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24 Ağustos 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30868

YÖNETMELİK

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�nden:
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI EĞİTİM, ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� Yabancı D�ller Yüksekokulunca

yabancı d�l hazırlık sınıflarında yürütülen zorunlu ve �steğe bağlı yabancı d�l eğ�t�m-öğret�m�ne �l�şk�n usul ve esasları
düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� Yabancı D�ller Yüksekokulunca yabancı d�l

hazırlık sınıflarında yürütülen zorunlu ve �steğe bağlı yabancı d�l eğ�t�m-öğret�m�ne �l�şk�n usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 14 üncü ve 49

uncu maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Hazırlık sınıfı programı: Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�n�n zorunlu ve �steğe bağlı yabancı d�l hazırlık sınıfı

eğ�t�m-öğret�m�n�n uygulandığı Yabancı D�ller Yüksekokulunun Yabancı D�ller Bölümü bünyes�nde oluşturulan
yabancı d�l hazırlık sınıfı programını,

b) Materyal Gel�şt�rme B�r�m�: Hazırlık sınıfı programında yürütülen eğ�t�m-öğret�m etk�nl�kler�nde
kullanılacak her türlü materyal�n bel�rlenmes�, hazırlanması, paylaşılması, arş�vlenmes�, güncellenmes� ve programın
gel�ş�m�ne katkısı olan benzer �şler� yürüten b�r�m�,

c) Müdür: Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� Yabancı D�ller Yüksekokul Müdürünü,
ç) Müdürlük: Yabancı D�ller Yüksekokulu Müdürlüğünü,
d) Öğrenc� Destek B�r�m�: Hazırlık sınıfı programındak� öğrenc�ler�n b�reysel ve akadem�k gel�ş�mler�ne katkı

sağlayan destek eğ�t�m, b�l�nçlend�rme ve benzer� etk�nl�kler� hazırlayan, gel�şt�ren ve uygulanmasını sağlayan ve
öğrenc�ler�n gel�ş�m�ne katkısı olan benzer �şler� yürüten b�r�m�,

e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�n�,
f) Portfolyo çalışmaları: Yabancı d�l hazırlık eğ�t�m ve öğret�m� süres�nce uygulanan programların kapsam ve

amaçları göz önüne alınarak yapılan ödevler, sunumlar, performans etk�nl�kler�n�,
g) Program Gel�şt�rme ve Planlama B�r�m�: Hazırlık sınıfı programının müfredatını gel�şt�ren, ders

�zlenceler�n� hazırlayan, eğ�t�m-öğret�m etk�nl�kler�n� planlayan, programın ver�ml�l�ğ�n� tak�p eden, ders program ve
etk�nl�kler�yle �lg�l� b�lg�lend�rme toplantıları düzenleyen ve programın gel�ş�m�ne katkısı olan benzer �şler� yürüten
b�r�m�,

ğ) Senato: Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� Senatosunu,
h) Sınav Hazırlama ve Ölçme-Değerlend�rme B�r�m�: Hazırlık sınıfı programında �ht�yaç duyulan her türden

sınavı hazırlayan, ölçme-değerlend�rme etk�nl�kler�n� gerçekleşt�ren, sınav arş�v�n�n oluşturulması ve programın
gel�ş�m�ne katkısı olan benzer �şler� yürüten b�r�m�,

ı) Ün�vers�te: Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�n�,
�) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı D�l Sev�ye Tesp�t Sınavını,
j) YDYS: Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� Yabancı D�ller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Yabancı D�l

Yeterl�k Sınavını,
k) Yüksekokul: Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� Yabancı D�ller Yüksekokulunu,
l) Yüksekokul Kurulu: Yabancı D�ller Yüksekokul Kurulunu,
m) Yüksekokul Yönet�m Kurulu: Yabancı D�ller Yüksekokul Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hazırlık Sınıfı Eğ�t�m-Öğret�m�ne İl�şk�n Esaslar

