ÖZEL KOŞUL AÇIKLAMALARI/ SPECIAL CONDITIONS

Anadolu Ü: Bu programa alınan öğrencilerden her öğretim yılında sınav, materyal ve eğitim-öğretim
hizmetleri karşılığında öğretim gideri alınır. Öğretim gideri olarak alınacak bedeller Üniversitenin
web sitesinden öğrenilebilir. Bu programda dersler internet destekli olarak açıköğretim sistemi ile
yürütülecektir. Hükümlü ve tutuklular hariç programa kayıt yaptıran öğrencilerin internete erişimli
bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir.
9 The students enrolled in this program are charged an instructional fee for each academic year to cover the
expenditure on exams, printed materials, and education services. The exact amount of these fees are posted
on the university website. The courses in this program will be conducted through the Open Education
system with online support. Except for prisoners and convicts, students enrolled in this program need to
have a personal computer with internet access.
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Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca iki
gözü görmeyen ve mesleğini icra edebilmesi için mesleğini yapmasına mani iyileşemez bir hastalığı
bulunanlar eczacılık mesleğini yapamaz.
In accordance with the Law no. 6197 on Pharmacists and Pharmacies and related regulations, individuals
with visual impairment in both eyes and those with an incurable disease that hinders practice of the
profession cannot work as a pharmacist.
Bu programda başarılı olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir.
In order to be successful in this program, ability to use hands and fingers skillfully is of particular
importance.
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 dâhil 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.
Students enrolled in this program are required to receive one-year intensive English language training.
Students that succeed at the English proficiency exam at the end of the program can get enrolled in the first
year of their study. The period of English language training is not included in the total period of study
mentioned in the respective column. Students that a) receive the minimum score set by the University in
national and/or international foreign language tests recognized by the University, and b) succeed at the
English proficiency test held by the University at the beginning of the academic year directly start the first
year of their study. The students are subject to the provisions detailed in the “Directive on the Principles
to be Followed in Higher Education Institutions Regarding Foreign Language Education and Education in
a Foreign Language.”
Öğretim dili İngilizcedir.
Language of instruction is English.
İsteyen öğrencilere kontenjan dâhilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık
programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.
Students may optionally receive one-year intensive English language training, based on availability of
space. The period of English language training is not involved in the total period of study mentioned in the
respective column.
Yabancı dil sınavına İngilizceden girmek zorunludur.
Students must take the English language proficiency exam.
Bu programda staj zorunluluğu bulunmaktadır.

81 This program requires internship.
Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce'dir.
86 Language of instruction is 30% English.

Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim
süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını
belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.
87
To be able to enroll in this program, the student must submit a medical board report, which is to be issued
by a university-referred hospital and/or a general hospital, confirming perfect physical and psychological
health necessary to perform professional tasks.
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.
Students enrolled in this program are required to receive one-year intensive Russian language training. The
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period of Russian language training is not included in the total period of study mentioned in the respective
column. Students that succeed at the Russian proficiency exam at the end of the program can get enrolled
in the first year of their study. The students are subject to the provisions detailed in the “Directive on the
Principles to be Followed in Higher Education Institutions Regarding Foreign Language Education and
Education in a Foreign Language.”
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 dâhil 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.
125 Students enrolled in this program are required to receive one-year intensive German language training.
Students that succeed at the German proficiency exam at the end of the program can get enrolled in the
first year of their study. The period of German language training is not included in the total period of study
mentioned in the respective column. Students that a) receive the minimum score set by the University in
national and/or international foreign language tests recognized by the University, and b) succeed at the
German proficiency test held by the University at the beginning of the academic year directly start the first
year of their study. The students are subject to the provisions detailed in the “Directive on the Principles
to be Followed in Higher Education Institutions Regarding Foreign Language Education and Education in
a Foreign Language.”
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 dâhil 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.
129 Students enrolled in this program are required to receive one-year intensive French language training.
Students that succeed at the French proficiency exam at the end of the program can get enrolled in the first
year of their study. The period of French language training is not included in the total period of study
mentioned in the respective column. Students that a) receive the minimum score set by the University in
national and/or international foreign language tests recognized by the University, and b) succeed at the
French proficiency test held by the University at the beginning of the academic year directly start the first
year of their study. The students are subject to the provisions detailed in the “Directive on the Principles
to be Followed in Higher Education Institutions Regarding Foreign Language Education and Education in
a Foreign Language.”
İsteyen öğrencilere bir yıl süreli Almanca, Fransızca veya İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.
Hazırlık Programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.
230
Students may optionally receive one-year intensive language program in German, French or English. The
period of language training is not included in the total period of study mentioned in the respective column.

Öğretim dili Rusçadır.
272 Language of instruction is Russian.
Öğretim dili Arapçadır.
299 Language of instruction is Arabic.
Bu programda eğitimin ağırlıklı olarak (bazı programlarda kısmen) laboratuvar derslerine dayalı
olması nedeniyle, düzeltilmeyen görme ve ileri derecede fiziksel engelli olanlar dersleri takip etmekte
723 zorluklarla karşılaşabilirler.
Since education in this program mostly (in some programs, partially) involves laboratory courses, students
with irremediable visual and physical impairment may have difficulty following the courses.
Bu programda zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Bu programa başvurabilmek
yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; yabancı dil yeterliliği için Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) veya Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan
Senatoca belirlenen puanı aldığını belgeleyen öğrenciler birinci yarıyıla başlayabilir. Yabancı dil
yeterliliğine sağlayamayan öğrenciler kendi imkanları ile yabancı dillerini yeterli hale getirmekle
yükümlüdür. İki yıl sonunda yabancı dil yeterliliklerini yeterli hale getirdiklerini belgelemeyen
786 öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler Anadolu
Üniversitesi bünyesindeki öğretim dili Türkçe olan aynı addaki açıköğretim programına kayıt
yaptırabilirler. (Önlisans İlahiyat (Arapça) (Açıköğretim) programında başarısız olanlar önlisans
İlahiyat (Açıköğretim) programına; İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) programında başarısız olanlar
İşletme (Açıköğretim) programına; Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) programında
başarısız olanlar Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) programına).
Bu programa kayıt için bir hastaneden bu mesleği yürütmeyi engelleyecek derecede konuşma (aksan
ve şive hariç, pelteklik, telaffuz, ortodontik bozukluk, kekemelik ve tutukluk), işitme, görme veya
ruhsal engeli olmadığını belgeleyen sağlık raporu almak gerekir.
832 To be able to enroll in this program, a health report has to be submitted confirming that the person has no
speech disorders (lisping, pronunciation, orthodontic disorders, stammering, and aphasia excluding accent
and vernacular) and no auditory, visual or psychological conditions preventing him or her from performing
professional duties.

