
ÖSYM

Madde No
Açıklama

4

İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde (bazı üniversiteler için

kontenjana bağlı olmaksızın) bir yıl süreli yabancı dil hazırlık

programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi

sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

11

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin

yönetmelik hükümleri uyarınca iki gözü görmeyen ve mesleğini

icra edebilmesi için mesleğini yapmasına mani iyileşemez bir

hastalığı bulunanlar eczacılık mesleğini yapamaz.

14
Bu programda başarılı olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla

kullanabilme önemlidir.

17

Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam

etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile

tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık

sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler,

kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer

bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl

itibarıyla, öğrencinin ÖSYS puanlarından ilgili olan puanı,

yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban

puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan

programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

21

Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın

sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci

sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi

sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı

dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde

başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında

yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. 

Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

28 Öğretim dili İngilizcedir.

38
Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin

gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.
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51

Bu programda öğrencilerin İngilizce ve Almanca’dan muafiyet

sınavına girmeleri gerekmektedir. Her iki sınavı başaran öğrenciler

doğrudan lisans eğitimine başlayabilirler. Muafiyet sınavlarını

veremeyen öğrenciler ise lisans programına başlamadan önce

İngilizce için bir yıl, Almanca için bir yıl, her iki dilden de muaf

olamayan öğrenciler İngilizce ve Almanca olmak üzere toplam iki

yıl hazırlık okuyacaklardır. (Muafiyet için Bk. 21 ve Bk. 125 kuralları

geçerlidir.)

86 Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.

87

Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam

teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha

sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek görme (renk körlüğü dahil), işitme, 

konuşma, ortopedik ve/veya ruhsal

engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.

124 Öğretim dili Almancadır.

125

Bir yıl süreli zorunlu Almanca Hazırlık Programı uygulanır, programın

sonunda Almanca yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci

sınıfa kayıtları yapılır. Almanca Hazırlık sınıfı, öğretim süresi

sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı

dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde

başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında

yapılacak Almanca yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan

birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

128 Öğretim dili Fransızcadır.

129

Bir yıl süreli zorunlu Fransızca Hazırlık Programı uygulanır, programın

sonunda Fransızca yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci

sınıfa kayıtları yapılır. Fransızca Hazırlık sınıfı, öğretim süresi

sütununda gösterilen y ıllara dahil değildir.

Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı

dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde

başarılı olduğunu belgeleyen, b) üniversitece öğretim yılı başında

yapılacak Fransızca yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan

birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.



233

Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden

veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya

engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip

olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve

kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi

gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç

kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17

yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den,

kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy

uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son

iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında

olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte

çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte

taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları

gerekmektedir.

249

Mütercim-Tercümanlık (Almanca) programında iki dille Mütercim-

Tercümanlık diploması için Fransızca ya da İngilizce bildiğini

belgeleyen öğrencilere 3. ve 4. yıl iki dilli program uygulanır ve

Mütercim-Tercümanlık alanında iki dilli diploma verilir.

Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) programında iki dille Mütercim-

Tercümanlık diploması için İngilizce ya da Almanca bildiğini

belgeleyen öğrencilere 3. ve 4. yıl iki dilli program uygulanır ve

Mütercim-Tercümanlık alanında iki dilli diploma verilir.

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) programında iki dille Mütercim-

Tercümanlık diploması için Fransızca ya da Almanca bildiğini

belgeleyen öğrencilere 3. ve 4. yıl iki dilli program uygulanır ve

Mütercim-Tercümanlık alanında iki dilli diploma verilir.

274

Bu programa alınacak erkek öğrencilerin 1,65 m’den kız öğrencilerin

ise 1,60 m’den kısa olmamaları, boy uzunluğunun cm olarak ifade

edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan

kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir

ekiple çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte

taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları

gerekmektedir.

723

Bu programda eğitimin ağırlıklı (bazı programlarda kısmen) olarak

laboratuvar derslerine dayalı olması nedeniyle, düzeltilemeyen

görme ve ileri derecede fiziksel engelli olanlar dersleri takip etmekte

zorluklarla karşılaşabilirler.

774
Bu programa başvurabilmek için görme ve işitme engelli

olmamak gerekir.

834

Bu programa alınan öğrenciler ilgili Yönetmelikte (19 Mart 2008 tarih

ve 26821 sayılı Resmi Gazete) belirtilen koşulları sağlamaları

halinde tıp fakültesinin ikinci sınıfında Hacettepe Üniversitesi Tıp

Fakültesi Tıp Doktoru Bütünleşik Programına başvurabilirler. Mülakat

ve başvuru değerlendirmesi sonucunda programa kabul edilen

öğrenciler iki dereceli (Tıp Doktoru MD ve Bilim Doktoru PhD) Tıp

Bilim Doktoru Bütünleşik programına intibak ettirilirler. İki dereceli

program eğitim süresini iki yıl (dört yarıyıl) uzatır.