Hazırlık sınıfı eğ�t�m-öğret�m�n�n amacı
MADDE 5 – (1) Yabancı d�l hazırlık sınıfı eğ�t�m-öğret�m�n�n amacı öğrenc�lere yerleşt�r�ld�kler� öğret�m

programlarının öngördüğü yabancı d�lde; aldıkları dersler� ve �lg�l� b�l�msel yayınları �zleyeb�lme ve b�l�msel
etk�nl�klere katılab�lme yeteneğ� kazandırmak, kültürel ve sosyal yaşamlarında gereks�n�m duyacakları d�l �let�ş�m�n�
sağlayab�lme yeterl�l�ğ�n� kazandırmak ve bu eğ�t�m-öğret�m� Avrupa Ortak D�l Referansı (CEFR) çerçeves�nde
vereb�lmekt�r.

Hazırlık sınıfı eğ�t�m-öğret�m�ne tab� öğrenc�ler
MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfı eğ�t�m-öğret�m programına tab� öğrenc�ler şunlardır:
a) Tamamen (% 100) yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlara kayıtlı olanlar.
b) Zorunlu ve seçmel� dersler�n en az % 30’unun yabancı d�lle yapıldığı programlara kayıtlı olanlar.
c) Hazırlık sınıfı programının �lk eğ�t�m-öğret�m yılında başarısız olanlar.
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ç) 7 nc� madden�n �k�nc� fıkrası uyarınca YDYS’ye g�r�p başarısız olanlar.
(2) Yabancı d�l eğ�t�m�n�n zorunlu olmadığı programlara yerleşen öğrenc�lere, talep etmeler� hal�nde,

kontenjan dâh�l�nde yabancı d�l hazırlık eğ�t�m� ver�leb�l�r.
Yabancı D�l Yeterl�k Sınavı
MADDE 7 – (1) Ün�vers�ten�n yabancı d�lde eğ�t�m� zorunlu ve �steğe bağlı programlarından Öğrenc� B�lg�

S�stem� aracılığı �le Yabancı D�ller Yüksekokulu hazırlık sınıfı programına dâh�l olan öğrenc�ler �ç�n YDYS yapılır.
(2) YDYS’ye; yen� kayıt yaptıran, devam koşulunu sağlayarak ya da sağlamayarak hazırlık sınıfının �lk yılı

başarısız olan, hazırlık sınıfı süres� �çer�s�nde kayıt donduran ve yatay geç�şle Türkçe b�r programdan zorunlu yabancı
d�l hazırlık şartı olan aynı veya benzer� b�r programa gelen öğrenc�ler g�rer. Bu öğrenc�ler YDYS’de başarısız olmaları
hal�nde hazırlık sınıfı programına devam ederler.

(3) YDYS, her eğ�t�m-öğret�m yılı başında yılda b�r kez olmak üzere Yüksekokul Yönet�m Kurulunun
bel�rleyeceğ� ve Yabancı D�ller Yüksekokulu Müdürlüğünün resm� �nternet s�tes�nde �lan edeceğ� tar�hte yapılır.

(4) Hazırlık sınıfı programına ek kontenjan �le sonradan dâh�l olan öğrenc�ler �ç�n, öğrenc�ler�n programa dâh�l
oldukları �lk hafta �ç�nde b�r defaya mahsus olmak üzere YDYS yapılır.

(5) Yabancı D�ller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından �lan ed�len tar�hte yeterl�k sınavına g�rmeyen öğrenc�ler
�ç�n yen� b�r yeterl�k sınavı yapılmaz.

(6) YDYS’den öğret�m d�l� % 100 yabancı d�l eğ�t�ml� programlara kayıtlı öğrenc�ler en az yetm�ş (70) puan;
öğret�m d�l� % 30 yabancı d�l eğ�t�ml� programlara kayıtlı öğrenc�ler en az altmış (60) puan almaları hal�nde hazırlık
sınıfı programından muaf olarak bölümler�ne başlarlar.

