MERSİN ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA
UYULACAK ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu uygulama esaslarının amacı, Mersin Üniversitesi akademik birimlerinde zorunlu veya isteğe bağlı
yabancı dil hazırlık sınıfı öğretim programları ve ortak zorunlu yabancı dil dersleri ile ilgili kapsam, uygulama ve değerlendirme
esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu uygulama esasları, zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğretim programlarına ve ortak
zorunlu yabancı dil derslerine ilişkin hükümleri kapsar
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (ı) bendi, 44 üncü ve 49 uncu maddeleri ile 23/03/2016 tarihli 29662 sayılı Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu uygulama esaslarında geçen;
a) İlgili birim: Mersin Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüyü,
b) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğretim dili tamamen Türkçe olan programın ilk yarıyılından önce
talepleri halinde alacağı yabancı dil hazırlık sınıfı öğretimini,
c) Kısmen yabancı dil öğretimi; Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az %30'unun yabancı dilde verildiği
Öğretimi,
ç) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni,
d) Senato: Mersin Üniversitesi Senatosu'nu,
e) Seviye tespit sınavı: Öğrencinin hazırlık sınıfı öğretimine hangi düzeyden devam edeceğini belirleyen sınavı,
f) Tamamen yabancı dilde öğretim: Programın öğretim müfredatının tamamının (% l00) yabancı dilde verildiği öğretimi.
g) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler Çerçeveleri ile uyumlu olacak şekilde
tasarlanan ve yükseköğretim düzeylerine yönelik eğilim ve öğretim programlarını içeren yeterlilikler çerçevesini,
ğ) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
h) Yabancı Diller Yüksekokulu: Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nu.
ı) Yeterlilik sınavı: Öğrencinin program için istenen yabancı dil düzeyi ile yeterliliğine sahip olup olmadığını veya yabancı
dil yeterliliğini kazanıp kazanmadığını ölçen sınavları,
i) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nu,
j) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda öğrencinin devam etmek
zorunda olduğu yabancı dil hazırlık sınıfı öğretimini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı dil öğretiminin amacı ve genel esaslar
Yabancı dil öğretiminin amacı ve genel esaslar
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 veya yazılı olarak ifade
edebilmeyi; yabancı dilde öğretimin amacı ise ön lisans, lisans ve lisansüstü diploma programı mezunlarının alanlarına ilişkin
yabancı dil yeterliliklerini kazanmalarını sağlamaktır.
(2) Bir akademik yıldaki ders kaydı, ders faaliyeti, yeterlilik sınavı ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri, akademik takvim
ile düzenlenir.
(3) (Değişik: Senato 12/11/2019-2019/162) Öğretim programı kapsamındaki derslerin kısmen (en az % 30) veya tamamen
(% 100) bir yabancı dille yapılan birimlerde yabancı dil hazırlık programı zorunludur. Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık
sınıfında bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav süreleri ile resmi tatil
günleri her biri 16 hafta ve 80 iş
günü olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.
(4) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda, meslekî yabancı dil dersleri verilebilir. Bu programlarda zorunlu
yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz, ancak Senato kararı ile isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir
(5) (Değişik: Senato 12/11/2019-2019/162 Yabancı dil hazırlık programı, Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesi temel alınarak
haftalık ders saati düzeylerine göre en az 20 en çok 30 saat olarak planlanır. Her düzeyde haftada kaç saat ders ve hangi derslerin
okutulacağı ilgili birimin Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınavlarına İlişkin Esaslar
Muafiyet, Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavları
MADDE 6 – (1) Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil yeterlilik ve seviye tespit sınavından muaftır:
a) Müracaat tarihi itibari ile son üç yılda, ilgili yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının
devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp orta öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.
b) Son beş yıl içerisinde, ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme kurulu tarafından uluslararası sınavlarla
eşdeğerliği kabul edilen ve Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde (CEFR) gösterilen yabancı dil sınavlarının birinden, tamamen (% 100)
yabancı dille öğretim yapan bölümlere kayıtlı öğrenciler için B2( 100 üzerinden 75.00-94.99 puan), kısmen (en az % 30 oranında)

yabancı dille öğretim yapan bölümlere kayıtlı öğrenciler için B1 (100 üzerinden
60,00-74,99 puan) seviyesine eşdeğer puan
alanlar.
c) Son iki yıl içinde, Üniversitede zorunlu hazırlık sınıfı öğretimi almış ve başarılı olmuş öğrenciler
(2) (Değişik: Senato 12/11/2019-2019/162) Muafiyet başvuruları, yabancı dil yeterlilik sınavı tarihinden en geç on iş günü
önce Yabancı Dil Eğitiminin verildiği birime yazılı olarak yapılır. Öğrencilerin muafiyet talepleri yabancı dil yeterlik sınavı
tarihinden en geç beş iş günü öncesinde ilgili birimin Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
(3) Herhangi bir üniversitede zorunlu hazırlık sınıfı okuyup başarılı olmuş ve daha sonra ÖSYM tarafından Üniversitemiz
programlarından birine yerleştirilen öğrenciler, yabancı dil zorunlu hazırlık sınıfından muaf olmak için, akademik yılın başında
yapılan yeterlilik .sınavlarına girmek ve başarmak zorundadır.
