
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 

%100 ARAPÇA İSLAMİ İLİMLER LİSANS PROGRAMI 

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesi %100 Arapça İslami İlimler Lisans Programı Zorunlu Arapça Hazırlık SınıfTndaki eğitim- 
öğretimin amaçları, uygulanması ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu yönerge Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 
%100 Arapça İslami İlimler Lisans Programı Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıflarında yürütülen eğitim 
ve öğretime ilişkin hükümleri içermekte olup eğitim-öğretiminin 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 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. ve 49. 
maddeleri; 14.10.1983 tarihli ve 2923 sayılı Kanunun 3. maddesi; 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile 22 Eylül 2019 tarihli ve 30896 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Önlisans ve 
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 -  Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite/GİBTÜ; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ni,

b) Senato; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu’nu,

c) Fakülte; İslami İlimler Fakültesi’ni,

d) Dekan; İslami İlimler Fakültesi Dekanını,

e) Yönetim Kurulu; İslami İlimler Fakültesi Yönetim Kurulu’nu,

D Fakülte Kurulu; İslami İlimler Fakültesi Kurulu’nu,

g) Hazırlık Sınıfı; İslami İlimler %100 Arapça Bölümü Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfını,

h) Program ve Materyal Geliştirme Grubu; Arapça eğitim-öğretim program ve materyalinin 
belirlenmesini, geliştirilmesini, bu gelişimin sürekliliğinin sağlanmasını ve materyal arşivi 
oluşturulmasını, kullanılması gereken ek materyalin ve proje konularının belirlenmesini ve 
duyurulmasını temin etmek amacıyla; dekan tarafından İslami İlimler Fakültesi’nde görev 
yapan öğretim elemanları arasından bir yıllığına seçilen, biri başkan toplam dört kişiden oluşan
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grubu,

i) Sınav ve Değerlendirme Komisyonu; Program ve Materyal Geliştirme Grubu ile işbirliği 
içerisinde Arapça Yeterlilik Sınavı, Seviye Tespit Sınavı, Quiz Sınavları, Projeler, Kur Sonu 
Sınavları, Yıl Sonu Sınavı ve bu sınavların test, klasik, web-tabanlı veya sözlü olmasını, 
projelerin içeriğinin ve uygulanma yönteminin belirlenmesini, hazırlık sınıfının devam 
takibinin yapılmasını ve sınav sonuçlarının değerlendirilip programı destekleyen verilerin 
toplanabilmesi için gerekli karar ve tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla; dekan tarafından 
İslami İlimler Fakültesi’nde görev yapan öğretim elemanları arasından bir yıllığına seçilen, biri 
başkan toplam dört kişiden oluşan komisyonu,

j) Hizmet İçi Eğitim Grubu; Öğretim elemanlarının dil öğretimi alanındaki en son yöntemler 
hakkında bilgilendirilmelerini ve mesleki açıdan gelişmelerine yönelik hizmet içi eğitim 
programlarının düzenlenmesini sağlamak amacıyla; dekan tarafından İslami İlimler 
Fakültesi’nde görev yapan öğretim elemanları arasından bir yıllığına seçilen biri başkan toplam 
dört kişiden oluşan grubu,

k) GİBTÜYYES; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik 
Sınavı’m,

l) YDS; ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’m.

m) YÖKDİL; ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumlan Dil Sınavı’m,

n) AODK; Avrupa Ortak Dil Kriterlerini (Common European Framevvork of Reference for 
Languages: CEFR) ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ESASLAR 

Hazırlık Eğitim-Öğretiminin Amacı ve Kapsamı

MADDE 5 -  (1) Hazırlık eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilerin, kayıtlı oldukları İslami İlimler 
Fakültesi %100 Arapça eğitim-öğretim programının öngördüğü dildeki dersleri takip edebilmeleri ve 
alanlarında araştırma yapabilecek düzeye erişebilmeleri için Arapça okuma, yazma, dinleme, anlama 
ve konuşma ile ilgili temel bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra meslekî ve sosyal hayatta 
gerekli olan Arapça dil yeterliliğini kazandırmaktır.