(7) Yabancı d�l düzey� yeterl� olmayan öğrenc�ler YDYS sonuçlarına göre sev�yelere ayrılarak yabancı d�l
hazırlık sınıfı programına alınırlar.

Hazırlık sınıfı programında muaf�yet
MADDE 8 – (1) Aşağıdak� şartlardan herhang� b�r�n� taşıyan öğrenc�ler hazırlık sınıfı programından muaf

olurlar ve yerleşt�r�ld�kler� akadem�k programa başlarlar:
a) Yabancı d�l eğ�t�ml� programlara kayıtlı öğrenc�ler, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar �le Yükseköğret�m

Kurulu tarafından eşdeğerl�ğ� kabul ed�len ve üç takv�m yılını aşmamak şartıyla ÖSYM tarafından yapılan yabancı d�l
sınavı YDS’den öğret�m d�l� %100 yabancı d�lle olan programlara kayıtlı öğrenc�ler �ç�n �lg�l� d�lde en az yetm�ş (70)
puan, öğret�m d�l� %30 yabancı d�lle olan programlara kayıtlı öğrenc�ler �ç�n �lg�l� d�lde en az altmış (60) puan alanlar.

b) Muaf�yet başvurusu sırasında geçerl� olan ÖSYM Yabancı D�l Sınavları Eşdeğerl�k tablosuna göre, eşdeğer
kabul ed�len d�ğer ulusal ve uluslararası yabancı d�l sınavlarının herhang� b�r�nde %100 yabancı d�lle eğ�t�m
programlarına kayıtlı öğrenc�ler �ç�n �lg�l� d�lde YDS’de en az yetm�ş (70), %30 yabancı d�lle eğ�t�m programlarına
kayıtlı öğrenc�ler �lg�l� d�lde YDS’de en az altmış (60) puana denk puan alanlar.

c) En az son üç yılında, öğret�m d�l� olarak bel�rlenen yabancı d�l�n anad�l olarak konuşulduğu ya da resm� d�l
olarak kabul ed�ld�ğ� b�r ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ett�ğ� ortaöğret�m kurumlarında eğ�t�m görüp
ortaöğren�mler�n� bu kurumlarda tamamlayanlar.

ç) Son üç yıl �ç�nde Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�nde veya başka b�r ün�vers�tede yabancı d�l hazırlık sınıfı
programını başarıyla tamamlayan öğrenc�ler.

(2) Bu durumdak� öğrenc�ler�n hazırlık sınıfı programından muaf olab�lmeler� �ç�n durumlarını göster�r
belgeler�n aslı �le b�rl�kte eğ�t�m-öğret�m yılı başında Yabancı D�ller Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmaları
gerekmekted�r. Başvuran öğrenc�ler�n muaf�yet �stekler� Yüksekokul Yönet�m Kurulunca karara bağlanır.

Hazırlık sınıfı eğ�t�m-öğret�m�n�n yürütülmes�
MADDE 9 – (1) Hazırlık sınıfı programında eğ�t�m-öğret�m faal�yetler� Yabancı D�ller Yüksekokul Müdürü

tarafından yürütülür.
(2) Ün�vers�ten�n yabancı d�l eğ�t�m� şartı konulan programlarına kayıtlı olup Öğrenc� B�lg� S�stem�

aracılığıyla yabancı d�ller yüksekokulu hazırlık sınıfı programına dâh�l olan öğrenc�ler�n yerleşt�r�ld�kler� öğret�m
programlarının öngördüğü her b�r öğret�m d�l� �ç�n ayrı b�r hazırlık sınıfı programı açılır.

