İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA ESASLARI
26 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un;



28.maddesiyle 2547 sayılı Kanunun 44.maddesi değiştirilmiş (öğrenim süresi, kayıt silme,
sınav hakları vb. uygulamalar)
67.maddesiyle kayıtlı bulunan tüm öğrencilerin azami öğrenim sürelerinin sıfırlanmasına
karar verilmiştir.

Bu değişikliklere göre belirlenen genel uygulama esasları aşağıda gösterilmiştir.
GENEL UYGULAMA ESASLARI:
1.
Hazırlık sınıfı eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süre hesabına dışardan hazırlanan süreler ile
kayıtsız kalınan süreler dahildir. Hazırlık sınıfı eğitimini azami süre içerisinde tamamlayamayan
öğrenciler kayıt silinme durumuna gelirler.
2.
Kayıt silinme durumuna gelen öğrenciler, varsa ve istemeleri durumunda ÖH’ye başvurarak
Üniversitedeki öğretim dili Türkçe olan eşdeğer başka programa kayıtlarını yaptırabilirler. Eşdeğer
program yoksa; iki yılın dolduğu akademik yılın sonunda yapılan Trace sınavı sonrasında ÖH
tarafından Üniversiteden ilişikleri kesilir. Ayrıca bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda ÖSYM
tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, öğrencinin üniversiteye giriş
puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması
şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilmek üzere
başvuru yapabileceklerdir.
3.
İlişikleri kesilen öğrencilere, ilişikleri kesildiği tarihten sonra üç yıl içinde kullanacakları üç
Trace sınav hakkı verilir. Bu sınav hakkı her eğitim-öğretim yılı başında düzenlenen ve Akademik
Takvimde ilan edilen sınavda kullanılabilir. Öğrenciler bir eğitim-öğretim yılında sadece tek bir
sınava girebilir.
4.
İlişik kesildikten sonra kullanılacak üç Trace sınav hakları için öğrenciler, Akademik Takvimde
ilan edilen sınav tarihinden en geç bir hafta önce o yıl için MH tarafından belirlenen sınav ücretini
ödeyerek ÖH’ye başvuruda bulunmalıdır.
5.
Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. Sınav
hakkını kullanarak lisansa başlama hakkı elde eden öğrencilerin, sınav haklarının kullanıldığı yıllar,
öğrenim süresinden sayılmaz.
6.
İkinci yıl sonunda başarısız olduğu için kaydı silinen öğrencilerin, tüm bursları sona erer. Sınav
hakkını kullanıp İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans programına tekrar kayıt hakkı kazanan
ve kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri azami süre içerisinde kayıtsız kalmamış
olmaları koşuluyla, tekrar kayıt yaptırılan yılda yeni öğrenciler için geçerli öğrenim ücretini öderler.
Bu durumdaki öğrencilerin, Üniversiteye ilk kayıt oldukları ve girişte hak kazındıkları nakit, yemek ve
yurt ve/veya ulaşım ek bursları dışındaki öğrenim ücreti muafiyet bursları yeniden bağlanır.
7.
Sınav hakkını kullanarak başarılı olan öğrencilerin Üniversiteye tekrar kayıtları ÖH tarafından
yapılır. Öğrencilerin ilan edilen kayıt evraklarını kayıt sırasında ÖH’ye teslim etmeleri gerekir.
GEÇİCİ MADDE-67 UYGULAMA ESASLARI
Kanunun yürürlüğe girdiği 26 Kasım 2014 tarih itibariyle Üniversitede kayıtlı olup, düzeyi hazırlık olan
veya beklemeli statüde bulunan öğrenciler için belirlenen uygulama esasları aşağıdaki gösterilmiştir:

