
TARSUS ÜNİVERSİTESİ 
YABANCI DİL VE YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Tarsus Üniversitesi Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı 

tarafından yürütülen zorunlu yabancı dil dersleri ile zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları 
eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Tarsus Üniversitesi Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı tarafından 

yürütülen Zorunlu Yabancı Dil Dersi, Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları yönetim, 
uygulama ve değerlendirme esaslarını kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi, 

14, 44 ve 49 uncu maddeleri, 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının 
Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ve Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
hükümlerine dayanmaktadır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu yönergede adı geçen; 
a) Birim/ilgili birim: Tarsus Üniversitesine bağlı bir enstitü, fakülte, yüksekokul veya meslek 

yüksekokulunu, 
b) Bölüm Başkanlığı: Ortak Dersler Bölüm Başkanlığını,  
c) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğretim dili tamamen Türkçe olan 

programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı yabancı dil eğitimini, 
ç) Kısmen yabancı dil eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az %30'unun 

yabancı dilde verildiği eğitimi, 
d) Muafiyet Sınavı:  Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyeti belirlemeye yönelik 

gerçekleştirilen sınavı, 
e) Rektör: Tarsus Üniversitesi Rektörünü, 
f) Senato: Tarsus Üniversitesi Senatosunu, 
g) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler Çerçeveleri 

ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve yükseköğretim düzeylerine yönelik eğitim ve öğretim 
programlarını içeren yeterlilikler çerçevesini, 

ğ) Üniversite: Tarsus Üniversitesini, 
h) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde verildiği 

eğitimi, 
ı) Yeterlilik sınavı: Öğrencinin program için istenen ilgili yabancı dil düzeyi yeterliliğine sahip 

olup olmadığını ölçen sınavları, 
i) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda 

öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini, 
ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yabancı Dil Öğretiminin Esasları 

Yabancı Dil Öğretiminin ve Yabancı Dilde Öğretimin Amacı 
MADDE 5 – (1) Yabancı dil öğretiminin amacı, öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını 

öğretmeyi, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmeyi, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu 
anlayabilmeyi ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmeyi; yabancı dilde öğretimin amacı ise 
ön lisans, lisans ve lisansüstü diploma programı mezunlarının alanlarına ilişkin yabancı dil 
yeterliliklerini kazanmalarını sağlamaktır. 



 
 
Yabancı Dil Yeterlilik, Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavları 
MADDE 6 – (1) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan yükseköğretim 

programına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında, Ortak Dersler 
Bölümü tarafından düzenlenen yabancı dil yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınava zorunlu hazırlık 
sınıfına kayıt yaptırmış öğrenciler ile önceki yılda hazırlık sınıfında başarısız olmuş öğrenciler girerler. 
Yabancı dil yeterlilik sınavı ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler için zorunlu değildir.  

(2) Gerektiğinde, yabancı dil yeterlilik sınavı ile birlikte seviye tespit sınavı da uygulanabilir. 
Seviye tespit sınavının uygulanıp uygulanmayacağı ve seviye tespit sınavı ile yeterlilik sınavının tek bir 
sınav veya ayrı ayrı sınavlar olarak mı uygulanacağı Senato tarafından belirlenir.  

(3) Öğretim dili kısmen yabancı dilde veya Türkçe olan bölümlerin hazırlık sınıfı öğrencileri için 
yeterlilik sınavı başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 60, tamamen yabancı dilde olan bölümlerin 
hazırlık sınıfı öğrencileri için 100 tam puan üzerinden en az 70’dir. 

(4) Muafiyet sınavı eğitim-öğretim yılı başında tek aşamalı (yazılı) olarak yapılır. Bu sınava 
zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmak isteyen ilk defa kayıt yaptırmış öğrenciler girerler. Zorunlu 
yabancı dil derslerinden muaf olabilmek için muafiyet sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 
puanla başarılı olunması gereklidir. 

(5) Yükseköğretim programlarına ek yerleştirme ve yurt dışından öğrenci kabulü kontenjanları 
kapsamında Üniversiteye gelen öğrenciler için yabancı dil yeterlilik, seviye tespit ve muafiyet sınavları, 
ek kontenjan kayıtlarının tamamlanmasını takip eden hafta yapılır. 

(5) Yabancı dil yeterlilik, seviye tespit ve muafiyet sınavlarının kapsamı, içeriği ve şekli, Türkiye 
Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesinde o düzey için öngörülen yabancı dil bilgi düzeyi de göz 
önünde bulundurularak Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir. 