(3) Hazırlık sınıfında b�r sınıftak� öğrenc� sayısı 25’ten fazla olamaz. Ancak f�z�k� şartlarla �lg�l� oluşab�lecek
olağanüstü durumlarda Yüksekokul Yönet�m Kurulu bu sayıyı artırab�l�r. Hazırlık sınıfındak� öğrenc� yatay geç�ş
yapamaz. Hazırlık sınıfına yatay geç�şle öğrenc� alınmaz. Ancak güz yarıyılında, Merkez� Yerleşt�rme Puanı �le yatay
geç�ş yaparak gelen öğrenc� kabul ed�leb�l�r.

(4) Hazırlık sınıfı programında eğ�t�m-öğret�m süreçler�n�n ver�ml�l�k ve kal�tes�n�n artırılmasına ve
sürdürüleb�l�r olmasına yönel�k faal�yetler Program Gel�şt�rme ve Planlama B�r�m�, Sınav Hazırlama ve Ölçme-
Değerlend�rme B�r�m�, Materyal Gel�şt�rme B�r�m� ve Öğrenc� Destek B�r�mler�n�n koord�nel� çalışmasıyla
gerçekleşt�r�l�r.

Hazırlık sınıfı eğ�t�m-öğret�m süres�, saatler� ve akadem�k takv�m
MADDE 10 – (1) Öğrenc�ler�n hazırlık sınıfı programına kayıt �şlemler� Ün�vers�teye �lk kayıt sırasında

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�nde bağlı oldukları bölümler tarafından yapılır.
(2) Hazırlık sınıfı programında akadem�k yıl on altışar haftalık �k� yarıyıldan oluşur.  Her b�r yarıyıl, sınav

süreler� dâh�l olmak üzere b�rb�r�n� tak�p eden sek�z haftalık �k� kurdan oluşur. Otuz �k� haftadan oluşan b�r akadem�k
yıl, sek�z haftalık toplam dört kurdan oluşur.

(3) Hazırlık sınıfı programının eğ�t�m-öğret�m süres� �k� akadem�k yıldan fazla olamaz.
(4) Hazırlık sınıfı programına kayıtlı olup �k� yarıyıl sürel� hazırlık sınıfını başaramayan veya bu süre sonunda

hazırlık sınıfı programı muaf�yet koşullarını yer�ne get�remeyen öğrenc�, en fazla b�r akadem�k yıl daha hazırlık sınıfı
programına devam edeb�l�r.



27.08.2019 www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2019/08/20190824-3.htm

www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2019/08/20190824-3.htm 3/4

(5) Hazırlık sınıfı programını �k� yıl �ç�nde başarı �le tamamlayamayan öğrenc�ler�n programla �l�ş�ğ� kes�l�r ve
bu durum kayıtlı oldukları fakülte veya yüksekokula b�ld�r�l�r. Bu kapsamdak� öğrenc�ler hakkında 23/3/2016 tar�hl�
ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumlarında Yabancı D�l Öğret�m� ve Yabancı D�lle
Öğret�m Yapılmasında Uyulacak Esaslara İl�şk�n Yönetmel�kte yer alan �lg�l� madde hükümler� uygulanır.

(6) İsteğe bağlı yabancı d�l hazırlık sınıfı programının süres� en fazla b�r akadem�k yıldır. Bu süre, öğrenc�ler�n
kayıtlı oldukları programın öğret�m süres�nden sayılmaz.

(7) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı programında başarılı olamayanlar yerleşt�r�ld�kler� programlara devam ederler.
(8) Hazırlık sınıfı programında geç�r�len süre, öğrenc�n�n kayıtlı olduğu bölümdek�/ programdak� azam�

öğren�m süres�nden sayılmaz.
(9) Hazırlık sınıfı programında haftalık en az y�rm� sek�z ders saat� olmak üzere hang� dersler�n kaç saat

okutulacağı Yüksekokul Yönet�m Kurulunca bel�rlen�r.
(10) Hazırlık sınıfı programı akadem�k takv�m�, her yıl Yabancı D�ller Yüksekokulu Müdürlüğünün öner�s� ve

