alanlar.

b) Muafiyet başvurusu sırasında geçerli olan ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik tablosuna göre, 
eşdeğer kabul edilen diğer ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarının herhangi birinde %100 Arapça 
eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler için ilgili dilde en az yetmiş (70), %30 Arapça eğitim programlarına 
kayıtlı öğrenciler ilgili dilde en az altmış (60) puana denk puan alanlar.

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu ya da 
resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında 
eğitim görüp ortaöğrenimlerini bu kurumlarda tamamlayanlar.

d) Son üç yıl içinde Mardin Artuklu Üniversitesi’nde veya başka bir üniversitede Arapça hazırlık sınıfı 
programını başarıyla tamamlayan öğrenciler.

e) Bu durumdaki öğrencilerin hazırlık sınıfı programından muaf olabilmeleri için durumlarını gösterir 
belgelerin aslı ile birlikte eğitim-öğretim yılı başında ilgili fakülte dekanlıklarına / yüksekokul 
müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Başvuran öğrencilerin muafiyet istekleri ilgili 
fakültelerin/yüksekokulların Yönetim Kurulunca karara bağlanır.



Arapça Hazırlık Sınıfında Sınavlar

MADDE 9 – Arapça hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi ile ilgili sınavlar şunlardır:

a) Kısa Sınavlar: Hazırlık sınıfında her yarıyılda en az 2 (iki) en fazla 4 (dört) kısa sınav yapılır. Bu 
sınavların yapılacağı tarihlerin önceden bildirilmesi zorunlu değildir. Bu sınavların yapıldığı günlerde 
derslere devam edilir. Kısa sınavlar, sözlü olarak da yapılabilir. 

b) Ara Sınavlar: Hazırlık sınıfı eğitimi süresince her yarıyılda dekanlık/yüksekokul tarafından ilan 
edilen tarihlerde 2 (iki) defa yapılan sınavdır. Ara sınavlar, 4 temel beceriyi (okuma, yazma, dinleme ve 
konuşma) ölçecek şekilde yapılır.

c) Portfolyo Çalışmaları: Eğitim ve öğretim süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları 
göz önüne alınarak yapılan ödevler ve sunumlar etkinlikleridir.

d) Performans Çalışmaları: Öğrencilerin ödev çalışmaları, alıştırma ve derse katılımı gibi her türlü 
ders içi ya da ders dışı etkinliklere katılımı dikkate alınarak öğrencinin çabasını ve akademik performansını 
arttırmaya yönelik çalışmalardır.

e) Yarıyıl Sonu Sınavı: Hazırlık sınıfı eğitimi süresince her yarıyıl sonunda 1 (bir) defa yapılan 
sınavdır. Yarıyıl sonu sınavı, 4 temel beceriyi (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) ölçecek şekilde yapılır.

f) Yılsonu Sınavı: Hazırlık sınıfının sonunda dekanlık/yüksekokul tarafından ilan edilen tarihte 
yılsonu sınavı yapılır. Devamsızlıktan kalmamış olan tüm öğrenciler bu sınava girebilirler. Devamsızlıktan 
kalan öğrenciler ise bu sınava giremezler. Yılsonu sınavı, 4 temel beceriyi (okuma, yazma, dinleme ve 
konuşma) ölçecek şekilde yapılır.

g) Hazırlık sınıfında kısa sınavlar, ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. 
Ancak yılsonu sınavı için bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavı, yılsonu sınavı yerini almaktadır. 

Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Süresi

MADDE 10 – (1) Hazırlık sınıfı programında akademik yıl iki yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl, 
sınav süreleri dâhil olmak üzere on altı haftadan oluşur.

(2) Hazırlık sınıfı programına kayıtlı olup iki yarıyıl süreli hazırlık sınıfını başaramayan veya bu süre 
sonunda hazırlık sınıfı programı muafiyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenci, en fazla bir akademik yıl 
daha hazırlık sınıfı programına devam edebilir.

(3) Hazırlık sınıfı programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişiği 
kesilir ve bu durum kayıtlı oldukları ilgili fakülte veya yüksekokula bildirilir. Bu kapsamdaki öğrenciler 
hakkında 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer 
alan ilgili madde hükümleri uygulanır.

(4) Hazırlık sınıfı programında geçirilen süre, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki 
azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Hazırlık sınıfı programında haftalık en az yirmi dört ders saati olmak üzere hangi derslerin kaç 
saat okutulacağı, ilgili fakülte veya yüksekokulun Yönetim Kurulunca belirlenir.

Devam Durumu

MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. 

Öğrenciler, derslere her bir yarıyılda toplam ders saatinin en az % 85’i oranında devam etmek 
zorundadırlar. Devam şartını yerine getirmeyen hazırlık sınıfı öğrencileri, devamsızlık sınırını aştığı andan 



itibaren Arapça Yeterlilik (Muafiyet) Sınavları hariç yapılacak sınavlara giremezler. Devamsızlık süreleri her 
yarıyıl için ayrı hesaplanır. İlk yarıyıl içinde devamsızlık sınırını aşmayan öğrencilerin kalan devamsızlık 
hakları diğer yarıyıla aktarılmaz. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler derslere ve sınavlara 
giremez.

