ÖZEL KOŞULLAR
FAKÜLTE

PROGRAM

ÖZEL KOŞUL

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası İlişkiler

4

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İlahiyat

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

21 86

TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

21,86

ÖZEL KOŞULLAR
Bk. 4.

İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli yabancı dil hazırlık
programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda
gösterilen yıllara dahil değildir.

121, 708

REQUIREMENTS&EXPLANATIONS
See 4

A one-year foreign language preparatory program is applied to students who wish, within the
quota. The duration of the preparatory program is not included in the years shown in the education
period column.

Bk.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.

See 21

One-year English Language preparatory program is compulsory. The duration of the preparatory
program is not included in the total number of years of study required for graduation shown in the
columns for education period. The students who are successful in the English exemption test can
directly begin the first year of their program. Those who are successful in national and/or
international language tests recognized by the University, or are successful in the English
Language exemption test held by the University, at the beginning of the academic year, can also
be enrolled in the first year of their program. (For further information please directly contact the
University). Students are subject to the provisions of “Regulations on Foreign Language Teaching
in Higher Education Institutions and the Principles that will be followed in Foreign Language
Teaching”.

Bk.28

Öğretim dili İngilizce’dir.

See 28

The language of instruction is English.

See
86

Bk. 86.

Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce'dir.

Bk. 121.

Bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim
süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Arapça yeterlik sınavını
başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

See 121

One-year Arabic Language preparatory program is compulsory. The duration of the
preparatory program is not included in the total number of years of study required for
graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in
the Arabic Language exemption test can directly begin the first year of their program.
Students are subject to the provisions of “Regulations on Foreign Language Teaching in
Higher Education Institutions and the Principles that will be followed in Foreign Language
Teaching”.

Bk. 708.

Bu programdaki öğretim dili en az %30 Arapça'dır.

See708

At least 30% of the instruction of this course is given in Arabic.

At least 30% of the instruction of the program is given in English.