1.
2014-2015 akademik yılında düzeyi hazırlık olan öğrencilerden, hazırlık sınıfını başaranlar
lisans programlarına başlayacaklardır. Başarısız olanlardan:
A. 2014-2015 akademik yılı sonu itibariyle düzeyi hazırlık olup, hazırlık sınıfı azami öğrenim
süresini doldurmuş bulunan tüm öğrencilerin, öğrenim süreleri sıfırlanarak, 2015-2016
akademik yılı itibariyle azami öğrenim süreleri yeniden başlayacaktır. Bu doğrultuda;
 İsteyen öğrenciler, 2015-2016 akademik yılı ile 2016-2017 akademik yılında öğrenim
ücretini ödeyerek hazırlık sınıfına devam edebilirler. Hazırlık Sınıfı öğrenimine devam
etmek isteyen öğrencilerin 2015-2016 akademik yıl başında yapılacak olan Trace sınavı
sonucuna göre belirlenecek düzeylere, sınava girmeyen öğrencilerin Başlangıç Düzeyine
kayıtları ÖH tarafından yapılır.
 İstemeyen öğrenciler, ÖH’ye dilekçe vererek “Sınava Hazırlanan Öğrenci” statüsüne
geçebilirler. Bu öğrenciler sadece Güz, Bahar ve Yaz dönemi sonunda yapılan Trace
sınavına girebilirler. Öğrenciler, bu sınavlara girebilmek için Akademik Takvimde ilan
edilen sınav tarihinden en geç bir hafta önce o yıl için MH tarafından belirlenen sınav
ücretini ödeyerek ÖH’ye başvuruda bulunmalıdırlar.
B. 2014-2015 akademik yılı sonu itibariyle düzeyi hazırlık olup, hazırlık sınıfının 1 yıllık normal
öğrenim süresini doldurmuş bulunan tüm öğrencilerin, öğrenim süreleri sıfırlanarak, 2015-2016
akademik yılı itibariyle azami öğrenim süreleri yeniden başlayacaktır. Bu doğrultuda;
 2015-2016 akademik yılında öğrenciler, öğrenim ücretini ödeyerek hazırlık sınıfına
devam edebilirler veya yönetmeliğe göre “Dışardan Hazırlanan Öğrenci Statüsü”
haklarını kullanabilirler.
 2016-2017 akademik yılında ise; isteyen öğrenciler, öğrenim ücretini ödeyerek hazırlık
sınıfına devam edebilirler, istemeyen öğrenciler ÖH’ye dilekçe vererek “Sınava
Hazırlanan Öğrenci” statüsüne geçebilirler. “Sınava Hazırlanan Öğrenci” statüsüne geçen
öğrenciler, sadece Güz, Bahar ve Yaz dönemi sonunda yapılan Trace sınavına girebilirler.
Öğrenciler, bu sınavlara girebilmek için akademik takvimde ilan edilen sınav tarihinden
en geç bir hafta önce o yıl için MH tarafından belirlenen sınav ücretini ödeyerek ÖH’ye
başvuruda bulunmalıdırlar.
2.
1.maddenin A ve B fıkralarında belirtilen durumlara göre ilgili akademik yıllarda verilen
haklara göre başarılı olan öğrenciler, lisans programlarına başlayabilirler. Başarısız olanların, 20162017 akademik yıl sonunda azami sürelerinin dolması nedeniyle kayıt silme durumuna
geldiklerinden yukarıda belirtilen genel uygulama esaslarına göre işlemleri yürütülür.
3.
1.maddenin A ve B fıkralarında belirtilin süreler içerisinde öğrenciler “Yabancı Diller
Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” nde belirtilen dış sınavlarla
yeterlik haklarını kullanabilirler.
KISALTMALAR:
Üniversite (ÖzÜ): Özyeğin Üniversitesi
ÖH
: Öğrenci Hizmetleri
MH
: Mütevelli Heyeti
ÖSYM
: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Trace
: ÖzÜ İngilizce Yeterlik Sınavı
Bu esaslar, Üniversite Senatosunun 28.05.2015 tarih ve 2015/05 sayılı toplantısında
kabul edilmiştir.