(6) Aşağıda belirtilen öğrenciler, yabancı dil yeterlilik sınavı ile muafiyet sınavına girmek 
zorunda değildir.  

a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu 
bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp orta öğrenimini 
bu kurumlarda tamamladığını belgeleyenler. 

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında 100 tam puan üzerinden en az 60 puanla başarılı 
olanlar. 

c) Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bir üniversitede yabancı dil hazırlık sınıfını 
başarıyla tamamladığını belgeleyenler. 

(7) Hazırlık sınıfı bulunmayıp tamamen Türkçe eğitim yapan bölümlere kayıt yaptırmış 
öğrencilerden, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında 100 tam puan üzerinden en az 50 puanla 
başarılı olanları, muafiyet sınavına girmeden ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar. 

(8) Bu maddenin altıncı fıkrasının (b) bendi ile yedinci fıkrası kapsamına giren sınavlardan alınan 
puanın bu Yönerge hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için, müracaat tarihi itibari ile sınavı 
yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli 
olmaması halinde bu süre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.  

Zorunlu Yabancı Dil Dersleri 
MADDE 7 – (1) Öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran 

öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu yabancı 
dil dersi alırlar. Zorunlu yabancı dil dersinden muaf olmak isteyen öğrenciler bu yönergenin 6 ncı 
maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen muafiyet sınavına girerler. Ancak ilgili maddenin altıncı ve 
yedinci fıkrasında belirtilen muafiyet şartlarını taşıyan öğrenciler, kayıtlı oldukları diploma programının 
bulunduğu enstitü, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararıyla muafiyet 
sınavından muaf olabilirler.  

(2) Muafiyet sınavına girmeyen veya muafiyet şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler, zorunlu 
yabancı dil derslerini almak ve bu derslerden başarılı olmak zorundadırlar.  

(3) Muafiyet sınavına girecek öğrenciler sınavdan en az üç gün önce sınava katılmak istediklerini 
bir dilekçe ile kayıtlı oldukları birime belirtmek zorundadır. Başvuru yapmayan öğrenciler sınava 
alınmazlar. 



(4) Muafiyet sınavına herhangi bir sebeple girmeyen/giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı 
yapılmaz.  

(5) Muafiyet sınavından başarılı olan öğrencilerin notu, Senato tarafından belirlenen mutlak 
değerlendirme sistemi not aralıkları tablosuna göre harf notuna çevrilerek Yabancı Dil I ve Yabancı Dil 
II dersleri için ayrı ayrı olarak not belgesine işlenir. 

(6) Zorunlu yabancı dil dersleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesinde o düzey için 
öngörülen yabancı dil bilgi düzeyini karşılayacak şekilde en az iki yarıyıl olarak programlanır.  

(7) Zorunlu yabancı dil dersleriyle ilgili eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve 
uygulamasını sağlamak üzere sınav komisyonu ve zorunlu yabancı dil dersi koordinatörü, Bölüm 
Başkanlığı tarafından belirlenir. 

Yabancı Dille Öğretim ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı 
MADDE 8 – (1) Tarsus Üniversitesi ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında Senato 

kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı alınarak kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim verilen 
programlarda zorunlu hazırlık sınıfı açılır. 

(2) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlarda; 
a) Hazırlık sınıfı uygulanması zorunludur. 
b) Yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olanlar ile sınavdan muaf olanlar hariç olmak üzere ön 

lisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptırmış olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına 
devam etmekle yükümlüdürler. 

(3) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda ise zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı 
açılamaz ancak Senato kararı ile isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. İsteğe bağlı hazırlık 
sınıfı bulunması durumunda;   

a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler 
müracaat edebilir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi almak isteyen öğrencilerin, kayıt tarihinin son 
gününe kadar, isteğini belirten dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması gerekir. Dilekçe 
veren öğrencinin, Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde kayıtlı olduğu diploma programına ait ders kaydı 
hazırlık sınıfına çevrilir. 

b) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler, güz yarıyılında akademik 
takvimde öngörülen ders ekleme ve bırakma süresinin sonuna kadar hazırlık eğitiminden vazgeçebilirler 
ve kendi programlarına ders kaydı yaptırabilirler. Öngörülen süreyi geçtikleri takdirde bir sonraki 
akademik yılda kayıtlı oldukları diploma programına devam ederler. 

c) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına başvuran tüm öğrenciler Ortak Dersler 
Bölümünün imkânları dikkate alınarak Senato tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde eğitime 
kabul edilirler. Başvuruların kontenjanı aşması halinde öğrenciler üniversiteye yerleşme puanına göre 
en yüksekten başlanarak kontenjan sınırları içinde hazırlık sınıfına kaydedilirler. 

