TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI VE LİSANS PROGRAMLARINDA SUNULAN
İNGİLİZCE DERSLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Türk Hava Kurumu Üniversitesinde İngilizce Hazırlık
Programı ve Lisans programlarında sunulan İngilizce derslerinin işleyiş mekanizması ile bu
programda yapılan dersler, sınavlar ve not sistemleriyle ilgili ilkeleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge, Türk Hava Kurumu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı ve
Lisans programlarında sunulan İngilizce derslerinin içeriği, sınavlar ve eşdeğerlik konularıyla ilgili
temel hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge, 23/03/2016 Tarih ve 29662 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen,
(a) Bileşen: Sınavların bütününü oluşturan bölümlerden her birini,
(b) ETS: Educational Testing Service kurumunu,
(c) e-YDS: Elektronik Yabancı Dil Sınavını,
(ç) İngilizce Düzey Belirleme Sınavı: Üniversitenin Yabancı Diller Bölümünün İngilizce
Hazırlık Programından muaf olacak öğrenciler ile bu programda okuyacak olan öğrencilerin
düzeylerini belirlemek amacıyla akademik yıl başında yaptığı Düzey Belirleme sınavını,
(d) İngilizce Hazırlık Programı: Öğrencilerin Üniversitedeki lisans programlarına
başlamadan önce tamamlamak zorunda oldukları İngilizce eğitim-öğretim programını,
(e) Rektörlük: Üniversite Rektörlüğünü,
(f) Senato: Üniversite Senatosunu,
(g) THKU Yeterlik Sınavı: Üniversitenin Yabancı Diller Bölümünün akademik yıl başında
ve sonunda yaptığı İngilizce THKU Yeterlik Sınavını,
(ğ) PTE Academic: Pearson Test of English Academic adlı sınavı,
(h) PTE General: Pearson Test of English General adlı sınavı,
(ı) TOEFL-IBT: Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test adlı sınavı,
(i) TOEFL-ITP: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program adlı
sınavı,
(j) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,
(k) YDS: Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
İngilizce Hazırlık Programı
Eğitim-Öğretim
Öğrenciler
MADDE 5- (1) İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri; Üniversitenin bir programına kaydını
yaptıran ve THKU Yeterlik Sınavında başarısız olan veya eşdeğerlik belgesi ibraz edememiş ya da
bu sınava katılmamış öğrencilerdir.
(2) Rektörlük, İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerini Yabancı Diller Bölümünde öğretimi
yapılamayan yabancı dillerin eğitim-öğretimi ve yeterlik sınavları için, eşdeğerliği Senato tarafından
kabul edilmiş bir eğitim-öğretim kurumuna gönderebilir. Bu kurumdan alınacak başarı belgesi
Üniversite tarafından mevcut kriterler çerçevesinde değerlendirilir.
İngilizce muafiyet ve düzey belirleme sınavı
MADDE 6- (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları öğretim
yılının başında, Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanan ve Rektörlük tarafından onaylanan
İngilizce Düzey Belirleme Sınavına tabi tutulurlar.
(2) İngilizce Düzey Belirleme Sınavından alınan puana göre öğrencinin;
(a) İngilizce Hazırlık Programında hangi seviyede öğrenim göreceği,
(b) THKU Yeterlik Sınavı’na girip giremeyeceği belirlenir.
(3) Aşağıdaki öğrenciler İngilizce Düzey Belirleme Sınavı ve THKU Yeterlik Sınavı’ndan
muaftır:
(a) İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, İngilizce eğitim verilen ortaöğretim
kurumları veya yükseköğretim kurumlarının birinde eğitiminin en az son üç yılını tamamlayanlar,
(b) Aşağıdaki tablolarda belirtilen İngilizce sınav sonuç belgesine ve puanına sahip olan veya
bu yönergenin 16 ncı maddesi kapsamındaki öğrenciler:
Tablo 1: İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti için Geçerli Sınavlar ve Asgari Puanlar
THKU
YETERLİK
SINAVI
60

TOEFL-IBT*

TOEFL-ITP**

PTE
Academic

PTE General

61

500

46

Level 2

YDS /e-YDS

55

*Yalnızca Üniversitelerden ve Türk Amerikan Derneğinden alınan TOEFL-IBT sınav sonuç belgeleri geçerlidir.
**Yalnızca Türk Hava Kurumu Üniversitesinde yapılan TOEFL-ITP sınav sonuçları geçerlidir.