(2) Hazırlık sınıflarında bir öğretim yılı süresince okutulacak dersler, öğrencinin dört temel dil 
becerisini (okuma anlama, dinleme, yazılı anlatım ve sözlü anlatım) AODK çerçevesinde tanımlanan 
düzeylerde geliştirecek şekilde düzenlenir.

(3) Hazırlık programında verilen derslerin bir kısmı ya da tamamı Fakülte Kurulu önerisi ve 
Senato’nun kararıyla örgün, uzaktan öğretim ya da karma öğretim yöntemleriyle verilebilir.

(4) Hazırlık programında verilen derslerin bir kısmı ya da tamamı için Yönetim Kurulu kararıyla 
farklı öğrenci gruplarına farklı eğitim-öğretim programları, ara sınavlar ve yeterlik sınavları 
uygulanabilir.

(5) Hazırlık sınıfı müfredatları. Fakülte Kurulu tarafından görevlendirilen hazırlık koordinatörlüğü 
tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Gerekli hallerde hazırlık 
koordinatörünün önerisiyle Müfredat Geliştirme Grubu, Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Grubu,
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Akademik Gelişim Grubu gibi çalışma grupları oluşturulabilir ve bu gruplardaki öğretim elemanları 
Fakülte Kurulu kararıyla görevlendirilebilirler.

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretiminin Yürütülmesi

MADDE 6 - (1) Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
İslami İlimler Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

(2) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi ile ilgili gerekli planlamalar Program ve Materyal Geliştirme 
Komisyonu, Sınav ve Değerlendirme Komisyonu ve Hizmet İçi Eğitim Komisyonu tarafından yapılır 
ve Dekan tarafından onaylanır. Bu üç grup, çalışmalarını birbirleriyle işbirliği içerisinde yürütür.

(3) Hazırlık sınıfında bir sınıftaki öğrenci sayısı 25’ten fazla olamaz. Ancak fiziksel şartlarla ilgili 
oluşabilecek olağanüstü durumlarda veya uygun görülmesi halinde Fakülte Yönetim Kurulu bu sayıyı 
arttırabilir. Hazırlık sınıfındaki öğrenci yatay geçiş yapamaz. Hazırlık sınıfına yatay geçişle öğrenci 
alınmaz.

Hazırlık Sınıfına Kayıt

MADDE 7- (1) Öğrencilerin Hazırlık sınıfına kayıt işlemleri, üniversiteye ilk kayıt sırasında 
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yapılır.

(2) Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler eğitim öğretim yılının başında Fakülte Yönetim 
Kurulu’nun uygun görüp açması halinde Arapça Yeterlilik Sınavına (GİBTÜYYES) tabi tutulurlar. 
Bu sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar ve hazırlık sınıfından 
muaf tutularak lisans öğrenimlerine başlarlar. Fakülte Yönetim Kurulu’nun GİBTÜYYES sınavını 
açmaması halinde veya açması fakat başarısız olunması ya da girilmemesi halinde öğrenciler hazırlık 
sınıfında eğitime başlarlar.

Yeterlik Sınavı

MADDE 8 -  (1) GİBTÜYYES, öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öngördüğü dilde derslerini 
takip edebilecek ve alanlarında araştırma yapabilecek düzeyde olup olmadıklarını ölçen ve 
değerlendiren sınavdır.

(2) GİBTÜYYES, eğitim-öğretim yılının birinci (Güz) döneminin başında, dekanlık tarafından ilan 
edilen tarihte gerçekleştirilir.

(3) GİBTÜYYES’e, fakülteye yeni kayıt olup hazırlık eğitim-öğretimine tabi olan öğrencilerden bu 
yönergenin 11. maddesinde tanımlanan muafiyeti şartlarını sağlamayanlar ile bir önceki eğitim- 
öğretim döneminde hazırlık sınıfında devamsız veya başarısız olan öğrenciler girebilir.

(4) GİBTÜYYES’te asgari başarı notu 70 olup sınavın yapıldığı tarihi takip eden iki yıl geçerlidir. 

