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Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan
Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.
Adaylar, öðretim sýrasýnda ödenecek olan ücretler, harçlar, burslar, burs devam koþullarý, barýnma, zorunlu
hizmet vb. bilgileri ilgili Üniversitelerden edinebileceklerdir. Adaylarýn, tercihlerini belirlemeden önce
tercih etmek istediði programlarýn bulunduðu üniversitelerin Ýnternet sayfasýnda yer alan bilgileri dikkatle
incelemeleri, koþullarla ilgili üniversitelerden ayrýntýlý bilgi almalarý yararlarýna olacaktýr. Bu koþullarýn
uygulanmasý ile ilgili ÖSYM'nin sorumluluðu bulunmamaktadýr.
Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 2 kýsým halinde
düzenlenmiþtir. 1. Kýsým'da yer alan koþullar, adaylarýn Aday Ýþlemleri Sisteminde bulunan bilgileri doðrultusunda
bilgisayar tarafýndan kýsmen veya tamamen kontrol edilerek (yaþ, uyruk, cinsiyet, okul türü vb.) yerleþtirme
iþlemi yapýlacaktýr. 2. Kýsým'da yer alan koþullar yerleþtirme iþleminde ÖSYM tarafýndan dikkate alýnmayacak
koþullardýr. Bu koþullarýn uygulanmasý ilgili kurumlar tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. Bu koþullarýn
uygulanmasýnda ÖSYM'nin sorumluluðu bulunmaz.
Bk.

1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek
okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini belirtmeden
önce Tablo-6’yý dikkatle incelemeleri gerekir.

Bk.

6. Bu programa alýnacak öðrencilerin, tam teþekküllü resmi bir
hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden
yapýsý ve ruh saðlýða sahip olduklarýný belgeleyen rapor almalarý;
kurtarma, taþýma iþlerinde yeterli vücut yapýsý ve gücüne sahip
olmalarý; öðretim programý gereði ikinci sýnýfta araç kullanmalarýnýn
zorunlu olmasý nedeniyle kayýt tarihinde 17 yaþýný tamamlamýþ
olmalarý gerekir.

Bk.

7. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun
aradýðý bütün koþullara ek olarak; en fazla 22 yaþýnda olmak
(1991 ve daha yukarý doðumlular); vücut yapýsý düzgün olmak;
vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan
yara, yanýk, leke, frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak;
astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý, renk körlüðü, kekemelik,
saðýrlýk vb. gibi biyolojik bozukluðu olmamak; bayýlma, histeri,
marazi çarpýntý ve benzeri psikolojik ve sinirsel hastalýklardan
herhangi birine yakalanmýþ olmamak; herhangi bir okuldan disiplin
cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; 1,65 m’den uzun olmak; boy
uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki
rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak
gerekir. Kayýt sýrasýnda Meslek Yüksekokulunca öngörülen saðlýk
koþullarýna uygunluðunu üniversitenin týp fakültesinden alýnacak
saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir. Programa kayýt olacak
öðrenciler okulun vereceði üniformayý giymek zorundadýr.

Bk. 10. Adaylarýn bu programa yerleþebilmeleri için, YGS puan türlerinin
en az birinden, 140.000 ve daha yukarý puan almýþ olmalarý
gerekmektedir (Programa kendi alanýnda sýnavsýz geçiþ hakký
bulunanlarda, YGS puan türlerinin en az birinden 140.000 ve daha
yukarý puan almýþ olma þartý aranmaz.). Bu program için
kontenjan belirlenmemiþtir.
Bk. 39. Bu programa baþvurabilmek için T.C. vatandaþý olmak, 1 Ocak
1992 ve sonra doðmuþ olmak (Yaþ düzeltmesi kabul
edilmeyecektir.), boy uzunluðunun en az 1,65 m., en çok 1,90
m. olmasý, boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen
deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo
aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk
bulunmamasý gerekir.
Bk. 40. Teknoloji Fakültesi lisans programlarýný tercih edecek adaylarýn
Tablo 6B.2’yi dikkatlice incelemeleri gerekir.
Bk. 49. Bu programa Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liseler),
Özel Lise, Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi
Liseler), Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Öðretmen
Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi ve Çok Programlý Liselerin Fen/
Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe/
Matematik Alan/Kolu çýkýþlý olanlar, Sosyal Bilimler Lisesi Türkçe
ve Matematik-Sosyal Bilimler Alan/Kolu çýkýþlý olanlar ve Fen
Lisesi, Özel Fen Lisesi, Askeri Lise, Teknik Lise (Erkek Teknik),
Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik),
Motor Teknik Lisesi, Meteoroloji Teknik Lisesi, Endüstri Meslek
Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek
Lisesi, Gemi Yapý Meslek Lisesi, Motor Meslek Lisesi, Meteoroloji
Meslek Lisesi, Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi, Denizcilik
Meslek Lisesi, Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi, Denizcilik
Endüstri Meslek Lisesi ve Deniz Astsubay Hazýrlama Okulu
çýkýþlý adaylar alýnacaktýr.
Bk. 54. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun
aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; boyu
erkek öðrencilerde 1,65 m’den, kýz öðrencilerde 1,56 m’den kýsa
olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen

deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo
aðýrlýkta olmak ve kayýt yaptýracak öðrenci adaylarýnýn normal saðlýk
raporu yerine Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel Müdürlüðü’nden
“Gemiadamý Saðlýk Yoklama Belgesi” ibaresi bulunan saðlýk raporu
almak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak, yapýlacak
mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak gerekir.
Bk. 58. Sanat ve Tasarým Fakültesi lisans programlarýný tercih edecek
adaylarýn Tablo 6B.3'ü dikkatlice incelemeleri gerekir.
Bk. 62. Turizm Fakültesi lisans programlarýný tercih edecek adaylarýn Tablo
6B.4'ü dikkatlice incelemeleri gerekir.
Bk. 65. Bu programa yalnýz erkek öðrenciler alýnacaktýr.
Bk. 77. Yabancý dil sýnavýna Ýngilizceden girmek zorunludur.
Bk. 78. Bu programa yalnýz kýz öðrenciler alýnacaktýr.
Bk. 80. Bu programa kayýt için konuþma, iþitme ve görme engeli bulunmamasý
gerekir.
Bk. 82. Yabancý dil sýnavýna Almancadan girmek zorunludur.
Bk. 84. Yabancý dil sýnavýna Fransýzcadan girmek zorunludur.
Bk. 93. Bu programý tercih edeceklerin her iki kulakta sensorineural iþitme
kaybý olduðuna ve iyi iþiten kulakta en az 50 desibel iþitme kaybý
olduðuna dair saðlýk kurulu raporu bulunmalýdýr. Adaylarýn bu programa
yerleþebilmeleri için, YGS puan türlerinin en az birinden, 120.000 ve
daha yukarý puan almýþ olmalarý gerekmektedir.
Bir yýl süre ile Türkçe hazýrlýk sýnýfý programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý
öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Türkçe
yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bu
programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin iliþikleri
kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr, ancak bu öðrencilerin mezun
oluncaya kadar üniversitece açýlacak Türkçe yeterlik sýnavýnda
baþarýlý olmalarý gerekir.
Bk. 105. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý
bütün koþullara ek olarak; 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle 24 yaþýndan
gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); reþit olmayanlar için
veli göstermek; erkek adaylarda 1,65 m’den, kýz adaylarda 1,56
m’den uzun olmak; Beden Kütle Endeksi testi sonucunun 18,5-29,9
aralýðýnda olmasý gerekir. Saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli
olduðunu belgeleyen, kayýt yaptýracak öðrenci adaylarýnýn normal
saðlýk raporu yerine Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel Müdürlüðü’nden
“Gemiadamý Saðlýk Yoklama Belgesi” almasý gerekir. Adaylarýn saðlýk
raporunu yapýlacak olan mülakat ve beden yeterliliði testinden önce
sýnav komisyonlarýna ibraz etmeleri, önkayýtta yapýlacak mülakat
ve beden yeterliliði testinde baþarýlý olmalarý, Gemiadamlarý
Yönetmeliði’nin Gemiadamý Olabilme Koþullarý ile ilgili yasal koþullarý
saðlamalarý gerekir. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi
Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði ve Gemi Makineleri Ýþletme
Mühendisliði bölümlerinde Beden Eðitimi zorunlu derstir. Bu programa
kayýt olan öðrenciler, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi
Öðrenci Kýyafet Yönergesine uygun üniformayý giymek zorundadýr.
Üniformanýn temini öðrenciye aittir.
Bk. 108. Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurumu’nun aradýðý
bütün koþullara ek olarak; 01 Ocak 2013 tarihi itibarý ile 25 yaþýndan
gün almamýþ olmak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak;
saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve
þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn saðlam olduðunu, kayýt
yaptýracak öðrenci adaylarýnýn normal saðlýk raporu yerine Hudut ve
Sahiller Saðlýk Genel Müdürlüðü’nden “Gemiadamý Saðlýk Yoklama
Belgesi” ibaresi taþýyan saðlýk raporu almýþ ve yapýlacak mülâkat
ile beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak gerekir. Adayýn almýþ
olduðu “Gemiadamý Olur” ibaresi taþýyan saðlýk raporunu yapýlacak
olan mülakat ve beden eðitimi sýnavýndan önce sýnav komisyonuna
teslim etmesi gerekir. Bu programa girmeye hak kazananlardan
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yaptýrýlacak soruþturmada; 31.07.2002 tarih ve 24832 sayýlý
Resmi Gazetede yayýmlanan Gemiadamlarý Yönetmeliði’nin
Gemiadamý olabilme koþullarý ile ilgili Madde 50- d, e, f’de yer alan
yasal koþullarý saðlamalarý aranacaktýr. “Beden Eðitimi” zorunlu
derstir. Bu programa kayýt olan öðrenciler, mesleðin gerektirdiði
uygun üniformayý giymek zorundadýrlar. Üniformanýn temini
öðrenciye aittir.