(4) Üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın bu yönerge hükümlerine
göre değerlendirmeye alınabilmesi için, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesinde belirtildiği üzere sınavın yapıldığı
tarihten itibaren üç yılın geçmemesi gerekmektedir.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 7- (1) İngilizce Hazırlık Programında azami öğrenim süresi toplam dört yarıyıldır.
İngilizce Hazırlık Programında geçen öğrenim süresi lisans eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
(2) İngilizce Hazırlık Programını dört yarıyıl sonunda başarı ile tamamlayamayan
öğrencilerin kayıtlı oldukları lisans programlarından ilişikleri kesilir. Bu öğrenciler öğretim dili
Türkçe olan eşdeğer bir programa yerleştirilmek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine
başvurabilirler.
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(3) Öğrenciler, Üniversitenin anlaşmalı olduğu yurt dışındaki üniversite ya da dil kurslarında
İngilizce eğitimi için izin alabilirler. Bu süre, İngilizce Hazırlık Programı eğitim-öğretim süresinden
sayılır. Öğrencilerin diğer nedenlerle izinli oldukları süreler İngilizce Hazırlık Programı eğitimöğretim süresine dâhil değildir.
(4) İngilizce Hazırlık Programında her yarıyıldaki haftalık toplam ders saati ve yarıyılın
başlama ve sona erme tarihleri Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı önerisi üzerine Senato kararı ile
kesinleşerek uygulanır.
Programların düzeyleri ve süreleri
MADDE 8-(1) İngilizce Hazırlık Programı iki yarıyıldan oluşur. İkinci yarıyıl iki ayrı periyot
olarak uygulanır.
(2) İngilizce Hazırlık Programı Alpha, Bravo ve Charlie olmak üzere üç düzeyden
oluşmaktadır. Alpha, Bravo ve Charlie düzeylerinin her birinde eğitim süresi iki yarıyıldır.
İngilizce hazırlık programı düzeylerinin uygulama esasları
MADDE 9-(1) Alpha, Bravo ve Charlie düzeyi öğrencileri bu yönergenin 10 uncu ve 14
üncü maddelerinde belirtilen esasları yerine getirmeleri şartıyla ikinci yarıyılın sonunda yapılacak
olan THKU Yeterlik Sınavına girerler. Başarılı olanlar, İngilizce Hazırlık Programını tamamlamış
sayılır ve kayıtlı oldukları lisans programlarında öğrenimlerine devam ederler. Bu sınavda başarısız
olan öğrenciler ise takip eden akademik yılbaşında yapılacak olan THKU Yeterlik Sınavına
girebilirler. Başarılı olanlar, kayıtlı oldukları lisans programlarında öğrenimlerine devam ederler;
başarısız olanlar ise İngilizce Hazırlık Programına üçüncü ve dördüncü yarıyılda devam eder veya
İngilizce bilgilerini kendi imkânlarıyla geliştirebilirler.
(2) İngilizce Hazırlık Programına üçüncü ve dördüncü yarıyılda devam eden öğrenciler bu
yönergenin 10 uncu ve 14 üncü maddelerinde belirtilen esasları yerine getirmeleri şartıyla dördüncü
yarıyıl sonunda yapılacak olan THKU Yeterlik Sınavına girebilirler. Başarılı olanlar İngilizce
Hazırlık Programını tamamlamış sayılırlar ve kayıtlı oldukları lisans programına devam ederler.
İngilizce bilgilerini kendi imkânlarıyla geliştirmek isteyen öğrenciler ise dördüncü yarıyıl sonunda
yapılacak olan sınava giremezler. Bu öğrenciler takip eden akademik yılbaşında yapılacak olan
THKU Yeterlik Sınavına girebilirler ve başarılı oldukları takdirde kayıtlı oldukları lisans programına
devam ederler.
Derslere devam
MADDE 10- (1) İngilizce Hazırlık Programında öğrenciler her yarıyılda derslerin en az
yüzde 90’ına devam etmek zorundadır. Devam zorunluluğu ikinci yarıyılın her bir periyodunda ayrı
ayrı uygulanır.
(2) Devamsızlık için aşağıdaki durumlar haricinde mazeret kabul edilmez:
(a) Devlet hastanesi ve Üniversite hastanelerinden alınan ve beş iş günü içerisinde teslim
edilen sağlık raporları
(b) Belgelendirmek kaydıyla öğrencinin birinci dereceden yakın akrabalarından birinin vefat
durumu (beş iş günü süre ile)
(c) Belgelendirmek kaydıyla yaralanmalı kaza (hastaneden ve trafikten alınacak belgeler ile)
(ç) Hastaneden ameliyat olduğuna dair düzenlenen heyet raporunu ameliyat tarihinden
