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BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ 

2016-2017 AKADEMĠK YILI YURTDIġINDAN KABUL EDĠLECEK ÖĞRENCĠ 

BAġVURU ġARTLARI 

 
1- GENEL 

Üniversitemiz senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan 

www.bingol.edu.tr web adresinde yer alan  “Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Kabul Edilecek 

Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesi”ndeki esaslara sahip olmaları şartıyla; 

Müracaatlar Uluslararası öğrenci başvuru  web adresinden yapılacaktır. 

 

2- BAġVURACAK ADAYLAR 

 

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;  

 

1) Yabancı uyruklu olanların,  

 

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı‟ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve 

bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı 

Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, 

(5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk 

vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta 

olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu 

incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)  

 

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki 

çift uyrukluların  

 

4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların 

(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)  

 

5) KKTC uyruklu olup; KKTC‟de ikamet eden ve KKTC‟de ortaöğrenimini tamamlayan GCE  

AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere  

kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,  

başvurularının kabul edilmesi,  

 

b) Adaylardan  

 

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye‟de veya KKTC‟de tamamlayanların,  

 

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna 

sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim 

alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),  

 

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, 

(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını 

KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)  

 

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip 

GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt 

yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),  

5) Türkiye‟deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye‟de bulunan yabancı liselerde 

öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk 

uyruğu T.C olan çift uyrukluların  

başvurularının kabul edilmemesi, 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bingol.edu.tr/documents/file/A-%C4%B0dari-%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri/Bing%C3%B6l%20%C3%9Cniversitesi%20%20%C3%96n%20lisans%20ve%20Lisans%20D%C3%BCzeyinde%20Uluslararas%C4%B1%20%C3%96%C4%9Frenci%20Ba%C5%9Fvuru%20ve%20Kabul%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20Y%C3%B6nergesi_ef2baebb-f84d-481e-b233-9d4e60a107e0.docx
http://obs.bingol.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx


3- BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BAġARI ġARTLARI 

 

Adaylar 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için; aşağıdaki tabloda belirtilen başarı şartlarından en az 

birini sağlamış olması gereklidir. 

BAġARI ġARTI TABLOSU (EK - 1) 

S.NO SINAV VEYA DĠPLOMA TÜRÜ BAġARI ġARTI 

1 SAT I sınavı  
En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik                                                                                                              

puanı almak. 

2 GCE (A level) sınav  
En az biri başvurulan programla ilgili olmak                                                                                                           

üzere en az 3 konuda A seviyesine sahip olmak. 

3 
Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi 

sınavları        

Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden                                                                                                                     

alınan sınav not ortalaması en az 80 olmak. 

4 Uluslararası Bakalorya diploması  Diploma notu en az 28 olmak. 

5 ABITUR sınavı  En fazla 4 puan almak. 

6 ACT (American College Test) sınavı  
Fen (science reasoning), matematik (math) ve 

toplam puan olarak en az 21 puan almak. 

7 
Lübnan'da yapılan Bakalorya 

(Baccalaureat Libanais) sınavı 

Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 

100 üzerinden en az 65 olmak. 

8 
Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan 

Üniversite giriş sınavı (Gaokao) 

Başvurulan programın puan türünde 750 

üzerinden en az 500 puan almak. 

9 
Suriye'de yapılan Al-Shahada-Al 

Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı 

Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, 

Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 

185, diğer bölümler için en az 170 puan almak. 

10 
TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı 

uluslararası bilim olimpiyatları  
Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak 

11 
Libya‟da yapılan Al-Shahada-Al 

Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı 

Fen dalında(Scientific Stream) 240 üzerinden, 

Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 185, 

diğer bölümler için en az 170 puan almak. 

12 

Bu listede yer almayan ve üniversite 

tarafından kabul edilecek diğer 

sınavlar 

Üniversite tarafından başarılı olarak 

değerlendirilmek 

13 Orta öğretim puanı ile gelen adaylar  Tam notun en az % 60 ına sahip olmak 

14 YGS/LYS 
Başvurulan Programın bir önceki yılına ait taban 

puanına eşit veya yüksek puan almak 

15 

YÖS Sınavları (Bingöl Üniversitesi veya 

Türkiye‟deki herhangi bir üniversite 

tarafından yapılan Yurtdışı Öğrenci Sınavı) 

En az 50 puan almak 

 

4- BAġVURULAR 

Başvurular  Uluslararası öğrenci başvuru  web adresinden yapılacaktır. 