Lise f. 11041 Yabancý Dilde öðretim yapan özel liseler g. 30028
Lise programý ð. 30077 Lise programý ( Yabancý dil aðýrlýklý) h. 50027
Anadolu Öðretmen lisesi ý. 50019 Öðretmen Lisesi 3- Evli veya
dul olmamak veya herhangi bir þekilde nikahsýz yaþamamak, 4Askeri veya sivil okullardan her ne sebeple olursa olsun çýkarýlmamýþ
olmak, 5- 30 AÐUSTOS 1992’den sonra doðmuþ olmak ve en fazla
21 yaþýnda olmak,30 Aðustos 2013 tarihi itibariyle 22 yaþýndan gün
almamýþ olmak(30 Aðustos 1992 tarihinden önce doðanlar
baþvuramazlar. Yaþ koþulu tutmadýðý halde GATA Askeri Týp
Fakültesini kazananlarýn baþvurularý kabul edilmeyecek ve ÖSYM
Baþkanlýðý’nca da diðer tercihlerine yerleþtirilmeyeceklerdir. Her
ne sebeple olursa olsun, yaþ düzeltmesi yaptýrmýþ olanlarýn
yaþlarýnýn hesabý düzeltmeden önceki doðum tarihine göre yapýlýr),
6- Türk Silahlý Kuvvetleri Saðlýk Yeteneði Yönetmeliði gereðince,
GATA Askeri Týp Fakültesine alýnacak öðrenci adaylarý tam saðlam
olmalý ve diskromatopsi bulunmamalýdýr. Düzeltme ile her iki gözde
görmeler ayrý ayrý tam olmak þartýyla (3) diyoptriye kadar (3 dahil)
miyopi ve hipermetropi ile 90 derecelik iki eksen arasýndaki kýrýlma
kusuru farký 3 diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar refraktif
cerrahi (lazer vb.) geçirmemiþ olmak kaydýyla GATA Askeri Týp
Fakültesine girmeye engel deðildir. a.Kýz öðrenci adaylarýnda boy
alt sýnýrý; 16 ve 16,5 yaþ için 148,5 cm, 17 yaþ için 149 cm., 17,5
yaþ için 151,5 cm, 18 yaþ için 152 cm ve 19 yaþ için 153 cm.dir.20
yaþ ve üzeri için alt sýnýr 154 cm. dir b. Erkek öðrenci adaylarýnda
boy alt sýnýrý; 16 yaþ için 158 cm, 16,5 yaþ için 161 cm, 17 ve 17,5
yaþ için 162 cm, 18 yaþ için 163 cm ve 19 yaþ için 164 cm.dir.20
yaþ ve üzeri için alt sýnýr 165 cm. dir. c. Vücut kitle indeksine göre
kilo sýnýrlarý kýz öðrenci adaylarýnda; 16 yaþ için alt sýnýr 17,4 kg/
m2 – üst sýnýr 25,5 kg/m2, 16,5 yaþ için alt sýnýr 17,6 kg/m2 – üst
sýnýr 25,7 kg/m2, 17 yaþ için alt sýnýr 17,7 kg/m2 – üst sýnýr 25,9
kg/m2, 17,5 yaþ için alt sýnýr 18,3 kg/m2 – üst sýnýr 26 kg/m2, 18
yaþ için alt sýnýr 18,8 kg/m2 – üst sýnýr 26 kg/m2, ve 19 yaþ için
alt sýnýr 19 kg/m2 – üst sýnýr 26 kg/m2 , 20 yaþ ve üzeri için alt sýnýr
19 kg/m2 – üst sýnýr 26kg/m2 olarak uygulanmaktadýr. d.Vücut
kitle indeksine göre kilo sýnýrlarý erkek öðrenci adaylarýnda; 16 yaþ
için alt sýnýr 17,9 kg/m2 – üst sýnýr 25,4 kg/m2, 16,5 yaþ için alt sýnýr
18,1 kg/m2 – üst sýnýr 25,7 kg/m2, 17 yaþ için alt sýnýr 18,3 kg/m2
– üst sýnýr 25,9 kg/m2, 17,5 yaþ için alt sýnýr 18,6 kg/m2 – üst sýnýr
26 kg/m2, 18 yaþ için alt sýnýr 18,8 kg/m2 – üst sýnýr 26 kg/m2, ve
19 yaþ için alt sýnýr 19 kg/m2 – üst sýnýr 26 kg/m2 , 20 yaþ ve üzeri
için alt sýnýr19 kg/m2 - üst sýnýr 26 kg/ m2 olarak uygulanmaktadýr.
( Vücut Kitle Ýndeksi= Vücut aðýrlýðý (kg olarak) / Boy x Boy (metre
olarak) ) 7- Bu programa girmeye hak kazanan öðrencilerin;
yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasa dýþý
siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu
gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi
bir suçtan dolayý mahkum olmamasý veya baþvuru tarihinde
hakkýnda kamu davasý ya da þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ
olmasý, yaptýrýlacak güvenlik soruþturmasýnýn olumlu sonuçlanmasý,
8- ÖSYM tarafýndan yerleþtirilmenin yapýlmasýný müteakiben “
Askeri Öðrenci Olur” kaydýný içeren saðlýk raporunu almasý 9Yapýlacak Ön Saðlýk Kontrolü, Beden Yeterliliði Testi ve Mülakatta
baþarýlý olmasý koþullarý aranacaktýr. 10-Bu programa lise birincileri
dahil 230 lise ( 221Erkek +9 Kýz ) öðrencisi alýnmasý planlanmýþtýr.
Alýnacak 230 öðrencinin 5’i lise birincisi (4 Erkek+1 Kýz) kontenjanýdýr.
11-GATA Askeri Týp Fakültesinde kayýt kabul iþlemleri 19 AÐUSTOS07 EYLÜL 2013 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. Saðlýk Muayenesi,
Beden Yeterliliði veya Mülakat sýnavýný kazanamadýðý, giriþ koþullarýna
uymadýðý, intibak eðitiminin bitiþ tarihi olan 29 Eylül 2013 tarihine
kadar intibaksýzlýk nedeniyle veya baþka bir sebeple GATA Askeri
Týp Fakültesine kaydý yapýlamayan öðrencilerin durumlarý ÖSYM
Baþkanlýðýnca deðerlendirilerek, alt tercihlerinden puanýnýn tuttuðu
bir yükseköðretim programýna yerleþtirilirler. NOT: 1 Bu programa
Ek Kontenjanla kayýt yapýlmaz. NOT :2 ÖSYS sonuçlarýnýn
açýklanmasýyla birlikte GATF’ ne yerleþtirilen tüm adaylara
hazýrlamasý gereken evraklarý içeren dosya adreslerine posta ile
gönderilecektir. Ancak evraklarýn gelmesini beklemek istemeyen
adaylar internetten gata.edu.tr. sayfasýna girip Gülhane Askeri Týp
Akademisi Öðrenci Kayýt kabul bölümündeki gerekli evraklar
buradan indirerek hazýrlayýp yukarýda belirtilen tarihler arasýnda
Gülhane Askeri Týp Fakültesi Kayýt- Kabul Komisyonuna baþvurarak
iþlemlerini baþlatacaktýr.