(4) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi Bölüm Başkanlığı tarafından 
yürütülür. Hazırlık sınıfı öğretim süresi bir akademik yılı kapsar ve öğrencinin kayıtlı olduğu programın 
eğitim-öğretim süresine dâhil değildir. 

(5) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler, aldıkları yabancı dil hazırlık eğitimi süresince, 
kabul edildikleri bölüm veya programdan ders alamazlar. 

(6) Yabancı dil hazırlık sınıfında ders kredileri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri 
Çerçevesinde öğrencinin hazırlık sınıfına başlangıçtaki yabancı dil düzeyi de dikkate alınarak Bölüm 
Başkanlığı tarafından belirlenir ve Senatonun onayına sunulur.   

(7) Hazırlık sınıflarında öğrenci sayısı, ilgili bölümün imkânları dikkate alınarak Bölüm 
Başkanlığı tarafından belirlenir. Şubelerde okutulacak derslerin kredisi, oluşan sınıfların seviyelerine 
göre haftada en az 20, en fazla 30 saat olarak belirlenir. 

(8) Hazırlık sınıflarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve uygulamasını sağlamak 
üzere sınav komisyonu ve hazırlık sınıfı koordinatörü, Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sınavlar ve Değerlendirme 
Sınavlar 
MADDE 9 – (1) Ortak zorunlu derslerde sınavlar ve değerlendirme, Tarsus Üniversitesi Ön lisans 

ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 



(2) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıflarında; varsa seviye tespit sınavı, ara sınavlar, yılsonu 
sınavı ve yeterlik sınavı uygulanır. Bunun yanı sıra; kısa süreli sınavlar, ödevler ve benzeri yıl içi 
çalışmalar yapılabilir. Bu sınavlardan hangilerinin nasıl yapılacağına, Tarsus Üniversitesi Ön lisans ve 
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Bölüm Başkanlığı tarafından 
karar verilir ve eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ilk üç hafta içinde ilan edilir.  

a) Seviye tespit sınavı: Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden başlayacağını 
belirlemek için yapılan sınavdır. 

b) Ara sınavlar: Hazırlık sınıfı süresince uygulanan çalışmaların kapsamları ve amaçları göz 
önüne alınarak, her yarıyıl içinde bir ara sınav ve güz yarıyılı sonunda bir ara sınav olmak üzere, bir 
akademik yılda toplam üç ara sınav yapılır. Her ara sınavın başarı notuna katkısı en az %10’dur. 

c) Kısa süreli sınavlar: Ara sınavlar dışında, önceden tarih bildirmeksizin kısa süreli sınavlar 
yapılabilir. Bu sınavların yıl içi çalışmalara katkı oranları Bölüm Başkanlığınca belirlenir. Bu sınavlara 
girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı uygulanmaz. 

ç) Ödevler: Ara sınavların dışında, öğrenciye ödevler verilebilir. Ödevlerin yıl içi çalışmalara 
katkı oranları Bölüm Başkanlığınca belirlenir. 

d) Yılsonu sınavı: Devam zorunluluğunu yerine getirmiş öğrencilerin yılsonunda girmek zorunda 
oldukları sınavdır. Bir akademik yıl içinde bir yılsonu sınavı yapılır. Yılsonu sınavının başarı notuna 
katkısı %60’tır. 

e) Mazeret sınavı:  Haklı ve geçerli nedenlerle herhangi bir ara sınava katılamayan ve mazeretleri 
ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır. 

(3) Ara sınavların yapıldığı tarihlerde ders yapılmaz. Ara sınav tarihleri sınavların yapılmasından 
iki hafta önce Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilir. 

Hazırlık Sınıfı Başarı Durumu  
MADDE 11 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanan programlarda; 
a) Yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olanlar ve sınavdan muaf olanlar ile yabancı dil 

hazırlık sınıfına devam edip yılsonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olan öğrenciler, yabancı 
dille verilen ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam etmeye hak kazanır. 

b) Zorunlu hazırlık sınıfı sonunda başarılı olamayan öğrenci, ilave bir yıl daha hazırlık sınıfına 
devam edip başarılı olmak zorunadır. Ancak öğrenciler ilave hazırlık sınıfı eğitimi başlamadan önce 
(eğitim-öğretim yılı başında) yapılan yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olarak veya bu Yönergenin 
6 ncı maddesinin, altıncı fıkrasının b bendindeki şartı sağlayarak yabancı dille verilen ön lisans, lisans 
veya lisansüstü öğretim programına devam etmeye hak kazanır. 

c) Zorunlu 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 ön lisans ve lisans öğrencileri hakkında, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 
ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.  

