Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Yabancı Öğrenci Kontenjanları
2019-2020 Acedemic Year Foreing Student Quotas of University of Turkish Aeronautical Association
Program Adı

Name Of The Program

Hava Ulaştırma Fakültesi

Kontenjan
Quotas

Süre
Duration

10

4

Bakınızlar
Information(*)

Faculty Of Air Transportation
Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)

Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Flight Training (English)(Paid)
Faculty Of Aeronautics And Astronautics

Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

Aeronautical Engineering (English)(Paid)

20

4

21, 28

Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

Aerospace Engineering (English)(Paid)

20

4

21, 28

İşletme Fakültesi

Faculty Of Busıness Administration
Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)

Aviation Management (English)(Paid)

45

4

21, 28

İşletme (Türkçe) (Ücretli)

Management (Turkish) (Paid)

20

4

46

İşletme (İngilizce) (Ücretli)

Business Administration (English)(Paid)

25

4

21, 28

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)

Logistics Management (English)(Paid)

30

4

21, 28

Mühendislik Fakültesi

Faculty Of Engineering

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

Computer Engineering (English)(Paid)

50

4

21, 28

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

Electrical & Electronic Engineering (English)(Paid)

45

4

21, 28

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

Industrial Engineering (English)(Paid)

35

4

21, 28

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

Mechanical Engineering (English)(Paid)

30

4

21, 28

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

Mechatronics Engineering (English)(Paid)

35

4

21, 28

2019-2020 Akademik Yılı Türkiye’deki Yükseköğretim Programları İçin Yurt Dışından Kabul
Edilecek Öğrenci Kontenjanları Kılavuzu
Tablo 3 ve Tablo 4’te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları
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. 15 . Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi
sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan
birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri
uygulanır.
Bk. 19. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli Rusça 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. Öğretim dili İngilizce’dir.
Bk. 30. Üniversitenin imkanları çerçevesinde isteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli
yabancı dil (Almanca/Arapça/Fransızca/İngilizce) hazırlık programı uygulanır. Hazırlık
programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
BK. 44. Öğretim dili en az %30 Fransızca’dır.
Bk. 46. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.
Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Bk.

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.)

Bk. 55. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli Almanca Hazırlık Programı uygulanır.
Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Bk. 61. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce veya Almanca Hazırlık
Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara
dahil değildir.
Bk. 83. Bir yıl süreli Almanca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda
gösterilen yıllara dahil değildir. Almanca yeterlik sınavını başaranlar, doğrudan birinci sınıfa

alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Bk. 85. Bir yıl süreli Fransızca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda
gösterilen yıllara dahil değildir. Fransızca yeterlik sınavını başaranlar, doğrudan birinci
sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri
uygulanır.
Bk. 86. Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce'dir.
Bk. 88. Bir yıl süreli zorunlu İspanyolca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi
sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İspanyolca yeterlik sınavını başaranlar doğrudan
birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri
uygulanır.
Bk. 89. Bir yıl süreli İtalyanca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda
gösterilen yıllara dahil değildir. İtalyanca yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa
alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Bk. 102. Bir yıl süreli Japonca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda
gösterilen yıllara dahil değildir. Japonca yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa
alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Bk. 108. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli Arapça Hazırlık Programı uygulanır.
Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Bk. 111. Bir yıl süreli İngilizce hazırlık programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda
gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar veya İngilizce hazırlık
sınıfını başarı ile bitirenler isteğe bağlı Almanca hazırlık programında okuyabilirler.
Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Bk. 114. Bir yıl süreli Yunanca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı öğretim süresi sütununda
gösterilen yıllara dahil değildir. Yabancı dil yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci
sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri
uygulanır.
Bk. 115. Bir yıl süreli zorunlu Rusça Hazırlık Programı uygulanır. Bu süre öğretim süresi sütununda
gösterilen yıllara dahil değildir. Rusça yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa
alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Bk. 118. Bu programın öğretim dili Fransızca olup, 1 (bir) yıllık "Fransızca Dil Hazırlık" sınıfı
mevcuttur. Hazırlık sınıfının sonunda başarılı olan öğrenciler ile üniversite tarafından
yapılan Fransızca yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler 4 (dört) yıllık lisans eğitimine
başlarlar. Başarısız öğrenciler "Fransızca Dil Hazırlık" sınıfını tekrar ederler.
Bk. 119. Bu programın öğretim dili Fransızca olup, 1 (bir) yıllık "Fransızca Dil Hazırlık" sınıfı
mevcuttur. Bu sınıfın sonunda başarılı olan öğrenciler ile Üniversite tarafından yapılan
Fransızca yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler bu bölüme ait 1 (bir) yıllık ikinci