Bk. 113. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun
aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC. vatandaþý olmak, 1 Ocak
2013 tarihi itibariyle 22 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý
kabul edilmez) erkek adaylarda 1,65 m’den, kýz adaylarda 1,60
m’den, kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade
edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 kilo fazla veya 15 kilo
noksan aðýrlýkta olmak, kayýt yaptýracak öðrenci adaylarýnýn
normal saðlýk raporu yerine Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel
Müdürlüðü’nden “Gemiadamý Saðlýk Yoklama Belgesi” almak;
dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak
mülakat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak gerekmektedir.
Bk. 122. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý
bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; boyu 1,65 m’den
kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen
deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo
aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak;
tam teþekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel
olmayan bir beden yapýsý ve ruh saðlýðýna sahip olduklarýný
belgeleyen rapor almak gerekir.
Bk. 127. Yabancý Dil Sýnavýna (LYS-5) Almanca, Fransýzca veya Ýngilizce
dillerinden birinden girmek zorunludur.
Bk. 135. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý
bütün koþullara ek olarak; 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle 22 yaþýndan
gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); evli veya dul
olmamak; reþit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek ve kýz
öðrencilerde 1,65m’den az olmamak, boy uzunluðunun santimetre
olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya
15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk
bulunmamak; ön kayýtta yapýlacak mülakat ve beden eðitimi
sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli
olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn
arýzasýz olduðunu, kayýt yaptýracak öðrenci adaylarýnýn normal
saðlýk raporu yerine Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel Müdürlüðü’nden
“Gemiadamý Saðlýk Yoklama Belgesi” ibaresi taþýyan saðlýk raporu
alarak kesin kayýtta belgelemek gerekir. Bu programa girmeye hak
kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile
yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri
benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ
olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkûm olmamýþ ve baþvuru
tarihinde hakkýnda soruþturma kamu davasý ile taksirli suçlar hariç
bahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý koþulu aranacaktýr. ÝTÜ
Denizcilik Fakültesi kýz ve erkek karma eðitim-öðretim yapan
Ýstanbul Teknik Üniversitesine baðlý Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý hariç,
üniformalý bir fakültedir. Üniformalarýn temini öðrenciye aittir.
Bk. 140. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý
bütün koþullara ek olarak; 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle 21
yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); reþit
olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öðrencilerde 1,66
m’den, kýz öðrencilerde ise 1.60 m’den az olmamak; boy uzunluðunun
santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok
5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik,
pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden
yeterliliði sýnavlarýnda baþarýlý olmak; KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri
Fakültesince öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu, kayýt
yaptýracak öðrenci adaylarýnýn normal saðlýk raporu yerine Hudut
ve Sahiller Saðlýk Genel Müdürlüðü’nden “Gemiadamý Saðlýk
Yoklama Belgesi” ile belgelemek gerekir. Saðlýk raporu formlarý,
KTÜ Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðýndan alýnabilir veya
www.ktu.edu.tr/duim bölüm web sayfasýndan indirebilir. Bu programa
girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve
davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik
görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya
karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamasý,
þahsý hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile ceza davasý
açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu
sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. Öðrenciler Hazýrlýk Sýnýfýndan
sonra üniforma giymek zorundadýrlar. Üniformalarýnýn temini
öðrencilere aittir.