 

5- BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1) Başvuru Formu,  

2) Sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylanmış sureti, 

3) Türkçe düzeyini gösterir belge, 

4) Pasaport fotokopisi (onaylı), 

5) Lise diplomasının onaylı sureti, 

 

http://obs.bingol.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx


6- BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRMESĠ 

 

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Bingöl Üniversitesi‟nin 

yetkisindedir. Eksik belgesi olan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Yerleştirme kurulan yabancı uyruklu 

öğrenci yerleştirme komisyonu tarafından yapılır.  

Yerleştirme Şekli : Müracaat edilen puanlar komisyon tarafından ortak bir puana dönüştürülerek 

büyük puandan başlanarak tercihe göre yerleştirme yapılır. 

Başvuruların değerlendirilme sonuçları  03 Ağustos 2016  tarihinde üniversitemizin 

www.bingol.edu.tr  adresinde yayımlanacaktır. 

 

7- KESĠN KAYIT TARĠHLERĠ,  BELGELERĠ VE ÖĞRENĠM ÜCRETĠ 

 

Üniversiteye yerleşenlerin kesin kayıtları 05-06 Eylül 2016 tarihleri arasında Bingöl Üniversitesi 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı-Bingöl adresinde yapılacaktır.  

 

1)Kesin kayıt belgeleri  

a) Sınav sonuç belgesi,  

b) Lise diploması, 

c) Not belgesi, 

d) Öğrenim meşruhatlı pasaport,  

e) Türk liselerine denk bir ortaöğretimin tamamlandığına ilişkin denklik belgesi (denklik işlemi 

ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmış),  

f) İkamet tezkeresi (Göç İdaresi Müdürlüğünden),  

g) Öğrenim ücretinin ödendiğini belirten banka dekontu,  

h) Yüksek öğrenimini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkânı olduğuna ilişkin uluslararası geçerliliği 

olan belge,  

i) Genel Sağlık Sigortası Poliçesi, (Sağlık pirimi ödemek üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna 

başvurmak zorundadır.), 

j) Türkçe düzeyini gösteren belge, 

k) 6 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde çekilmiş).  

 

NOT : (a, b, c ve d maddelerinde belirtilen belgelerin Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya 

Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği),  

 

2) Öğrenim Ücreti 

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen normal öğretim ve ikinci öğretim öğrencilerinden alınacak 

katkı payı ve öğrenim ücretinin 1 katı olarak belirlenmiştir. 

 

 

BINGOL  UNIVERSITY 

2016 - 2017 ACADEMIC YEAR 

ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL 

STUDENT ADMISSIONS 

 

International student admissions for Associate and Bachelor Degrees are to be accepted for 

evaluation by the Admission Committee for International Students. Students need to make an 

application on the http://obs.bingol.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx 

 

B-Applications to be made by 

1) those who are foreign nationals, 

2) those who are Turkish citizens by birth, but acquired permission to leave Turkish citizenship and  

those who certify that they have a certificate of use of recognition of rights given to the minors  

registered on the declaration of alienage entitled by Turkish Citizenship Law, (Due to the  

provision in Article 7 of 5901 numbered Turkish Citizenship Law “ (1) A child born within marriage  

to a mother or father with Turkish citizenship either within or outside Turkey is a Turkish citizen.”,  

applicants for foreign student admissions should examine the Turkish Citizenship laws), 

3) those who are foreign nationals by birth and acquired Turkish nationality / applicants who have  

dual citizenship in this way, 

4) those who are Turkish citizens but had all of their secondary education in a country other than  

the TRNC (Turkish Republic of Northern Cyprus) ( including those who had all of their secondary  

education at a Turkish school other than in the TRNC), 

5) those holding TRNC citizenship who reside in the TRNC, have completed their secondary  

education in the TRNC and hold GCE-AL exam results and also those educated at colleges and  

http://www.bingol.edu.tr/
http://posta.bingol.edu.tr/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://obs.bingol.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx


high schools in a different country between 2005-2010 and possess GCE-AL exam results, 

shall be accepted on condition the applicant is studying the final year of her/his secondary  

education (high school) or has already graduated. 

Applications to be made by 

1) those who are Turkish citizens and have completed all their secondary education in Turkey or the 

TRNC, 

2) those holding TRNC citizenship (except those who have completed their secondary education in the 

TRNC and hold GCE-AL exam results and also those educated at colleges and high schools in a different 

country between 2005-2010 and possess GCE-AL exam results), 

3) those whose first nationality was Turkish on birth with dual nationality (except those who have 

completed their secondary education in a foreign country other than the TRNC and those who have 

completed their secondary education in a Turkish school in a foreign country other than the TRNC),  

4) those who have dual citizenship, one of which is TRNC, (except those who have completed their  

secondary education in the TRNC and hold GCE-AL exam results and also those educated at  

colleges and high schools in a different country between 2005-2010 and possess GCE-AL exam  

results), 

5) those with Turkish citizenship who have studied in foreign schools in Turkey and schools within the  

structure of Embassies in Turkey or those stated in article a number 2, Turkish citizens by birth with  

dual citizenship, 

 

 

EXAMINATIONS AND MINIMUM SCORES 

TO BE CONSIDERED FOR INTERNATIONAL STUDENT APPLICATIONS 

1) SAT (Scholastic Assessment Test): A total score of at least 1000 and a minimum score 500 in  

Mathematics. 