hazırlık "İleri Fransızca" sınıfına kayıt olurlar. Bu sürenin sonunda başarılı olan öğrenciler 4
(dört) yıllık lisans eğitimine başlarlar.
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.
Bk. 124. Öğretim dili Almancadır.
Bk. 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.
Bk. 128. Öğretim dili Fransızcadır.
Bk. 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 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
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.
Bk. 175. Bu programda iki yabancı dille (İngilizce-Fransızca) eğitim yapılmaktadır. Öğrencilerin
İngilizce ve Fransızca’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 1 yıl, Fransızca için 1 yıl,
her iki dilden de muaf olamayan öğrenciler ise, İngilizce ve Fransızca olmak üzere toplam
iki yıl hazırlık (Cumhuriyet Ü. toplam 1 yıl) okuyacaklardır. Lisans eğitimine başlayan
öğrencilere 4 yıl iki dilli program uygulanır ve İngilizce-Fransızca Mütercim-Tercümanlık
diploması verilir.
Bk. 230. İsteyen öğrencilere bir yıl süreli Almanca, Fransızca veya İngilizce Hazırlık Programı
uygulanır. Hazırlık Programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil
değildir.
Bk. 235. Bir yıl süreli zorunlu Bulgarca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi
sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Bulgarca yeterlik sınavını başaranlar doğrudan
birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri
uygulanır.
Bk. 236. Öğrencinin program için sınava girdiği yabancı dil dışında, İngilizce, Almanca veya
Fransızca dillerinden kendisinin seçeceği birinden bir yıl süreli zorunlu yabancı dil hazırlık
programı uygulanır. Bir yıllık hazırlık programında başarısız olan öğrenciler hazırlık
programını tekrar ederler. Hazırlık programında ikinci kez başarısız olan öğrencilerin
programdan ilişiği kesilir. Bu programda; adayın sınava girdiği yabancı dil ile bu dil dışında

kendisinin seçtiği yabancı dilde en az %30 iki yabancı dilde eğitim verilmektedir. Bu
programa alınacak öğrenciler beşinci yarıyıldan itibaren 15 kişilik kontenjan ile üniversitece
belirlenen esaslara göre Çocuk ve Gençlik Edebiyatı yan alan programını da alabileceklerdir.
Bk. 246. Öğretim dili İspanyolca'dır.
Bk. 263. Bu programdaki öğretim dili en az %30 Almanca'dır.
Bk. 272. Öğretim dili Rusçadır.
Bk. 285. Bir yıl süreli zorunlu Çince Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi
sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Çince yeterlik sınavını başaranlar doğrudan
birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri
uygulanır.
Bk. 299. Öğretim dili Arapça'dır.
Bk. 700. Öğretim dili en az %30 İspanyolca'dır.
Bk. 708. Bu programdaki öğretim dili en az %30 Arapça'dır.
Bk. 800. Öğretim dili en az %30 Yunanca'dır.
Bk. 819. Bir yıl süreli zorunlu Gürcüce Hazırlık Programı uygulanır. Bu süre öğretim süresi sütununda
gösterilen yıllara dahil değildir. Gürcüce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa
alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Bk. 870. Öğretim dili İtalyanca’dır.
Bk. 907. Öğretim dili en az %30 İtalyanca'dır.
Bk. 908. Bir yıl süreli zorunlu Lehçe Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi
sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Lehçe yeterlik sınavını başaranlar doğrudan
birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri
uygulanır.
Bk. 909. Öğretim dili en az %30 Lehçe'dir.
Bk. 910. Bir yıl süreli zorunlu Farsça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi
sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Farsça yeterlik sınavını başaranlar doğrudan
birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri
uygulanır.
Bk. 912. Öğretim dili en az %30 Rusça'dır.

Booklet for Foreign Students to be Admitted to the Higher Education Programs in Turkey
in the Academic Year 2019-2020
Conditions and Explanations of the Higher Education Programs included in Table 3 and Table 4
The higher education institutions that admit foreign students in the academic year 2019-2020 and their
quotas are listed in the tables in Appendix. Foreign students are required to apply for those quotas.
Detailed information about application dates and tuition fees can be obtained from relevant higher
education institutions.

See 4.

A one-year Foreign Language preparatory program is offered for students wishing to attend a
Foreign Language course within the available quota (regardless of the quotas for some
universities).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.