itibaren 5 iş günü içinde ibraz etmek koşuluyla ameliyat durumu
(d) Rektörlük ve/veya Genel Sekreterlik Makamı tarafından onaylanan sosyal ve sportif
etkinliklere katılım
(3) Yukarıdaki sebepler dışında derse girmeyen öğrenci yoklamalarda yok gösterilir.
(4) Sınav saatleri devamsızlık hesaplamasında dikkate alınmaz. Sınava girmeyen öğrenciler
yoklamalarda yok gösterilir. Ancak devamsız sayılmazlar.
(5) Ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenciler o dersin tamamında yok sayılır.
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(6) Gerekli hallerde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının önerisi ve Rektörlüğün onayı ile
Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir. Bu günlerde yapılan derslere de devam
zorunludur.
(7) Devam sorumluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler ikinci yarıyıl sonunda yapılacak olan
THKU Yeterlik Sınavına giremezler.
(8) Akademik yıl boyunca her bir periyot için yüzde 90 ve üzerinde derslere devam eden
öğrenciler için (Sağlık raporu olmaksızın) yıl sonu program başarı notuna 2 puan eklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İngilizce Hazırlık Programı
Sınavlar
Ölçme ve Değerlendirme esasları
MADDE 11- (1) İngilizce Hazırlık Programında; düzey belirleme, yeterlik, ara, kısa,
habersiz sınav, mazeret sınavı ile proje, sunu, portfolyo gibi performans değerlendirmeleri
yapılabilir. Bu değerlendirmeler kâğıt üzerinde, bilgisayar ortamında veya sözlü olarak yapılabilir.
(2) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile gerekli diğer
belgeleri de yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
(3) Öğrencinin girmiş olduğu bir sınav için gerekli şartları taşımadığı tespit edilirse almış
olduğu not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.
İngilizce yeterlik, muafiyet ve düzey belirleme esasları
MADDE 12- (1) Yeni kayıtlı öğrenciler, akademik yılın başında yapılan THKU Yeterlik
Sınavından önce İngilizce Düzey Belirleme Sınavına tabi tutulurlar. Bu testten 70 ve üzerinde puan
alan öğrenciler, THKU Yeterlik Sınavına alınırlar.
(2) Yeni kayıtlı öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programında hangi düzeye dâhil olacakları
aşağıdaki gibi belirlenir:
(a) Düzey Belirleme Sınavına girmeyen veya girip 45 ve altı puan alanlar Alpha düzeyine
yerleştirilir. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı gerekli gördüğü hallerde Düzey Belirleme Sınavına
girmeyen öğrencilerin düzeylerinde eğitim öğretimin başladığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde
değişiklik yapabilir.
(b) Düzey Belirleme Sınavına girip 46-69 arasında puan alan öğrenciler Bravo düzeyine
yerleştirilir.
(c) Düzey Belirleme Sınavında en 70 ve üzeri puan alıp THKU Yeterlik Sınavından toplam
60 puan altında alan öğrenciler Charlie düzeyine yerleştirilir.
(d) Düzey Belirleme Sınavından 70 ve üzeri puan alıp THKU Yeterlik Sınavından toplam 60
puan ve üzerinde puan alan öğrenciler kayıtlı oldukları lisans programlarında öğrenimlerine devam
ederler.
(3) Eski kayıtlı tekrar eden öğrenciler güz dönemi başında yapılan THKU Yeterlik
Sınavından toplam 60 puan ve üzerinde puan aldıklarında kayıtlı oldukları lisans programlarında
öğrenimlerine devam ederler.
(a) Eski kayıtlı tekrar eden öğrencilerden THKU Yeterlik Sınavından 60 puan altında alan
öğrenciler Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı’nın Hazırlık Programında uygun gördüğü bir düzeye
yerleştirilirler.
(4) Devamsızlıktan başarısız olan ve/veya yıl içi başarı puanını tutturamayan öğrenciler ikinci
yarıyıl sonunda yapılan THKU Yeterlik Sınavına giremez; söz konusu öğrenciler yeni akademik
yılın başında yapılan sınava girebilirler.
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(5) THKU Yeterlik Sınavı muafiyet puanı 60’tır. Bu puan hesaplanırken sınavın yazma
bölümünün % 25’i; konuşma bölümünün % 25’i; okuma bölümünün %20’si; dinleme bölümünün