 

2) GCE-AL (Advanced Level General Certificate of Education): A-Level (minimum 3 courses). 

 

3) TAWJIHI examination in Jordan and Palestine: a minimum exam average of 80 from all lessons in 

Scientific Stream. 

4) IB (International Baccalaureate): Diploma degree with a minimum of 28 points. 

5) ABITUR: A minimum of 4 points at ABITUR examination. 

6) ACT (American College Test): A minimum of 21 points in science reasoning, mathematics and 

total points. 

7) Baccalaureat Libanais (baccalaureate examination in Lebanon): A diploma score of at least 65 out 

of 100 in scientific Stream 

8) GAOKAO (University Entrance Examination in the PRC): A score of at least 500 out of 750 

relevant to applicant‟s chosen programme. 

9) Al-Shahada-Al Thanawi examination in Syria: A minimum of 185 points out of 240 for the Faculty 

of Engineering and a minimum of 170 points out of 240 for other departments in Scientific Stream. 

10) Recipients of gold, silver or bronze medals in International Science Olympics recognized and 

participated in by TÜBİTAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey). 

11) Al-Shahada-Al Thanawi examination in Libya: A minimum of 185 points for the departments of 

the Faculty of Engineering and Faculty of Arts and Sciences- Science Departments and a minimum of 

170 points for other departments. 

12) For those exams/ countries not mentioned above: Candidates who fulfil the conditions required to 

be regarded as successful. 

13) Those applying by diploma Score:  60% of total score. 

14) YGS/LYS examinations held by Student Selection and Placement Centre in Turkey (ÖSYM): 

Applicants whose exam score meets the minimum score requirements of the previous year 

15) Examination for Foreign Students held by Bingöl University and the other universities in Turkey: 

A minimum of 50 points. 

 

 

 

 

 

APPLICATION 

Application will be made by the International student applications web address 

 

APPLICATION DOCUMENTS 

1) Application form 

2) Original and a certified copy of document showing exam results 

http://obs.bingol.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx


3) Level of Turkish Proficiency Certificate 

4) Certified copy of passport 

5) Certified copy of diploma 

 

ASSESSMENT OF APPLICATIONS 

The assessment of applications and the placement organizations shall be made by the Admission 

Committee for International Students constituted by the Senate of Bingöl University. The University is 

free to admit as many students as stated in the quota or less. Meeting the Application Requirements does 

not mean getting admission. Applications of those who do not meet the requirements for application are 

not evaluated. 

The candidates are placed through their choices by the converted points being enumerated from the top 

point to the lower. 

The evaluation results will be announced on the Bingöl University web page http://www.bingol.edu.tr   

on 03 Ağustos 2016   

 

REGISTRATION DATE, DOCUMENTS AND TUITION FEE 

 

Registration place and date: Bingöl University Registrar‟s Office/Bingöl on 05-06  September 2016. 

1) Registration Documents 

a) Document showing exam result 

b) High School Diploma 

c) Transcript 

d) Education Annotated Passport 

e)  „Equivalency Document‟ from a Turkish Embassy or Consulate in the student‟s own country or 

from the Turkish Ministry of Education, certifying the equivalency of the applicant‟s diploma to 

that of Turkish diplomas, 

f) Residence Permit (Directorate Migration Department) 

g) Bank receipt showing payment of the student‟s tuition fee 

h) International document certifying that the student can afford to study at a higher education 

institution 

i) Policy of General Health Insurance (the student shall pay premiums of General Health Insurance) 

j) Turkish Proficiency Level Certificate 

k) 6 passport-size photographs (4.5cm x 6cm) taken within the last six months, 

!!! Notice!!!    A certified Turkish translation of the documents mentioned in a,b,c,d,  is required 

(certified by a Turkish Embassy or Consulate) 

2)Tuition Fee 

The tuition fee of foreign students is three times more than tuition fee of day time education and two 

times more than evening education declared by the Council of Ministers. 