(4) Bu Madde'nin (1) b fıkrasında belirtilen sınavlardan alınan puanlar beş yıl, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
yapılan muafiyet sınavından alınana puanlar üç yıl süreyle geçerlidir.
(5) Bu Esasların hükümleri, öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim
programına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.
MADDE 7 – (1) Altıncı Maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen şartlan yerine getiremeyen öğrenciler. Üniversiteye kayıt
yaptırdıkları akademik yılın başında yeterlilik sınavına girebilirler.
(2) (Değişik: Senato 12/11/2019-2019/162) Yabancı dil yeterlilik sınavına giren ve 100 tam puan üzerinden, kısmen (en az
% 30) yabancı dille öğretim yapan birimlerde en az 60 puan alan öğrenciler ve tamamen (%100) bir yabancı dille Öğretim yapan
birimlerde en az 70 puan alan öğrenciler zorunlu hazırlık sınıfından muaf tutularak kayıtlı oldukları programlardaki öğrenimlerine
başlarlar.
(3) İlan edilen tarihte yeterlilik sınavına girmeyenlere ikinci bir hak tanınmaz.
(4) ÖSYM ek kontenjanıyla, Türkiye Burslusu olarak, yatay veya dikey geçişle gelen öğrencilere Rektörlüğün uygun
gördüğü tarihte yabancı dil yeterlik sınavı yapılır.
Eğitim-öğretime ilişkin esaslar
MADDE 8 – (1) Yeterlilik sınavından başarılı olamayan öğrenciler ve yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler yabancı dil
hazırlık programına devam ederler.
(2) (Değişik: Senato 12/11/2019-2019/162) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesi temel
alınarak yapılır. Hazırlık eğitiminin hangi düzeylerde verileceği eğitimin verildiği ilgili birimin yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Yabancı dil hazırlık eğitimini veren ilgili birimler Yönetim Kurulu kararıyla kur sistemi uygulayabilir.”
(3) (Değişik: Senato 12/11/2019-2019/162) Öğrencinin yılsonu sınavından başarılı sayılabilmesi için devam şartını yerine
getirebilmesi ve yılsonu sınav notunun 100 tam puan üzerinden en az 50 puan olması koşuluyla, ara sınavlar ortalamasının % 50’si
ile yıl sonu sınavının % 50’sinin toplamının 100 tam puan üzerinden; tamamen (%100) yabancı dilde eğitim-öğretim yapan bölümler
/ programlar için en az 70 , kısmen ( en az %30) yabancı dilde eğitim-öğretim yapan bölüm/programlar ile Türkçe eğitim-öğretim
yapan isteğe bağlı bölüm/programlar için ise en az 60 olması gerekir.”
Devam zorunluluğu
MADDE 9 - (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık programına yıllık toplam ders saatinin en az %80‘i oranında devam etmek
zorunludur. Devamsızlık sınırını (yıllık toplam ders saatinin %20’si) aşmış öğrenci başarısız sayılır .
(2) Sağlık raporunun kapsadığı süreler de devamsızlıktan sayılır,
(3) (Değişik: Senato 12/11/2019-2019/162) İlgili Birimin Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan,
devamsızlık sınırını aşmış öğrenci, final sınavına girme hakkını kaybeder.
(4) (Değişik: Senato 12/11/2019-2019/162) Kendi imkanlarıyla yabancı dil öğrenmek isteyen zorunlu yabancı dil hazırlık
programı öğrencileri, bu isteklerini yazılı olarak yabancı dil eğitimin verildiği ilgili birime bildirmek zorundadırlar. Bu öğrencilerin.
Madde 6‘nın (1) b fıkrasında belirtilen sınavlardan başarılı olmak şartıyla ilgili birimin Yönetim Kurulunun kararıyla derslere devam
mecburiyeti yoktur. Ancak bu öğrenciler, yıl içinde yapılan ara sınavlara ve final sınavına giremezler, başvurmaları halinde güz
dönemi yeterlilik sınavına girebilirler. Bu öğrenciler bir yıl devam hakkını kullanmış sayılırlar ve yeterliliklerini sağlayamamaları
durumunda ikinci yılları itibarîyle güz yarıyıllarında yapılan yeterlilik sınavına girerler.