Bk. 155. Bu programa baþvurabilmek için; 1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý
olmak, (Okulun yatýlý eðitim vermesi nedeniyle yalnýzca kýz öðrenci
alýnabilecektir.) 2. Bir mesleðe yönelik olmayan ve ÖSYS
kýlavuzunda yer alan okul türlerinden a. 11033 Anadolu Lisesi
(Yabancý dille öðretim yapan resmi liseler) b. 11058 Fen Lisesi c.
11017 Lise (Resmi ve gündüz öðretim yapan liseler) ç.
11106 Lise, Özel Lise (Yabancý dil aðýrlýklý program uygulayan
liseler) d.
11066 Özel Fen Lisesi e. 11025 Özel Lise f. 11041
Yabancý Dilde Öðrenim Yapan Özel Liseler g. 30028 Lise Programý
ð. 30077 Lise Programý (Yabancý dil aðýrlýklý) 3.Son sýnýfta beklemeli

Bk. 154. Bu programa baþvurabilmek için; 1- T.C. vatandaþý olmak, 2- Bir
mesleðe yönelik olmayan ve ÖSYS kýlavuzunda yer alan okul
türlerinden a. 11033 Anadolu Lisesi (Yabancý dille öðretim yapan
resmi liseler) b. 11058 Fen lisesi c. 11017 Lise ( Resmi ve gündüz
öðretim yapan liseler) ç. 11106 Lise, Özel lise (Yabancý Dil aðýrlýklý
program uygulayan liseler) d. 11066 Özel Fen Lisesi e. 11025 Özel
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öðrenci olmamak ve 2013 yýlýnda mezun olmak, 4. Mezun olduðu
yýlýn Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS)’na girmiþ ve kazanmýþ
olmak, 5. LYS sýnav sistemine göre MF-3’den tercih yapmak, 6.
Evli veya dul olmamak veya herhangi biriyle nikâhsýz yaþamamak,
7. Orta öðretim kurumlarýndan hangi þekilde olursa olsun
çýkarýlmamýþ olmak, 8. Mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak,
9. Lisans Yerleþtirme Sýnavýna (LYS) giriþ tarihinde 21 yaþýndan
gün almamýþ olmak, (her ne sebeple olursa olsun yaþ düzeltmesi
yaptýrmýþ olanlarýn yaþlarýnýn hesabý düzeltmeden önceki doðum
tarihine göre yapýlýr), 1993 veya daha küçük doðumlu olmak, 10.
Vücut yapýsý düzgün olmak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati
çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, frengi ve cilt hastalýðýndan iz
bulunmamak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmamak; renk
körü olmamak; sara, gece iþemesi, uykuda gezme, bayýlma,
histeri, marazi, çarpýntý ve benzeri hastalýklardan herhangi birine
yakalanmamýþ olmak, herhangi bir hastalýða baðlý olmamak þartýyla
boy ölçüsünün santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki
rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak;
aday öðrencilerde boy alt sýnýrlarý; 16 ve 16,5 yaþ için 148,5 cm.,
17 yaþ için 149 cm, 17,5 yaþ için 151,5 cm., 18 yaþ için 152 cm.,
19 yaþ için 153 cm. ve 20 yaþ için 154 cm.dir. a. Düzeltme ile her
iki gözde görmeler ayrý ayrý tam olmak þartýyla, (3) diyoptriye kadar
miyopi ve hipermetropi (3 dahil), yüksek çapý (3) diyoptriyi
geçmeyen astigmatizma bu programa girmeye engel deðildir. b.
Adaylarýn Genelkurmay Baþkanlýðýnýn belirlediði askeri hastaneden
“GATA’da Öðrenci Olur” kaydýný içeren bir saðlýk raporu almasý,
yapýlacak Beden Yeterliliði Testinde ve Mülakatta baþarýlý olmasý
koþulu aranacaktýr. 11. Bu programa girmeye hak kazananlarýn
yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasa dýþý
siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu
gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmak, taksirli
suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayý mahkûm olmamak veya
baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma, kamu davasý ya da þahsi
bir ceza davasý açýlmamýþ olmak, yaptýrýlacak güvenlik
soruþturmasýnýn olumlu sonuçlanmasý; 12. Bu programa alýnacak
135 öðrencinin 3’ü yukarýda anýlan okullarýn okul birincisi kontenjanýna
girenler arasýndan puan ve tercih sýrasýna göre seçilecektir. 13. Bu
programý tercih edecek öðrenciler Nüfus Müdürlüðünden alacaklarý
1 (bir) suret vukuatlý Nüfus Kayýt Örneðini (kendisi, annesi, babasý
ve kardeþlerini kapsayacak þekilde) programý kazandýðý ilan
edildikten sonra hemen “GATA Hemþirelik Yüksekokulu Müdürlüðü
Hrk. Eðt. Ks. A.liðine 06010 ETLÝK/ANKARA” adresine þahsen
veya PTT kanalýyla göndereceklerdir. (Not: Nüfus Kayýt Örneðiyle
beraber adaya ait 2 adet vesikalýk fotoðraf gönderilir. Fotoðraflar
kayýt kabul belgeleriyle getirilecek olan fotoðraflarla ayný olmalýdýr,
irtibat tel:0.312.304 39 09-39 27) GATA Hemþirelik Yüksekokulu’na
girmeye hak kazanan adaylar, “Sivil Statüde Hemþire” olarak
yetiþtirilecektir. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerden giriþ
koþullarýna uymayan öðrencilerin GATA Hemþirelik Yüksekokulu’na
kayýtlarý yapýlamaz. Saðlýk Muayenesi, Beden Yeterliliði veya
Mülakat sýnavýný kazanamadýðý, giriþ koþullarýna uymadýðý için
veya baþka bir sebeple GATA Hemþirelik Yüksekokulu’na kaydý
yapýlamayan öðrenciler, bir sonraki tercihlerine yerleþip
yerleþmeyeceklerine iliþkin durumlarýný ÖSYM Baþkanlýðýndan
öðrenebileceklerdir. NOT 1: * Bu programa Ek Kontenjanla kayýt
yapýlmaz. NOT 2: ÖSYS sonuçlarýnýn açýklanmasýyla birlikte
HYO’ya yerleþtirilen tüm adaylara hazýrlamasý gereken evraklarý
içeren dosya adreslerine posta ile gönderilecektir. Ancak evraklarýn
gelmesini beklemek istemeyen adaylar internetten www.gata.edu.tr.
sayfasýna girip Hemþirelik Yüksek Okulu Öðrenci Kayýt kabul
bölümündeki gerekli evraklarý buradan indirerek hazýrlayýp, WEB
sayfasýnda belirtilen tarihte Kayýt- Kabul Komisyonuna baþvurarak
iþlemlerini baþlatacaktýr.