 
 

 

KONTENJAN/QUOTA 

Programın Adı Name of Programme 

Süre 

Durati

on 

Konte

njan 

Quota 

Özel KoĢullar 

Requirements 

& 

Explanations 

* Yıllık 

Ücret 

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠNGOL UNIVERSITY         

Fen-Edebiyat Fakültesi Faculty of Sciences and Arts       142,00 

Felsefe Philosophy 4 2 46 142,00 

Felsefe (İÖ) Philosophy (EP) 4 2 46 481,00 

İngiliz Dili ve Edebiyatı English Language and Literature 4 4 21 142,00 

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) English Language and Literature (EP) 4 4 21 481,00 

Kürt Dili ve Edebiyatı Kurdish Language and Literature 4 5 46 142,00 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Molecular Biology and Genetics 4 3 46 142,00 

Türk Dili ve Edebiyatı Turkish Language and Literaturee 4 3 46 142,00 

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) Turkish Language and Literaturee (EP) 4 3 46 481,00 

Zaza Dili ve Edebiyatı Zaza Language and Literature 4 5   142,00 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 

Faculty of Economics and 

Administrative Sciences       

 

İktisat Economics 4 3 46 156,5 

İktisat (İÖ) Economics (EP) 4 3 46 577,50 

İşletme Management 4 3 46 156,50 

Ġlahiyat Fakültesi Faculty of Theology 4 8  121, 708  142,00 



Ġlahiyat Fakültesi (ĠÖ) Faculty of Theology (EP) 4 8  121, 708  513,50 

Ziraat Fakültesi Faculty of Agriculture        

Bitki Koruma Plant Protection 4 2 46 193,50 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Faculty of Health Sciences        

Hemşirelik Nursing 4 10   142,00 

İş Sağlığı ve Güvenliği Work Health and Safety 4 5   142,00 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) Work Health and Safety (EP) 4 5    

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School of Health Services        

Çocuk Gelişimi Child Development 2 2 46 95,00 

Çocuk Gelişimi (İÖ) Child Development (EP) 2 2 46 95,00 

Fizyoterapi Physiotherapy 2 2 46 95,00 

Fizyoterapi (İÖ) Physiotherapy (EP) 2 2 46 95,00 

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Pathology Laboratory Techniques 2 2 46 95,00 

Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) Pathology Laboratory Techniques (EP) 2 2 46 95,00 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Health Establishments Management 2 2 46 95,00 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Medical Documentation and Secretarial 2 2 46 95,00 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 

Medical Documentation and Secretarial 

(EP) 2 2 46 

95,00 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Medical Laboratory Techniques 2 2 46 95,00 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) Medical Laboratory Techniques (EP) 2 2 46 95,00 

Yaşlı Bakımı Care Elderly 2 2 46 95,00 

Yaşlı Bakımı (İÖ) Care Elderly (EP) 2 2 46 95,00 

Genç Meslek Yüksekokulu Genç Vocational School        95,00 

Bilgisayar Programcılığı Computer Programming 2 2   95,00 

Çocuk Gelişimi Child Development 2 2   95,00 

Elektrik Electricity 2 2   95,00 

Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu 

Solhan Vocational School Of Health 

Services       

95,00 

Çocuk Gelişimi Child Development 2 2   95,00 

 

 

2016-2017 Akademik Yıl Türkiye’deki Yükseköğretim Programları Ġçin Yurt DıĢından Kabul Edilecek Öğrenci  Kontenjanları 

Tablo 3 ve Tablo 4’te Yer Alan  Yükseköğretim Programlarının KoĢul ve Açıklamaları 

 

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.  46.   İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen 

yıllara dahil değildir. 

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

 

 

 

Booklet for Foreign Students to be Admitted to the Higher Education Programs in Turkey 

in the Academic Year 2016-2017 

Conditions and Explanations of the Higher Education Programs included in Table 3 and Table 4 

See21.   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”. 

See46. 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.   

See121. 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”. 

See708. At least 30% of the instruction of this course is given in Arabic 

 

 

YURT DIġI ÖĞRENCĠ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ 

Application and Evaluation Deadlines for Foreign Students 

 

BaĢvuru Tarihi 

Date of Application Sonuç Ġlanı 

Announcement  

of Results 

Kesin Kayıt Tarihi 

Exact Registration  

BaĢlangıç 

Starting 

BitiĢ 

Finish 

BaĢlangıç 

Starting 

BitiĢ 

Finish 

18.07.2016 22.07.2016 03.08.2016 05.09.2016 06.09.2016 

 

 



Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı (Proficiency Exam for Prep Class) 

 

Aşağıda isimleri belirtilen programların Hazırlık Sınıfı için YETERLİLİK SINAVI 19 Eylül 2016 tarihinde yapılacaktır. 

Proficiency exam for PREP CLASS of following programs will be held on September 19, 2016 

 

 

1) İlahiyat (Arapça)  

Theology (Arabic) 

2) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)  

English Language and Literature (English) 
 

 

 

 