Senatonun kararıyla bel�rlenen akadem�k takv�m çerçeves�nde yürütülür.
Sınavlar, değerlend�rme, başarı ve �t�raz
MADDE 11 – (1) Öğrenc� başarısını bel�rlemede her kur �ç�n, ortalaması; %10 değer�nde haberl�/habers�z �k�

kısa anlık sınav, % 20 değer�nde b�r ara sınav, % 30 değer�nde b�r kur b�t�rme sınavı, % 30
değer�nde portfolyoçalışmaları ve %10 değer�nde ders öğret�m elemanı performans notu ölçütler� esastır. Her sınav
yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılab�l�r.

(2) Eğ�t�m-öğret�m s�stem� �ç�nde her b�r kurun toplam puan ağırlığı % 25’t�r. Buna göre, eğ�t�m-öğret�m yılı
sonunda her b�r kurda elde ed�len toplam notun % 25’� hesaplanır. Her kur �ç�n hesaplanan %25 ağırlıklı not
ortalamasından elde ed�len puanlar toplanır ve çıkan sonuca göre öğrenc�n�n geçme notu bel�rlen�r.

(3) Hazırlık sınıfı programında öğret�m d�l� % 100 yabancı d�l eğ�t�ml� programlara kayıtlı öğrenc�ler�n yılsonu
ortalamaları 100 puan üzer�nden en az yetm�ş (70) puan; öğret�m d�l� % 30 yabancı d�l eğ�t�ml� programlara kayıtlı
öğrenc�ler�n yılsonu ortalaması en az altmış (60) puan olan öğrenc�ler başarılı, bel�rt�len puanların altında kalan
öğrenc�ler �se başarısız sayılır.

(4) Hazırlık sınıfı programında başarısız olan öğrenc�ler �ç�n başka b�r sınav yapılmaz. Hazırlık sınıfının �lk
yılında başarısız olan öğrenc�ler b�r sonrak� eğ�t�m-öğret�m yılı başında yapılacak olan YDYS’ye g�reb�l�rler.

(5) Öğrenc�ler sınav sonuçlarına, sonuçların �lan tar�h�n� �zleyen günden �t�baren 5 �şgünü �ç�nde ve sadece
madd� hata yönünden �t�raz edeb�l�rler. İt�razlar Yüksekokul Müdürlüğünün bel�rled�ğ� kom�syon tarafından �ncelen�r.
Yapılan �nceleme sonunda herhang� b�r madd� hata tesp�t ed�lmes� durumunda söz konusu hata düzelt�l�r ve sonuç
yen�den �lan ed�l�r.

Devam zorunluluğu ve mazeret
MADDE 12 – (1) Yabancı d�l hazırlık sınıfı programında derslere her b�r yarıyılda toplam ders saat�n�n en az

% 85’� oranında devam etmek zorunludur. Her b�r yarıyılda dersler�n toplam ders saat�n�n % 15’�ne devam etmeyen
öğrenc� hazırlık sınıfı programından başarısız sayılır ve programa devam edemez. Devamsızlık süreler� her yarıyıl �ç�n
ayrı hesaplanır. İlk yarıyıl �ç�nde devamsızlık sınırını aşmayan öğrenc�ler�n kalan devamsızlık hakları d�ğer yarıyıla
aktarılmaz.

(2) Devam koşulunu yer�ne get�rmeyen öğrenc�ler derslere ve sınavlara g�remez.
(3) Herhang� b�r nedenle derse g�rmeyen veya ders b�tmeden sınıfı terk eden öğrenc� yok yazılır. Derslere

g�ren öğret�m elemanlarının öğrenc�lere �z�n verme yetk�s� yoktur. Öğrenc�ler, herhang� b�r nedenle ders saat ve
gününün değ�şt�r�lmes� ya da normal ders saatler� dışında telaf� ders� yapılması durumunda, yoklama sürec� aynı
şek�lde uygulanacağı �ç�n �lan ed�len gün ve saatlere uymakla yükümlüdür.