%20’si; dilbilgisi (ve/veya kelime bilgisi) bölümünün ise %10’u alınarak toplam puan elde edilir.
(6) Kayıtlı bulundukları düzeylerde program başarı puanı en az 75 olan öğrencilere THKU
Yeterlik Sınavı puanına eklenmek üzere 2 ek puan verilir.
Program içi değerlendirme puanı
MADDE 13- (1) Öğrencilerin program içi başarı değerlendirmeleri, ara, kısa, habersiz sınav,
mazeret sınavı ile proje, sunu, portfolyo gibi performans değerlendirmeleri ile yapılabilir.
(2) Program içi değerlendirme puanlarının hesaplanmasında Yabancı Diller Bölümü
Başkanlığının belirlediği esaslar uygulanır.
İngilizce hazırlık programı başarı puanı
MADDE 14- (1) Alpha, Bravo, Charlie düzeylerinde program başarı puanı, ilk yarıyıl
program içi değerlendirme puanının yüzde 40’ı, ikinci yarıyıl birinci periyot program içi
değerlendirme puanının yüzde 30’u ve ikinci yarıyıl ikinci periyot program içi değerlendirme
puanının yüzde 30’unun toplamından oluşur. Öğrencilerin THKU Yeterlik Sınavına girme hakkı elde
edebilmeleri için yılsonu program başarı puanlarının 100 üzerinden en az 65 olması gerekir.
Mazeret sınavı
MADDE 15- (1) Mazeret sınavı, bu yönergenin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında
belirtilen durumlarda ara, kısa ve habersiz sınavlar yerine yapılır. THKU Yeterlik Sınavı için
mazeret sınavı yapılmaz.
(2) Söz konusu mazeret sınavları Yabancı Diller Bölümü Başkanlığının onayı ile Yabancı
Diller Bölümü tarafından belirlenen tarih ve şekilde uygulanır.
(3) Öğrencinin girmemiş olduğu sınav ya da sınavlar için yapılan mazeret sınavında her bir
bölüm (dinleme, okuma, konuşma, yazma) için alınan puan öğrencinin girmediği o türdeki tüm
sınavlar için tek bir puan olarak hesaplanır.
(4) Mazeret sınavı için tekrar bir mazeret sınav hakkı verilmez.
(5) Mazeretlerinden dolayı ara, kısa ve habersiz sınava giremeyen öğrenciler, mazeret
sebebinin ortadan kalkmasını izleyen 5 iş günü içinde mazeretlerini yazılı olarak Yabancı Diller
Bölüm Başkanlığı’na bildirirler. Mazeretleri, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından geçerli
bulunan öğrenciler mazeret sınavına girebilirler.
Muafiyet
MADDE 16- (1) İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilmek için THKU Yeterlik
Sınavında başarılı olunması veya bu yönergenin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) bendinde yer
alan Tablo 1’de belirtilen uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer puanı gösteren bir belgenin
ibraz edilmesi gerekmektedir.
(2) Bu yönergede yer almayan ulusal ve uluslararası sınavların, Tablo 1’de yer alan sınavlara
eşdeğerliği, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.
(3) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında eşdeğerliği talep edilen belgelerin akademik yıl
başında en geç ekle-sil süresi sonuna kadar Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına teslim edilmesi
gerekmektir.
(4) Diğer üniversitelerden alınan yabancı dil başarı ve/veya muafiyet belgeleri İngilizce
Hazırlık Programından muafiyet için kabul edilmez.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Programları İngilizce Dersleri
Eğitim-Öğretim
Dersler, sınavlar ve ders başarı notu
MADDE 17- (1) Öğrenciler lisans programlarında açılan zorunlu ENG kodlu İngilizce
derslerini alırlar.
(2) Derslerin başarı notu dönem içinde yapılan kısa ve ara sınavların, ödevlerin, uygulamalı
çalışmaların ve dönem sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda elde edilir. Sınavların ve
uygulamalı çalışmaların ders başarı notu içindeki ağırlığını Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı belirler
ve her dönem başında öğrencilere duyurur. Bu derslerin dönem sonu sınavları Yabancı Diller Bölüm
Başkanlığı tarafından yapılır ya da ETS sınav merkezlerinden birine yaptırılır.
Tablo 2: Dönem sonu sınavı notları ve harf notu karşılıkları
DÖNEM SONU SINAV NOTU
90-100
85-89
80-84
70-79
60-69
50-59
45-49
0-44