 (2) Hazırlık sınıfının ilk yılında devamsızlık yaparak tekrara kalan öğrenciler, tekrar yılında da 
derslere devam etmek zorundadır. Bu öğrenciler, tekrar yılında da devam şartını yerine getirmedikleri 
takdirde Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince, programdan ilişikleri kesilir.

(3) Hazırlık sınıfının devam takibinden Sınav ve Değerlendirme Komisyonu sorumludur. Hazırlık 
sınıfında derse giren öğretim elemanları, devamsızlıkları Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun belirlediği 
tarihlerde komisyona bildirmek zorundadırlar. 

(4) Herhangi bir nedenle derse girmeyen veya ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenci yok yazılır. 
Derslere giren öğretim elemanlarının öğrencilere izin verme yetkisi yoktur. Öğrenciler, herhangi bir nedenle 
ders saat ve gününün değiştirilmesi ya da normal ders saatleri dışında telafi dersi yapılması durumunda, 
yoklama süreci aynı şekilde uygulanacağı için ilan edilen gün ve saatlere uymakla yükümlüdür. 

(5) Öğrenciler her yarıyıl en az %85’ine devam etmekle yükümlü olduklarından, sosyal ve sportif 
etkinliklere katılma ve raporlu olmaları gibi durumlarda, bu mazeretlerini %15 devamsızlık süresi içinde 
kullanmak zorundadır. Rektörlük makamınca onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler ise 
katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar. 

(6) Geç gelen veya ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenci, o dersin tamamında yok sayılır. 

(7) Belgelendirmek kaydıyla, 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen eğitim-öğretimin 
aksaması sonucunu doğuracak olaylar ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından mazeret olarak 
kabul edilecek diğer hallerin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumlar hariç olmak üzere ara sınava girmeyen 
öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. Olağanüstü durumunu belgelendiren öğrencilerin durumu 
Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve uygun görülürse Fakülte/Yüksekokul Yönetim 
Kurulunun belirleyeceği bir tarihte bu öğrenciler için ilgili sınavların yerine geçen mazeret sınavı yapılır.

(8) Öğrencilerin almış oldukları sağlık raporları nedeniyle yaptıkları devamsızlıklar %15 
devamsızlık süresi içinde kullanılmış sayılır.

(9) Öğrencilerin devam durumları, ders öğretim elemanlarınca izlenir ve devamsızlıkları nedeniyle 
sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, sınavdan önce Fakülte/Yüksekokul internet sitesinde ilan edilir.

Başarı ve Değerlendirme

MADDE 12 – (1) Yarıyıl notlarının hesaplanmasında; %30 değerinde en az 2 (iki) en fazla 4 (dört) 
kısa sınav, %50 değerinde iki ara sınav, %10 değerinde portfolyo çalışması ve %10 değerinde ders öğretim 
elemanı performans notu ölçütleri esastır. Tüm sınavlardan alınan notların ağırlıklı ortalaması ile yarıyıl notu 
elde edilir. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir.

(2) Eğitim-öğretim sistemi içinde nihai başarı için yılsonu ortalamasının hesaplamasında, iki yarıyıl 
notunun toplamının genel ortalaması %70 ve yılsonu sınavı notu %30 etkilidir. Elde edilen puanlar toplanır 
ve çıkan sonuca göre öğrencinin geçme notu belirlenir.

(3) Hazırlık sınıfı programında öğretim dili % 100 yabancı dil eğitimli programlara kayıtlı 
öğrencilerin yılsonu ortalamaları 100 puan üzerinden en az yetmiş (70) puan; öğretim dili % 30 yabancı dil 
eğitimli programlara kayıtlı öğrencilerin yılsonu ortalaması en az altmış (60) puan olan öğrenciler başarılı, 
belirtilen puanların altında kalan öğrenciler ise başarısız sayılır. 



(4) Hazırlık sınıfı programında başarısız olan öğrenciler için başka bir sınav yapılmaz. Hazırlık 
sınıfının ilk yılında başarısız olan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan hazırlık 
sınıfı muafiyet sınavına girebilirler.

(5) Öğrenciler sınav sonuçlarına, sonuçların ilan tarihini izleyen günden itibaren 5 işgünü içinde ve 
sadece maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtirazlar ilgili fakülte veya yüksekokulun belirlediği komisyon 
tarafından incelenir. Yapılan inceleme sonunda herhangi bir maddi hata tespit edilmesi durumunda söz 
konusu hata düzeltilir ve sonuç yeniden ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller ve Yürürlük

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 13 – Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 

 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak 
Esaslara İlişkin Yönetmelik,

 24.08.2019 tarih ve 30868 sayılı Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 
Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14– Bu Yönerge 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere 
Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 –  Bu Yönerge hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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