(4) Öğrenc�ler, sosyal ve sport�f etk�nl�klere katılma, raporlu olmaları g�b� durumlarda, bu mazeretler�n� % 15
devamsızlık süres� �ç�nde kullanmış sayılırlar. Rektörlükçe onaylanan sosyal ve sport�f etk�nl�klere katılan öğrenc�ler
�se katılamadıkları dersler �ç�n devamsız sayılmazlar.

(5) Belgelend�rmek kaydıyla, 2547 sayılı Kanunun 7 nc� maddes�nde bel�rt�len eğ�t�m-öğret�m�n aksaması
sonucunu doğuracak olaylar ve Yüksekokul Yönet�m Kurulu tarafından mazeret olarak kabul ed�lecek d�ğer haller�n
ortaya çıkması g�b� olağanüstü durumlar har�ç olmak üzere ara sınav ve kur sonu sınavına g�rmeyen öğrenc�ler �ç�n
mazeret sınavı yapılmaz. Olağanüstü durumunu belgelend�ren öğrenc�ler�n durumu Yüksekokul Yönet�m Kurulunda
değerlend�r�l�r ve uygun görülürse Yüksekokul Yönet�m Kurulunun bel�rleyeceğ� b�r tar�hte bu öğrenc�ler �ç�n �lg�l�
sınavların yer�ne geçen mazeret sınavı yapılır.

(6) Öğrenc�ler�n almış oldukları sağlık raporları neden�yle yaptıkları devamsızlıklar %15 devamsızlık süres�
�ç�nde kullanılmış sayılır.

(7) Öğrenc�ler�n devam durumları, ders öğret�m elemanlarınca �zlen�r ve devamsızlıkları neden�yle sınava
g�rme hakkı kazanamayanların l�stes�, ara sınav ve kur sonu sınavından önce Yüksekokul �nternet s�tes�nde �lan ed�l�r.

(8) Her öğrenc� kend� devamsızlık kaydını tutmakla/tak�p etmekle yükümlüdür. Öğret�m elemanları ve öğrenc�
�şler� devamsızlık konusunda öğrenc�lere b�lg� vermekle yükümlü değ�ld�r.

(9) YDYS’ye ve haberl�/habers�z anlık kısa sınavlara katılmayan öğrenc�lere mazeret sınav hakkı ver�lmez,
öğrenc� o sınavdan sıfır (0) almış sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Öğrenc�ler�n mal� yükümlülükler�
MADDE 13 – (1) Yabancı d�l hazırlık programına kaydolan, sınıf tekrarına kalan ve örgün ya da açık öğret�m

olmak üzere �k�nc� b�r ün�vers�tede kaydı bulunan öğrenc�ler �lg�l� mevzuat çerçeves�nde mal� yükümlülükler�n�
bel�rlenen süreler �çer�s�nde yer�ne get�rmek zorundadırlar.
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Talep ed�len belgeler
MADDE 14 – (1) Yabancı D�ller Yüksekokulu Müdürlüğünden talep ed�len belgeler �ç�n öğrenc�n�n kend�s�

veya noter onaylı vekâlet verd�ğ� k�ş�n�n noter belges�n�n aslını �braz etmes� durumunda �sten�len belge ver�l�r, aks�
takd�rde üçüncü şahıslara h�çb�r şek�lde belge ver�lemez.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğret�m Kurumlarında Yabancı D�l

Öğret�m� ve Yabancı D�lle Öğret�m Yapılmasında Uyulacak Esaslara İl�şk�n Yönetmel�k hükümler� �le 11/9/2012tar�hl�
ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� Ön L�sans ve L�sans Eğ�t�m-Öğret�m ve
Sınav Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 16 – (1) 9/1/2014 tar�hl� ve 28877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�

Yabancı D�l Hazırlık Sınıfı Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k 2019-2020 eğ�t�m-öğret�m yılı başında yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.


