
 
 
 

ÖZEL KOŞULLAR/ REQUIREMENTS&EXPLANATIONS 
 

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. 

Bk.  
86.   

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

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

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. 
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. 

See 
233 

Students who will be admitted to this program are required: 

 to receive a report from state hospitals or university hospitals which confirm that they 
have a proper body structure and mental health to get a driver's license (The height 
and weight of the student must be indicated in the medical board report), 

 to be over 17 as they are to drive vehicles in the second year of the program, 

 not to be shorter than 1.65 m for male students and 1.60 m for female students 

 to weigh maximum five more or 15 less than last two digits of the height stated as 
centimeter.  

 to have a physical capacity to carry a patient in a stretcher together with another 
employee  

 
 



 
 

Bkn 
294. 

Bu programa alınacak öğrencilerin yüzme, dalma, can kurtarma ve denize 
dayanıklı olma durumlarına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunları 
olmadığını, kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden “Gemiadamı Sağlık Yoklama 
Belgesi” ile belgelemeleri gerekir. Ayrıca programa alınacak öğrencilerin dilinde 
kekemelik, pelteklik, tutukluk olmaması; renk körü ve şaşı olmaması, her iki 
kulağının arızasız olması gerekir. Adayların Gemiadamları Yönetmeliği’nin 
Gemiadamı Olabilme Koşulları ile ilgili tüm yasal koşulları sağlamaları, 
“Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ni yapılacak olan mülakat ve beden 
yeterliliği testinden önce önkayıtta ibraz etmeleri, önkayıttan sonra yapılacak 
mülakat ve beden yeterliliği testinde başarılı olmaları gerekir. Bu programa 
başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; 
kayıt yapıldığı yılın 1 Temmuz 2018 tarihi itibariyle 24 yaşından gün almamış 
olmak (tashih yaşı kabul edilmez); reşit olmayanlar için veli göstermek; boyu 
erkek öğrencilerde 1,65 m’den, kız öğrencilerde ise 1,60 m’den az olmamak; 
Beden Kütle Endeksi testi sonucunun 18,5-29,9 aralığında olması gerekir. 
Öğrenciler Hazırlık Sınıfından sonra üniforma giymek zorundadırlar. 
Üniformalarının temini öğrencilere aittir. 

See 
294 

The students that are going to be accepted for this program must hand in “The 
Health Report for Shipman” which they can ask from the Border and Coast 
General Directorate of Health instead of a common health report to declare that 
there is not a problem regarding swimming, diving, life-guarding, and enduring sea 
conditions.  Also, the candidates must not lisp or stutter while speaking, and 
must not be color-blinded or have crossed-eyes. They must provide all the legal 
conditions within the frame of shipman’s terms and regulations. The candidates 
must submit their health reports in the pre-registration, which is going to be 
completed before the interview and the physical aptitude test. In order to be 
successful, the candidates must pass the interview and the physical aptitude 
test. To apply this program, all of the terms and conditions of the higher education 
body must be agreed. Moreover, the candidates must be under 24 (as of 1st July 
2018). The candidates under 18 must apply with one of their parents. The male 
students must be over 1.65m.height, and the female students must be over 1.60m 
height. Their body mass index must be in between 18,5 and 29,9. The students 
must wear their uniforms after prep class. They must acquire their uniforms.   
 

Bk. 
708. 

Bu programdaki öğretim dili en az %30 Arapça'dır. 
See
708 

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

Bk. 
840 
 

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 1. Bölüm 29. 
Maddesi uyarınca; İnfaz ve Koruma Memuru olabilmek için; " -Yapılacak merkezi 
sınav tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, -Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 
160 cm'den kısa boylu olmamak, -Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki 
rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak" şartları aranır. 

 

For enrollment at this program, in accordance with Article 29, Section 1 of the 
Regulation on the Appointment and Transfer of the Ministry of Justice Officer 
Examination,  

 Candidates who want to become a guardian must not be 30 years old as 
of the date of the central examination to be made,  

 Candidates must not be shorter than 160 cm if they are females and 
shorter than 170 cm if they are males,  

 The difference between the last two digits of the height and the weight of 
the candidates must not be more than 13 and not less than 17. 

Candidates are required to submit a health report received from a general hospital 
indicating that they meet all these requirements. 

 