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler, yılsonunda başarılı olamasalar bile ön lisans, 
lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrencilerden muafiyet sınavından 
başarılı olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince 
verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerine devam etmek zorundadır. 

(3) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıflarında; 
a) Derslere devam zorunludur. Devamsızlığı toplam yıllık ders saatinin %20’sini aşan öğrenciler 

yılsonu sınavına giremezler ve başarısız sayılırlar. Hazırlık sınıfının ilk yılında devamsızlık yaparak 
tekrara kalan öğrenciler, tekrar yılında da derslere devam etmek zorundadırlar. Bu öğrenciler, tekrar 
yılında da devam koşulunu yerine getirmezlerse ilgili sınavlara alınmazlar. Bu durumdaki öğrenciler 
zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitiminde başarısız sayılırlar. 

b) Başarı notu, akademik yıl içinde yapılan ara sınavlar ve varsa yıl içi çalışmalarından alınan 
notların bu yönergede belirlenen katkı oranları ölçüsünde toplamının %40’ı ile yılsonu sınav notunun 
%60’ının toplanması ile elde edilir. Bir öğrencinin hazırlık sınıfında başarılı olabilmesi için yılsonu 
genel sınavı veya bütünleme sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 almakla koşuluyla, başarı 
notunun kısmen yabancı dille eğitim yapılan programlar için 100 tam puan üzerinden en az 60, tamamen 
yabancı dille eğitim yapılan programlar için ise en az 70 olması gerekir. 



(4) İsteğe bağlı hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrencilerin listesi ve başarı durumu 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bu öğrencilere 
“İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Başarı Belgesi” düzenlenip verilir. 

(5) Zorunlu hazırlık sınıfına devam koşulunu yerine getirmiş, yapılan sınavlara katılmış ancak 
başarısız olmuş öğrencilere, eğitim-öğretim süresince yapılacak yeterlilik sınavlarına katılma hakkı 
tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin sınav tarihinden en az yedi gün öncesine kadar sınava giriş taleplerini 
dilekçe ile Bölüm Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. 

(6) İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam koşulunu yerine getirmiş, yapılan sınavlara katılmış ancak 
başarısız olmuş öğrencilere, kayıtlı oldukları programlardan mezun oluncaya kadar isteğe bağlı hazırlık 
sınıfları için yapılan yılsonu sınavına katılma hakkı tanınır. Bu sınavdan 60 ve üzeri puan alanlar, isteğe 
bağlı hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış sayılırlar. Bu öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
tarafından “İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Başarı Belgesi” düzenlenip verilir. 

(7) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı sonunda başarılı veya başarısız olan öğrencilerin durumu Öğrenci 
İşleri Bilgi Sistemine girilerek kayıt altına alınır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan 
öğrenciler başvurmaları halinde zorunlu yabancı dil dersinden muaf olurlar. 

Yılsonu Bütünleme Sınavı  
MADDE 10 – (1) İkinci yarıyıl sonunda, yılsonu sınavından sonra, bu Yönergede belirtilen 

şartları sağlayamayıp başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler.  
(2) Devamsızlıktan kalan öğrenciler bu sınava giremezler.  
(3) Bütünleme sınavının mazeret hakkı yoktur.  
(4) Bütünleme sınavına girmeyenler veya bu sınava girip başarısız olanlar bir sonraki eğitim- 

öğretim yılı başında yapılan Yeterlik Sınavına girebilirler. 
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yetki 
MADDE 12 – (1) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin disiplin işleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin yönetmeliği ve kayıt dondurma, öğrenci harçları, mazeret sınavı gibi eğitim-öğretimle ilgili her 
türlü işleri Tarsus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine 
göre öğrencilerin kayıtlı bulunduğu diploma programının bulunduğu enstitü, fakülte, yüksekokul veya 
meslek yüksekokulu yönetim kurullarınca yerine getirilir. 

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller 
MADDE 13 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmenlik ile Tarsus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 14 – (1) Bu Yönerge, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.  
Yürütme 
MADDE 15 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Tarsus Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