adaylarýnýn normal saðlýk raporu yerine Hudut ve Sahiller Saðlýk
Genel Müdürlüðü’nden “Gemiadamý Saðlýk Yoklama Belgesi” ibaresi
taþýyan saðlýk raporu almýþ ve yapýlacak mülâkat ile beden eðitimi
sýnavýnda baþarýlý olmak gerekir. Adayýn almýþ olduðu “Gemiadamý
Olur” ibaresi taþýyan saðlýk raporunu yapýlacak olan mülakat ve
beden eðitimi sýnavýndan önce sýnav komisyonuna teslim etmesi
gerekir. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak
soruþturmada; 31.07.2002 tarih ve 24832 sayýlý Resmi Gazetede
yayýmlanan Gemiadamlarý Yönetmeliði’nin Gemiadamý olabilme
koþullarý ile ilgili Madde 50- d, e, f’de yer alan yasal koþullarý
saðlamalarý aranacaktýr. Bu programa kayýt olan öðrenciler, mesleðin
gerektirdiði uygun üniformayý giymek zorundadýrlar. Ýlk yýla ait
üniformalar Kurucu Vakfýmýzca verilecek olup, ikinci yýldan itibaren
öðrenci tarafýndan temin edilecektir.
Bk. 195. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun
belirlediði ön koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak, kayýt
yaptýracak öðrenci adaylarýnýn normal saðlýk raporu yerine Hudut
ve Sahiller Saðlýk Genel Müdürlüðü’nden “Gemiadamý Saðlýk
Yoklama Belgesi” almýþ olmak gerekir.
Bk. 233. Bu programa alýnacak öðrencilerin, Üniversitelerin Týp
Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden
yapýsý ve ruh saðlýðýna sahip olduklarýný belgeleyen rapor almalarý;
program gereði 2. sýnýfta araç kullanmalarýnýn zorunlu olmasý
sebebiyle kayýt tarihinde 17 yaþýný tamamlamýþ olmalarý; erkek
öðrencilerde 1.65 m’den, kýz öðrencilerde 1.60 m’den kýsa olmamak,
boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki
rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýðýnda olmak;
kurtarma ve taþýma iþlerinde iki kiþilik bir ekipte çalýþýrken sedyedeki
bir hastayý ekip arkadaþý ile birlikte taþýyabilecek beden ve fizik
yeterliliðine sahip olmalarý gerekmektedir.
Bk. 256. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý
bütün koþullara ek olarak; 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle 23 yaþýndan
gün almamýþ olmak, boyu erkek ve kýz öðrencilerde 1,65m’den az
olmamak, boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin
son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta
olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; ön
kayýtta yapýlacak mülakat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý
olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü
ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu, normal
saðlýk raporu yerine Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel Müdürlüðü’nden
“Gemiadamý Saðlýk Yoklama Belgesi” ibaresi taþýyan saðlýk raporu
alarak kesin kayýtta belgelemek gerekir. Öðrencilerin 31.07.2012
tarih ve 24832 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan Gemiadamlarý
Yönetmeliði’nin Gemiadamý olabilme koþullarý ile ilgili Madde 50-d,
e, f’de yer alan yasal koþullarý saðlamalarý gerekmektedir. ÝTÜ
Denizcilik Fakültesi, Ýstanbul Teknik Üniversitesi’ne baðlý Ýngilizce
Hazýrlýk Sýnýfý hariç üniformalý bir fakültedir.
Bk. 278. Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurumunun
aradýðý bütün koþullara ek olarak; 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle 22
yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); evli veya
dul olmamak; reþit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek
öðrencilerde 1,65 m’den kýz öðrencilerde 1,55 m’den kýsa olmamak;
boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki
rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilogram aðýrlýkta
olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; ön
kayýtta yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda (Beden
yeterlilik ve mülakat sýnavý tarihleri kurumun wep sitesinde
duyurulacak olup ayrýca baþka bir bildlrlm yapýlmayacaktýr.)
baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe uygun olduðunu, renk
körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu;
kayýt yaptýracak öðrenci adaylarýnýn normal saðlýk raporu yerine
Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel Müdürlüðü’nden “Gemiadamý Saðlýk
Yoklama Belgesi” ibaresini taþýyan saðlýk raporu ile belgelemek
gerekmektedir. Bu programa girmeye hak kazananlardan adli sicil
kaydý sorgulamasý istenecektir. Eðitim-öðretim süresince öðrenciler
denizcilik üniformasý giymek zorundadýr. Üniforma temini öðrenciye
aittir. Yazlýk Üniforma giyildiðinde vücudunun görünür yerlerinde
dövme bulunmamasý gerekmektedir.

