
TÜM HAZIRLIK OKULU VE “RESIT”  

ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE 

1) 26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6569 Sayılı Kanuna 

göre 2547 sayılı Kanunda yapılan değişikliklere göre: 

Eğitim dili İngilizce olan programlarda hazırlık sınıfında azami süre 2 (iki) yıldır. İki 

yıl sonunda başarılı olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenci; 

a) Üniversitemizde bulunan öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt 

yaptırabilir. 

b) Talep etmesi halinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 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 yerleştirilebilir. 

c) Üç yıl içinde yarıyıl sonunda / yılsonunda açılan sınavlardan yararlanabilecek, eğer 

başarılı olur ise Üniversiteye kaydı tekrar yapılacaktır. 

2) 26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6569 Sayılı Kanuna 

göre 2547 sayılı Kanunda yapılan değişikliklere göre 2015-2016 akademik yılı için geçici 

madde: 

 

“Hazırlık programında ikinci yılında bulunan öğrencilerin azami sürelerinin 

hesaplanmasında, ikinci yıl dikkate alınmayarak, öğrenciler hazırlıkta 1 yılı 

tamamlamış ve hazırlık programındaki azami süresine başlamış olarak kabul edilir.” 

 

Buna göre kabul edildiği İngilizce programa devam etmek isteyen öğrenciler bir yıl 

daha İngilizce Hazırlık sınıfına kaydolarak devam eder ve çıkış sınavını başararak 

İngilizce Lisans programlarına başlayabilirler. 

 

3) 24 Nisan 2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Yükseköğretim 

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, 

Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek 

Madde -1: 

 

“Yatay Geçiş Yönetmeliğinin Ek  Madde-1 Uygulama Esasları çerçevesinde, 

yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler Merkezi Yerleştirme Puanı ile 

duyurulan yatay geçiş başvuru süreleri içerisinde kurum içi veya kurumlar arası yatay 

geçiş için başvurabilirler.” 

 

Buna göre yukarıdaki (2) seçeneğine göre İngilizce Hazırlık sınıfına kayıtlı sayılan 

“resit” öğrencileri her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen başvuru süresi içinde 

ÖSYM puanları ve puan türleri bakımından kabul edilebilecekleri Üniversitemizin 

Türkçe programlarından her hangi birine yatay geçiş için başvurabilirler.  