GİBTÜYYES Sınavından Muafiyet

MADDE 9 - Bu yönergenin 11. maddesinde belirtilmiş olan muafiyet şartlarını sağlayanlar. 
Yönetim Kurulu kararıyla yeterlik sınavından muaf tutulabilirler.
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Hazırlık Eğitim-Oğretimine Tabi Öğrenciler

MADDE 10 -  (1) İslami İlimler Fakültesi %100 Arapça eğitim-öğretim programına kayıt yaptırıp 
öğretim yılı başında GİBTÜYYES sınavında başarılı olamayan veya bu sınava girmeyen öğrenciler 
ile bu yönergenin 11. maddesindeki “2” ve “3” bentlerinde belirtilmiş olan muafiyet şartlarını 
sağlayamayan öğrencilerin, İslami İlimler Fakültesi % 100 Arapça programında eğitime 
başlayabilmeleri için hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamaları zorunludur.

(2) Hazırlık sınıflarına, iki yıl üst üste devamsızlıktan kalan veya iki yıl üst üste başarısız olan 
öğrenciler ile dışarıdan dinleyici olarak girmek isteyenler kabul edilmez.

Hazırlık Eğitim-Öğretiminden Muafiyet

MADDE 11 - Aşağıdaki öğrenciler hazırlık eğitiminden muaf tutulabilirler:

(1) Yönetim Kurulu kararıyla uygun görülmesi halinde dönem başında yapılan GİBTÜYYES 
sınavından 70 puan ve üzeri alan öğrenciler hazırlık sınıfını başarmış sayılırlar.

(2) Son üç yılını, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin (Arapça) anadili olarak konuşulduğu 
bir ülkede eğitim görerek geçirenler veya o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim 
kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar, Yönetim Kurulu kararıyla 
hazırlık sınıfını başarmış sayılabilirler.

(3) YDS, YÖKDİL veya Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarında 70 ve üzeri puan alıp bunu belgeleyen öğrenciler, Yönetim 
Kurulu kararıyla hazırlık sınıfından muaf tutulabilirler.

Seviye Tespit sınavı

MADDE 12 - Hazırlık eğitim-öğretimine tabi öğrenciler, kayıt yaptırdıkları öğretim yılının başında, 
kayıtlı oldukları bölümlerin eğitim-öğretim dilinde seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Hazırlık 
sınıfında öğrencilerin hangi seviyede eğitim-öğretime başlayacakları Seviye Tespit Sınavı 
sonuçlarına göre tespit edilir. Bu sınav sonucuna göre öğrenci, uygun görülen şubede eğitimine 
başlar. Sınav ve Değerlendirme Komisyonu’nun uygun görmesi durumunda Arapça Yeterlilik 
Sınavı, Seviye Tespit Sınavı olarak değerlendirilebilir ve ayrıca bir Seviye Tespit Sınavı yapılmaz. 
Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler, bu sınava katılmak zorundadır; katılmayanlar en düşük 
seviyede ders gören gruba dâhil edilir.

Hazırlık Sınıfının Yapısı, Eğitim-Öğretimin İçeriği ve Süresi

MADDE 13- (1) Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi bir yıl olup yapı olarak 16’şar haftalık iki 
yarıyıldan (toplam 32 hafta) oluşmaktadır.

(2) Hazırlık sınıfında her yarıyılın 16 haftasında fiilî ders yapılır.

(3) Hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, kayıtlı oldukları programda lisans 
öğrenimine başlama hakkını elde ederler.