Bk. 160. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun
aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; boyu
erkek öðrencilerde 1,60 m’den, kýz öðrencilerde 1,55 m’den kýsa
olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin
son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta
olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak
mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun
denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný,
her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve Yakýn Doðu Üniversitesi
Denizcilik Fakültesince öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu
kayýt yaptýracak öðrenci adaylarýnýn normal saðlýk raporu yerine
Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel Müdürlüðü’nden “Gemiadamý Saðlýk
Yoklama Belgesi” ile belgelemek gerekir.

Bk. 294. Bu programa alýnacak öðrencilerin yüzme, dalma, can kurtarma ve
denize dayanýklý olma durumlarýna engel teþkil edecek herhangi bir
saðlýk sorunlarý olmadýðýný, kayýt yaptýracak öðrenci adaylarýnýn
normal saðlýk raporu yerine Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel
Müdürlüðünden “Gemi adamý Saðlýk Yoklama Belgesi” ile
belgelemeleri gerekir. Ayrýca bu programa baþvurabilmek için
yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; kayýt
yapýldýðý yýlýn 1 Temmuz tarihi itibariyle 21 yaþýndan gün almamýþ
olmak (tashih yaþý kabul edilmez); reþit olmayanlar için veli
göstermek; boyu erkek öðrencilerde 166 cm’den, kýz öðrencilerde
ise 160 cm’den az olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak
ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 kg fazla veya
15 kg noksan aðýrlýkta olmak; mülâkat ve beden yeterliliði sýnavlarýnda

Bk. 168. Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurumu’nun
aradýðý bütün koþullara ek olarak; T.C vatandaþý olmak, 01 Ocak
2013 tarihi itibarý ile 23 yaþýndan gün almamýþ olmak, dilinde
kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; saðlýk durumunun
denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný,
her iki kulaðýnýn saðlam olduðunu, kayýt yaptýracak öðrenci
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baþarýlý olmak gerekir. Öðrenciler üniforma giymek zorundadýrlar.
Üniformalarýnýn temini öðrencilere aittir.

Havacýlýk Genel Müdürlüðünün yetkilendirmiþ olduðu hastanelerden
uçuþa uygunluk raporu almak; vücudunun herhangi bir görünen
yerinde dövme, iz, leke, piercing vb. bulunmamak; dilinde
kekemelik, pelteklik, tutukluluk bulunmamak; ön kayýtta üniversitenin
belirleyeceði kurum/kuruluþlarla yapýlacak psikolojik, algý-karar
verme yetisini ölçmeye yönelik testler ve mülakattan olumsuz not
almamak gerekmektedir. Bu programda uygulamaya yönelik bazý
dersler ve stajlar özel ve resmi havacýlýk kuruluþlarýnýn tesislerinde
yapýldýðýndan, bu programa girmeye hak kazananlardan adli sicil
kaydý ve adli sicil arþivi kaydý sorgulamasý istenecektir. Taksirli
trafik suçlarý hariç adli sicil kaydý bulunanlarýn kesin kayýtlarý
yapýlmayacaktýr.

Bk. 712. Adaylarýn bu programý tercih edebilmeleri için, YGS puan türlerinin en
az birinden, 140.000 ve daha yukarý puan almýþ olmalarý gerekmektedir.
Bk. 722. Bu programa baþvurabilmek için; TC vatandaþý olmak, boy
uzunluðu erkekler adaylarda 1,65 m’den, kýz adaylarda 1,60 m’den
kýsa olmamak, boy uzunluðunun “cm” olarak ifade edilen deðerinin
son iki rakamýndan en çok 5 kilo fazla veya 15 kilo noksan olmak,
dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak, yapýlacak
mülakat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak, tutum ve
davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik
görüþleri benimsememiþ bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ ve
baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile
bahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yapýlacak arþiv
araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý ve kayýt yaptýracak öðrenci
adaylarýnýn saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu normal
saðlýk raporu yerine Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel Müdürlüðü’nden
“Gemiadamý Saðlýk Yoklama Belgesi” ibaresi taþýyan saðlýk raporu
ile kesin kayýtta belgelemeleri gerekmektedir.