Sınav türleri ve başarı notları
MADDE 10 - (1) Yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrencinin akademik yıl içinde dil becerisinin gelişiminin
takibi ve ölçülmesi; ara sınavlar, çoktan seçmeli veya klasik kısa sınavlar, bilgisayar destekli (çevrimiçi) kısa sınavlar, ders içi veya
ders dışı performans çalışmaları ve ödevler yoluyla yapılır.
(2) Sınavlar kağıt üzerinde, bilgisayar ortamında (çevrimiçi), yazılı, sözlü veya hem yazılı hem de sözlü yapılabilir.
(3) (Değişik: Senato 12/11/2019-2019/162) Hazırlık programında yıl içinde yapılacak sınav türleri, sınav içerikleri,
sınavların ağırlık yüzdeleri, sınav tarihleri, sınav sayıları eğitim-öğretim yılı başlamadan önce İlgili birimin Yönetim Kurulu
kararıyla belirlenir ve ilan edilir.
(4 ) Sınav ve diğer çalışma programları eğitim öğretim dönemi başında ilan edilir.
(5 ) Kısa sınava giremeyen öğrenci için telafi sınavı ve/veya mazeret sınavı yapılmaz,
MADDE 11 – (1) (Değişik: Senato 12/11/2019-2019/162) Bir eğitim-öğretim yılında, sadece Güz Dönemi başında yeterlilik
sınavı yapılır. Yeterlik sınavları Güz Dönemi eğitim-öğretimi başlamadan önce yapılır ve tarihleri önceden ilan edilir.
(2) Güz dönemi yeterlilik sınavına, bir önceki akademik yıl hazırlık sınıfı öğretimi almış ve/veya başarısız olmuş öğrenciler
ile üniversiteye yeni kayıt yaptırmış öğrenciler girebilirler.
(3) (Değişik: Senato 12/11/2019-2019/162) Güz yeterlilik sınavlarına girmek isteyen öğrenciler, ilan edilen tarihler içinde
ilgili birime sınav kaydı yaptırmak ve sınav esnasında sınav kayıt belgelerini ve resimli bir resmi kimliği yanlarında bulundurmak
zorundadırlar. Aksi halde sınava kabul edilmezler.
(4) (Değişik: Senato 12/11/2019-2019/162) Güz dönemi yeterlilik sınavları için mazeret sınavı açılmaz.
MADDE 12 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan tarihini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde itiraz edebilirler.
(2) İtiraz bir dilekçe ile eğitim-öğretimin yapıldığı ilgili birime yapılır. İlgili birimin Yönetim Kurulunun belirleyeceği üç
kişilik komisyon tarafından itiraz incelenir ve itiraz süresini takip eden beş iş günü içinde incelenerek kesin karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programında Öğretim Süresi ve Başarısızlık
Zorunlu yabancı dil hazırlık programında öğretim süresi ve başarısızlık
MADDE 13 – (1) Kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim veren ön lisans, lisans ve lisansüstü programına kayıt
yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan veya
yeterliğini belgelemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.
(2) Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen ön lisans ve lisans öğrencileri Üniversitede öğretim dili
Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Öğrenciler talep etmeleri durumunda ÖSYM 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.
(3) Yabancı Dil Hazırlık Programında geçirilen ilk bir yıllık süre, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümdeki/ programdaki azami
öğrenim süresinden sayılmaz. Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin hazırlık sınıfını başarmaları için
kullandıkları ek süre, azami eğitim-öğretim süresinden sayılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınavlarına İlişkin Esaslar
Eğitim-öğretim
MADDE 14 -(1) Eğitim programı Türkçe olan bölüm/programlarda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğretim programı
Senatonun onayıyla uygulanır.
MADDE 15 – (1) (Değişik: Senato 12/11/2019-2019/162) Öğretim dili Türkçe olan ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık
sınıfı olan birimlerin öğrenciler istemeleri halinde hazırlık okumak için kayıtlı oldukları birime bir dilekçeyle başvuruda bulunurlar.
İlgili birimlerce başvurusu uygun görülen öğrencilerin listesi yönetim kurulu kararıyla her yıl akademik takvimde belirtilen Yabancı
Dil Seviye Tespit Sınavından en geç 5 gün önce yabancı dil eğitiminin verildiği birime gönderirler. Aynı şekilde daha sonra yabancı
dil hazırlık okumaktan vazgeçen öğrenciler bir dilekçeyle birimlerine başvuruda bulunurlar.
(2) (Değişik: Senato 12/11/2019-2019/162) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında bir yıldır ve hazırlık sınıfı geçme
notu 100 tam puan üzerinden 60,00 tir.
(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında sınıf geçme notu, yıl içi not ortalamasının %50’sinin ve final veya
bütünleme notunun %50'sinin toplamı alınarak hesaplanır,
(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık öğretimi programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin başarı durumları transkriptlerine
işlenir.