K
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Ders İçerikleri

MADDE 14- GİBTÜ İslami İlimler Fakültesi %100 Arapça İslami İlimler Lisans Programı Arapça 
Hazırlık Sınıfı’nda hangi derslerin haftalık kaç saat verileceği. Sınav ve Değerlendirme Komisyonu 
ile Program ve Materyal Geliştirme Grubunun önerisi ve Fakülte Kurulu farklı bir karar almadığı 
sürece şu şekilde tanzim edilir:

Arapça Dil Bilgisi (Nahiv) - 6 saat

Arapça Kelime Bilgisi (Sarf) - 4 saat
Arapça Okuma ve Anlama (Kırâa) - 4 saat
Pratik Arapça (Muhâdese) - 4 saat
Arapça Yazılı Anlatım (İmla-İnşa) - 4 saat
Arapça Duyma ve Anlama (İstima) 4 saat
Arap Dili Fonetiği (Tashîh-i Hurûf) - 2 saat

Devam Zorunluluğu ve Mazeret Durumu

MADDE 15 -  (1) Hazırlık programlarında derslere en az %90 oranında devam etmek zorunludur. 
Devamsızlıktan muaf sayılma, birinci dereceden yakınların ölümü ve ağır hastalık gibi mücbir 
sebeplerin gerçekleşmesi durumunda mümkündür. Öğrenciler bu mazeretlerini belgelendirmek 
zorundadırlar. Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrencilerin mazeretli olarak 
geçirdikleri süre, öğrencinin devamsızlık süresinden düşülür.

(2) Ayakta geçirilebilecek hastalık, ikinci veya üçüncü derecede yakınların ölümü, düğün, sosyal 
aktivite vb. durumlardan dolayı öğrenci için fazladan devamsızlık hakkı tanınmaz.

(3) Rektörlük makamınca onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler katılamadıkları 
dersler için devamsız sayılmazlar.

(4) Hazırlık sınıfının devam takibinden Sınav ve Değerlendirme Komisyonu sorumludur. Hazırlık 
sınıfı öğretim elemanları, öğrencilerin devamsızlıklarını. Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun 
belirlediği şekilde her yarıyılın ortasında ve sonunda bu komisyona bildirmek zorundadır.

(5) Öğretim elemanlarının herhangi bir nedenle öğrencilere izin verme yetkisi yoktur.

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

Devamsızlık veya Başarısızlık Durumu

MADDE 16 -  (1) Hazırlık sınıflarında devamsızlıktan kalan öğrenciler başarısız sayılırlar. Bu 
öğrenciler, yılsonu sınavına giremezler.

(2) Devamsızlıktan kalan öğrenciler ertesi yılın başında yapılan GİBTÜYYES’e girebilirler. Bu 
sınavda da başarısız olan öğrenciler, tekrar yılında da derslere devam etmek zorundadır. Bu 
öğrenciler, tekrar yılında da devam şartını yerine getirmezlerse programdan ilişikleri kesilir.

(3) Hazırlık sınıfında devamsızlık yapmayıp bir yıl devam ettiği halde başarısız olan ve takip eden 
eğitim öğretim yılında da devam şartını yerine getirdiği halde başarısız olanlar hakkında ise 2547
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Sayılı Kanun ile “Yükseköğretim Kurulularında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki ilgili madde hükümleri uygulanıp 
programdan ilişikleri kesilir.

Yarıyıl içi ve Yılsonu Sınavları

MADDE 17 -  Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi ile ilgili yapılacak olan sınavlar şunlardır:

(1) Quiz Sınavı: Öğrenciye önceden haber vermeden veya verilerek yapılan ve süresi bir ders saatini 
geçmeyen anlık-küçük/kısa sınavlardır; Hazırlık sınıfında tüm derslerden, her yarıyılda en az 2 (iki), 
en fazla 5 (beş) Quiz Sınavı yapılır. Quiz sınavlarının yapılacağı tarihlerin önceden bildirilmesi 
zorunlu değildir. Quiz sınavlarının yapıldığı günlerde derslere devam edilir. Yıl boyunca yapılan 
Quiz sınavlarının aritmetik ortalaması neticesinde öğrencinin Quiz notu belirlenir. Her iki yarıyılda 
yapılan tüm Quiz sınavlarının toplamının başarıya etkisi % 10’dur.

(2) Proje Ödevi: Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler her yarıyılda en az 1 (bir) adet proje 
ödevi hazırlamak zorundadırlar. Proje ödevleri dersin içeriği ve özelliğine göre yazılı olarak 
istenebileceği gibi sözlü olarak da istenebilir. Her iki yarıyılda yapılan Proje ödevleri toplamının 
başanya etkisi % 10’dur.