HARF NOTU
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FF

Muafiyet ve önkoşul
MADDE 18-(1) ENG kodlu dersler için muafiyet verilmez.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Lisans Programları İngilizce Dersleri
Sınavlar
Madde 19–(1) İngilizce derslerinde geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara ve dönem
sonu sınavlarına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurullarınca mazeret sınavı hakkı verilebilir.
Bu öğrenciler mazeret sınavı başvurularını, beş iş günü içinde destekleyici belgelerle kayıtlı
bulundukları Bölüm Başkanlığına yaparlar. Mazeret sınavlarının tarihi Yabancı Diller Bölüm
Başkanlığı tarafından belirlenir.
(2) Habersiz yapılan kısa sınavların mazeret sınavı yoktur. Mazeret sınavı için tekrar bir
mazeret sınav hakkı verilmez.
Ders kredileri, devamsızlık süresi ve sınavlar
MADDE 20-(1) Lisans programlarında İngilizce dil dersleri iki saat kuramsal, iki saat
uygulama olmak üzere toplam dört ders saattir.
(2) Öğrenciler, ENG kodlu derslerin kuramsal bölümünün yüzde 70; uygulama bölümünün
80’ine devam etmek zorundadır.
(3) Öğrencinin; girmiş olduğu bir sınav için gerekli şartları taşımadığı tespit edilirse, almış
olduğu not ilan edilmiş olsa bile, sınavı iptal edilir.
(4) Öğrenciler sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, beş iş günü içinde, kayıtlı bulundukları
Bölüm Başkanlığına yazılı olarak yapabilirler.