See 15. 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 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”.
See 19. A one-year Russian Language Preparatory Program is offered for students wishing to attend
Russian Language course within the available quota. 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.
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”.
See 28. The language of instruction is English.
See 30. Depending on the resources of the university, one-year foreign language preparatory
programs (German/Arabic/French/English) are offered to the students wishing to attend one
of
the stated foreign languages courses. 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.
See 44. At least 30% of the instruction of the program is given in French.
See 46. A one-year English Language Preparatory Program is offered for students wishing to attend
English Language course within the available quota. 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.
See 51. Students of this program are required to take the proficiency Tests in English and German.
Those who are successful on both tests may start their programs. Those who are not
successful are required to take preparatory courses, a one-year course for English and a oneyear course for German, making two altogether. (For exemption from the preparatory course,
see 21 and see 125)
See 55. A one-year German Language preparatory program is offered for students wishing to attend
German Language course within the available quota. 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.
See 61. A one-year English or German Language preparatory program is offered for students
wishing to attend English or German Language course, within the available quota. 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.
See 83. One-year German Language preparatory program is offered. 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 German 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”.
See 85. One-year French Language preparatory program is offered. 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 French 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”.
See 86. At least 30% of the instruction of the program is given in English.
See 88. One-year Spanish 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 Spanish 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”.
See 89. One-year Italian Language preparatory program is offered. 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 Italian 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”.
See 102. One-year Japanese Language preparatory program is offered. 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 Japanese
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”.
See 108. A one-year Arabic Language Preparatory Program is offered for students wishing to attend
Arabic Language course within the available quota. 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.
See 111. One-year English Language preparatory program is offered. 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 English exemption
test or who complete successfully the English Language preparatory program can optionally
attend the German Language preparatory 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”.
See 114. One-year Greek Language preparatory program is offered. 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 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”.
See 115. One-year Russian Language preparatory program is offered. 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 Russian
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”.
See118. The language of instruction is French. There is a one year “French Language Preparatory
Course”. Students who are successful at the end of the preparatory course and those who are
successful in the exemption test held by the university begin the first year of their four-year
undergraduate program. Unsuccessful students repeat the French Language Preparatory
Course.
See 119. The language of instruction is French. There is a one-year “French Language Preparatory
Course”. Students who are successful at the end of the preparatory course and those who are
successful in the exemption test held by the university are enrolled in a one-year “advance
French Language course” run by this Department. Students who are successful at the end of
this period begin the first year of their four-year undergraduate program.
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”.
See 124. The language of instruction is German.

See 125. One-year German Language preparatory program is compulsory. The students who are
successful in the German Language exemption test can directly begin the first year of their
program. 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. Those who are
successful in national and/or international language tests recognized by the University, or are
successful in the German Language exemption test held by the University, at the beginning of
the academic year, can 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”.
See 128. The language of instruction is French.
See 129. One-year French Language preparatory program is compulsory. The students who are
successful in the French Language exemption test can directly begin the first year of their
program. 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. Those who are
successful in national and/or international language tests recognized by the University, or are
successful in the French 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”.
See 175. In this program, bilingual education is offered in English and French. Students must take the
exemption test in English and French. Students who pass both exams can directly begin their
undergraduate education. Students who fail one of the exemption tests attend a one-year
preparatory course for English or French. Students who cannot pass neither English nor French
exemption test attend a two-year preparatory course, one year for English and one year for
French. Students who begin their undergraduate education are offered a four-year bilingual
program and they are awarded a bilingual diploma in the field of Translation and Interpretation.
See 230. A one-year preparatory program is offered for students wishing to attend German, French or
English Language preparatory courses. 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.
See 235. One-year Bulgarian 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
Bulgarian 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”.
See 236. Apart from the foreign language for the program that students will take its exam, one of the
one year English, German or French language compulsory preparatory program which they will
choose is offered. Unsuccessful students repeat the Preparatory Course. Students who are
unsuccessful for the second time in the Preparatory Course will be dismissed from the program.
Apart from the foreign language for the program that they will take its exam, at least %30 of
instruction is offered in two foreign languages which students will choose. Students who will
be accepted to this program, from the fifth semester with 15 student quota according to the
principals stated by the university ,will also be accepted to Children's and Youth Literature
Minor Program.

See 246. The language of instruction is Spanish.
See 263. At least 30% of the instruction of the program is given in German.
See 272. The language of instruction is Russian.
See 285. One-year Chinese 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
Chinese 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”.
See 299. The language of instruction is Arabic.
See 700. At least 30% of the instruction of the program is given in Spanish.
See 708. At least 30% of the instruction of this course is given in Arabic.
See 800. At least 30% of the instruction of the program is given in Greek.
See 819.One-year Georgian Language preparatory program is offered. 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 Georgian 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”.
See 870. The language of instruction is Italian.
See 907. At least 30% of the instruction of the program is given in Italian.
See 908. One-year Polish 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
Polish 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”.
See 909. At least 30% of the instruction of the program is given in Polish.
See 910. One-year Persian 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
Persian 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”.
See 912. At least 30% of the instruction of the program is given in Russian.