(3) Vize Sınavları: Hazırlık sınıfı eğitimi süresince her yarıyılda 2 (iki) defa olmak üzere yılda 
toplam 4 (dört) Vize Sınavı yapılır. Vize sınavları, Sınav ve Değerlendirme Komisyonu’nun 
kararma göre her dersten ayrı ayrı yapılabileceği gibi tüm derslerden soruların sorulduğu, tek 
oturumluk sınav şeklinde de yapılabilir. Vize sınavlarının toplamının başarıya etkisi % 40’tır.

(4) Yılsonu (Final) Sınavı: Hazırlık sınıfının sonunda dekanlıkça ilan edilen tarihte Yılsonu Sınavı 
yapılır. Derslere devam etmiş ve devamsızlıktan kalmamış olan tüm öğrenciler bu sınava 
girebilirler. Devamsızlıktan kalan öğrenciler ise bu sınava giremezler. Sınav ve Değerlendirme 
Komisyonu’nun uygun görmesi durumunda, yazılı sınava ilaveten sözlü sınav da yapılabilir. Yazılı 
sınav, tek oturumluk sınav olup asgari 40, azami 80 sorudan oluşur. Sınav süresi soru sayısına 
uygun olarak Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca belirlenip ilan edilir. Sorular çoktan seçmeli 
olabileceği gibi açık uçlu da olabilir. Yılsonu sınavların yapıldığı tarihlerde ders yapılmaz. Yılsonu 
Sınavından alman netice, fakülte web sayfasında ve/veya fakülte veya merkez öğrenci işleri 
tarafından otomasyona girilerek ilan edilir. Yılsonu (Final) Sınavının başarıya etkisi % 40’tır.

(5) Hazırlık sınıfında hiçbir sınav için mazeret veya bütünleme sınavı yapılmaz.

(6) Sınav ve Değerlendirme Komisyonu’nun onay verdiği dersler için yazılı yerine sözlü sınav veya 
hem yazılı hem sözlü sınav yapılabilir.

Başarı ve Değerlendirme

MADDE 18 -  (1) Hazırlık sınıfında öğrenci başarısı, devam şartı yanında, quiz sınavları, proje 
ödevleri, vize sınavları ve yılsonu sınavı neticelerine göre belirlenir.

(2) Başarı notunun hesaplanmasında Quiz Sınavları % 10; Proje Ödevleri % 10; Vize Sınavları % 
40; Yılsonu (Final) Sınavı % 40 etkilidir. Nihai hesaplamada 70 ve üzeri alan öğrenciler başarılı 
sayılır.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve Sonuçlara İtiraz

MADDE 19 -  (1) Sınavı yapan öğretim elemanı/sınav komisyonu, sınav sonuçlarını, sınav tarihini
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takip eden on iş günü içerisinde ilgili öğrenci işlerine teslim eder ve ilan edilmesini sağlar.

(2) Öğrenciler, sınav sonuçlarına, ilan tarihini takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde Fakülteye dilekçe 
vererek itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kâğıdı. 
Sınav ve Değerlendirme komisyonu tarafından, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 5 (beş) iş 
günü içerisinde incelenir. Sonuçlar yazılı ve gerekçeli olarak Yönetim Kuruluna bildirilir. Not 
değişikliği ancak Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER 

Kayıt Dondurma ve Disiplin İşlemleri

MADDE 20 -  (1) Kayıt Dondurma işlemleri, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Kayıt dondurma 
talepleri, Yönetim Kurulunca, ilgili eğitim-öğretim yılının tamamını kapsayacak şekilde karara 
bağlanır.

(2) Disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre. 
Yönetim Kurulunca yürütülür ve sonuçlandırılır.

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 21 -  (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 23/03/2016 tarihli ve 29662 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarmda Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 22 Eylül 2019 tarihli ve 30896 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Önlisans ve 
Lisans Eğitim-öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 -  (1) Bu Yönerge Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 23 -  (1) Bu Yönerge hükümleri, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü 
tarafından yürütülür.
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