ÖZEL KOŞULLAR/ REQUIREMENTS&EXPLANATIONS
TABLO 3A VE TABLO 4'TE YER ALAN
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI
Bk. 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.

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.

Bk.28
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Öğretim dili İngilizce’dir.

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.

Bkn
294.

Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün
koşullara ek olarak; adayların normal sağlık raporu yerine, Gemi Adamları Sağlık
Yönergesi kapsamında yetkilendirilmiş hastanelerden “Gemi Adamı Olur” ibareli
rapor alarak, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden onaylı belge almaları
ve kesin kayıtta ibraz etmeleri gerekir. Öğrencilerin 10.02.2018 tarih ve 30328
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliği’nin Gemiadamı
olabilme koşulları ile ilgili Madde 42’nin 1. ve 2. fıkrasında yer alan yasal koşulları
sağlamaları gerekmektedir. Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi İngilizce Hazırlık
Sınıfı hariç, üniformalı bir fakültedir. Üniformaların özelliklerinin 28.02.2010
tarihli 27507 sayılı Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması
zorunludur. Üniformaların temini öğrenciye aittir.
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A one-year foreign language preparatory program is applied to the students who wish, within the
quota (regardless of the quota for some universities). The preparatory program period is not
included in the years shown in the column of the study period.
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”.

The language of instruction is English.
At least 30% of the instruction of the program is given in English.
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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”.
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In addition to all the conditions required by the Higher Education Institution, in order to
apply for this program, candidates must obtain a report stating "He/She Can Be a
Seafarer" from the hospitals authorized under the Seafarers Health Directive, receive a
document approved by the General Directorate of Health of Borders and Coasts, and
submit it in final registration, instead of the normal medical report. Students are required
to meet the legal conditions in the 1st and 2nd paragraphs of Article 42 regarding the
conditions of being a seafarer in the Seafarers Regulation published in the Official
Gazette dated 10.02.2018 and numbered 30328. Turgut Kıran Maritime Faculty is a
uniformed faculty, except for the English Preparatory Class. The characteristics of the
uniforms must comply with the Marine Dress Code No. 27507 dated 28.02.2010. The
supply of uniforms belongs to the student.

TABLO 3A VE TABLO 4'TE YER ALAN
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI
Bk.
708.

Bk.
840

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

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

See7
840

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.

2