6

Mütevelli Heyet K.T. : 29.03.2018/03

ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hükümler
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 21- (1) Sınav sonuçlarına maddi hata nedeniyle itiraz, ilgili öğretim elemanının
bildirimi veya notların ilanını takip eden beş iş günü içinde öğrencinin dilekçesiyle yapılır. İtirazlar,
Yabancı Diller Bölümü Başkanlığının kuracağı bir komisyon tarafından incelenir ve Yabancı Diller
Bölüm Başkanlığı tarafından karara bağlanır. Öğrencinin itiraz süresinin bitiminden sonra sınav
sonuçları için yapacağı itirazlar işleme alınmaz.
(2) Üniversite tarafından Üniversite dışındaki sınav merkezlerine yaptırılan sınavlara ilişkin
itirazların değerlendirilmesine ait ücretler öğrenciler tarafından karşılanır.
Başarı notunun not döküm belgesine işlenmesi
MADDE 22- (1) Not döküm belgesine hazırlık programı için sayısal başarı notu işlenmez.
(2) Madde 7 nin üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamındaki öğrencilerden İngilizce Hazırlık
Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin başarı durumu not dökümlerine “EX harfi olarak
işlenir ve not ortalamasında dikkate alınmaz.
Notların kaydı
MADDE 23- (1) İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin notları, Yabancı Diller Bölümü
Başkanlığı tarafından İngilizce Hazırlık Programı Öğrenci Bilgi Sistemi kayıtlarına geçirilir.
(2) İngilizce Hazırlık Programında yapılan THKU Yeterlik Sınavı sonuçlarına göre
öğrencilerin muafiyet durumları Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı tarafından not döküm belgesine
işlenmek üzere Öğrenci İşleri Müdürlüğüne toplu olarak bildirilir. Bu kapsamdaki öğrenciler
muafiyet işlemleri için ayrıca başvuru yapmazlar.
Sınav evrakının saklanması
MADDE 24- (1) Sınav ve sınav evrakı Yabancı Diller Bölümü Başkanlığınca beş yıl süre ile
muhafaza edilir.
İzinler
MADDE 25-(1) Öğrenciler geçerli nedenlerle yarıyıl izni başvurusunda bulunabilirler.
İngilizce Hazırlık Programına kayıtlı öğrenciler kayıt dondurma başvurularının gerekçelerini kayıtlı
oldukları Fakülte’ye dilekçe ile bildirerek yaparlar.
(2) İzinlerle ilgili hususlarda Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Kayıt Dondurma hükümleri uygulanır.
Disiplin işlemleri
MADDE 26- (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri; Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan,
13.01.1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde, Üniversite tarafından belirlenen kurallara göre yapılır.
(2) Üniversiteden geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler cezalı olduğu süre içinde derslere
devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süreleri eğitim-öğretim süresine sayılır ve öğrenciler bu
süreler için öğrenim ücretlerinin tamamını öderler.
Öğrenim ücreti
MADDE 27- (1) Öğrenciler her yarıyılın başında, belirlenen miktarda ve zamanda öğrenim
ücretini ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim ücretini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencinin
kayıt işlemleri yapılmaz.
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Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 28 (1) Bu yönergede yer almayan hususlarda Yüksek Öğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümleri ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı önerisi üzerine
Senato tarafından alınan kararlar uygulanır.
Yürürlükten Kaldırma
MADDE 29 – (1) Üniversitemiz Senatosunun 30.06.2016 tarih ve 22 sayılı
edilen Türk Hava Kurumu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı ve Lisans
Sunulan İngilizce Dersleri Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin Yönerge, 4 üncü,
9 uncu, 12 inci, 14 üncü ve 17 inci maddelerde değişiklik yapılması nedeni
kaldırılmıştır.

kararı ile kabul
Programlarında
6 ıncı, 7 inci,
ile yürürlükten

Yürürlük
MADDE 30- (1) Bu yönerge Türk Hava Kurumu Üniversitesi Senatosunun kabulü ve
Mütevelli Heyet onayını takiben 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31- (1) Bu yönerge hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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