(5) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık öğretimi öğrencileri yarıyıl başında yapılan muafiyet sınavına giremezler. Bu öğrenciler,
ilgili birim tarafından belirlenen tarihte seviye belirleme sınavına girmekle yükümlüdürler.
Devam zorunluluğu
MADDE 16 - (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına yıllık toplam ders saatinin en az %80‘i oranında devam etmek
zorunludur. Devamsızlık sınırım (yıllık toplam ders saatinin %20'si) aşmış öğrenci başarısız sayılır.
(2) Sağlık raporunun kapsadığı sürelerde devamsızlıktan sayılır.
(3) Yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan devamsızlık sınırını aşmış öğrenci başarısız sayılır yıl
içinde derslere devam etme ve sınavlara girme hakkını kaybeder.
(4) Başarısız olan öğrenci kayıtlı bulunduğu öğretim programına bir sonraki akademik yıl itibariyle devam edebilir.
ALTINCI BÖLÜM
Mazeretler

MADDE 17 - (1) Ara sınava giremeyen öğrenciye Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
ilgili maddesi gereğince ve ilgili birim Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı yapılabilir.
(2) Mazerete ait belgelerin mazeretin sona ermesinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili birime sunulması gerekir.
Süresi içinde sunulmayan belgeler değerlendirmeye alınmaz. Final sınavları ve kısa sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.
(3) Final sınavına katılma hakkı olup da katılamayan veya katılıp da başarısız olan öğrenci bütünleme sınavına girer.
Bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.
(4) Rektörlükçe onaylanan sosyal ve sportif etkinliklerine katılan öğrenciler katılamadıkları dersler için devamsız sayılmaz
ve öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir.
Yaz dönemi eğitimi
MADDE 18 – (1) (Değişik: Senato 12/11/2019-2019/162) Yaz dönemi eğitimi; akademik yıl boyunca devam almış
öğrencilerin isteğe bağlı katılabilecekleri ücretli programdır. Yaz dönemi eğitiminin açılması ilgili yönetim kurulu kararına bağlıdır.
Yaz dönemi eğitimi sonunda yeterlik sınavı yapılır
YEDİNCİ BÖLÜM
Ortak Zorunlu Yabancı Diller Derslerine İlişkin Esaslar
Eğitim-öğretim ve muafiyet
MADDE 19 - (I) Öğretim dili Türkçe olan ön lisans ve lisans programlarında ilk defa kayıt yaptırarak öğrenime başlayan
öğrencilere yönelik ilgili yabancı dilde bir yeterlik sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 60,00 puan alanlar ortak
zorunlu yabancı dil derslerinden muaf tutulur.
(2) Son beş yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla
eşdeğerliği kabul edilen ve Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde (CEFR) gösterilen yabancı dil sınavlarının birinden A1 seviyesine
eşdeğer puan alanlar ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf tutulur,
(3) Üniversitede zorunlu İngilizce hazırlık okumuş ve başarılı olmuş öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil derslerinden
muaftır.

(4) Başka bir üniversitede en az 4 (dört) ulusal kredi olmak üzere ortak zorunlu yabancı dil derslerini alıp başarmış veya bir
yıllık hazırlık sınıfı öğretimi programına devam etmiş ve başarılı olmuş öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf
tutulurlar.
MADDE 20 - (1) Madde 19'da belirtilen muafiyet şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler bu dersleri almak ve başarmak
zorundadırlar.
(2) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olan veya bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler için daha sonraki
yarıyıllarda seçmeli yabancı dil dersleri açılabilir.
MADDE 21 - (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesinde o düzey için
öngörülen yabancı dil bilgi düzeyini karşılayacak şekilde toplam her yarıyıl için 56 saatten az olmamak üzere en az iki yarıyıl olarak
programlanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kayıt dondurma ve disiplin işlemleri
MADDE 22 - ( 1) Yabancı dil hazırlık öğretimi kayıt dondurma talepleri, öğrencilerin kayıtlı oldukları İlgili Birim Yönetim
Kurulunca karara bağlanır.
(2) Yabancı dil hazırlık programı öğrencilerinin disiplin işlemleri. Öğrencilerin kayıtlı oldukları İlgili Birim tarafından
yürütülür.
Uygulama esaslarında hüküm bulunmayan haller
MADDE 23- (1) Bu uygulama esaslarında bulunmayan hususlar "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmelik” ve ""Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri ile Senato kararlarına göre uygulanır.
Yürürlük
MADDE 24 - (1) Bu uygulama esasları Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
(2) Bu uygulama esaslarının yürürlük tarihinden önce Hazırlık sınıfına kayıtlı olan öğrencilerin intibakına ilişkin iş ve
işlemler konusuna göre Yüksekokul Yönetim Kurulu kararları veya ilgili Birim Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde yürütülür.
Yürütme
MADDE 25 - (1) Bu uygulama esasları hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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