Bk. 766. Bu programa okul kodu 011358 Ýsmail Safa Özler Anadolu Lisesi,
061424 Ankara Anadolu Lisesi, 061432 Çankaya Anadolu Lisesi,
063888 Hacý Ömer Tarman Anadolu Lisesi, 063644 Kalaba Anadolu
Lisesi, 070683 Metin-Nuran Çakallýklý Anadolu Lisesi, 102256 Celal
Toraman Anadolu Lisesi, 102248 Fatma-Emin Kutvar Anadolu
Lisesi, 170297 Vahit Tuna Anadolu Lisesi, 342365 Bahçelievler
Anadolu Lisesi, 340501 Kabataþ Erkek Lisesi, 344012 Tayfun
Topçu Anadolu Lisesi, 342324 Caðaloðlu Anadolu Lisesi, 342284
Ýstanbul Lisesi, 349364 Gaziosmanpaþa Anadolu Lisesi, 345921
Kaðýthane Anadolu Lisesi, 342373 Kartal Anadolu Lisesi, 342357
Üsküdar Ahmet Keleþoðlu Anadolu Lisesi, 350984 Bornova Anadolu
Lisesi, 351007 Bornova Yunus Emre Anadolu Lisesi, 353073 Ýzmir
Anadolu Lisesi, 350213 Ýzmir Kýz Lisesi, 350076 Atatürk Lisesi,
354783 Menemen Anadolu Lisesi, 381545 Sema Yazar Anadolu
Lisesi, 411555 Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi, 422125 Selçuklu
Dolapoðlu Anadolu Lisesi, 481215 Bodrum Anadolu Lisesi, 551264
Tülay Baþaran Anadolu Lisesi, 354904 Sivas Selçuk Anadolu
Lisesi, 770159 Þehit Osman Altýnkuyu Anadolu Lisesi, 341806 Özel
Sankt Georg Avusturya Lisesi, 341733 Özel Alman Lisesi, 345484
Özel Avrupa Koleji, 345402 ALEV Lisesi, 356824 Özel TAKEV
Anadolu Lisesi, 356832 Özel TAKEV Fen Lisesi olan adaylar
yerleþtirilecektir.

Bk. 747. Bu programý tercih edebilmek için adaylarýn ilgili yerleþtirme
puanýnýn en az 400 olmasý gerekmektedir.
Bk. 748. Bu programý tercih edebilmek için adaylarýn ilgili yerleþtirme
puanýnýn en az 440 olmasý gerekmektedir.
Bk. 749. Bu programý tercih edebilmek için öðrencilerin TM-2 puanýnýn en az
280 ve ilgili yerleþtirme puanýnýn ise en az 325 olmasý gerekmektedir.
Bk. 750. Bu programý tercih edebilmek için adaylarýn ilgili yerleþtirme
puanýnýn en az 296 olmasý gerekmektedir.
Bk. 751. Bu programý tercih edebilmek için öðrencilerin ilgili puanýnýn en az
280 ve ilgili yerleþtirme puanýnýn ise en az 325 olmasý gerekmektedir.
Bk. 752. Bu programý tercih edebilmek için adaylarýn ilgili yerleþtirme
puanýnýn en az 260 olmasý gerekmektedir.
Bk. 761. Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurumunun
aradýðý bütün þartlara ek olarak T.C. uyruklu olmak, 1 Ocak 2013
tarihi itibariyle 22 yaþýndan gün almamýþ olmak, reþit olmayanlar
için veli göstermek, bayanlarda 160-180 cm arasý boya, erkeklerde
170-190 cm arasý boya sahip olmak, boy ile kilo arasýnda uygun
orantýya sahip olmak, Meslek Yüksekokulunun yönlendireceði
saðlýk kurumlarýndan, saðlýk durumunun uçuþa uygun olduðuna
dair rapor almak, vücudunun görünür bir yerinde dövme, iz, leke,
piercing vb. bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk
bulunmamak, Meslek Yüksekokulunun belirleyeceði kurum/
kuruluþlarla yapýlacak psikolojik testler ve mülâkatlardan olumsuz
not almamak gerekmektedir. Bu programa girmeye hak
kazananlardan adli sicil kaydý ve adli sicil arþivi kaydý sorgulamasý
istenecektir. Taksirli trafik suçlarý hariç adli sicil kaydý bulunanlarýn
kesin kayýtlarý yapýlmayacaktýr. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
ile Türk Hava Yollarý (THY) arasýnda imzalanan protokol ile THY’ye
baþvuru tarihinde gerekli kriterleri taþýmalarý halinde, THY AO bir
takvim yýlýnda 100 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil
Havacýlýk Kabin Hizmetleri Programý mezununu istihdam etmeyi
taahhüt etmiþtir. Protokolle belirtilen istihdam taahhüdünün geçerli
olabilmesi için THY’ye baþvuru tarihinde T.C. uyruklu olmak, THY
AO veya belirleyeceði kurum/kuruluþlar tarafýndan yapýlacak
Ýngilizce sýnav ve mülakatlarýn her birinden minimum 60 puan
almak, THY AO veya belirleyeceði kurum/kuruluþlarca yapýlacak
mülakatlardan minimum 60 puan almak, THY AO veya belirleyeceði
kurum/kuruluþlar tarafýndan yapýlacak psikolojik testler ve
mülakatlardan olumsuz not almamak, THY AO’nun öngördüðü ilde
ikamet etmeyi kabul etmek, adli sicil kaydý veya adli sicil arþiv
kaydý bulunmamak (taksirli trafik suçlarý hariç), bayanlarda; 160
cm-180 cm arasý boya, erkeklerde; 170-190 cm arasý boya sahip
olmak ve boy ile kilo arasýnda uygun orantýya sahip olmak, saðlýk
durumu uçuþa müsait olmak (THY AO’nun yönlendireceði saðlýk
kurumlarýndan saðlýk durumunun uçuþa uygun olduðuna dair rapor
almak), vücudunun görünür yerinde dövme, iz, leke, piercing vb.
bulunmamak, daha önce THY AO ve/veya diðer kurum/
kuruluþlardan disiplinsizlik, yüz kýzartýcý suçlar ve eylemler, sicil
yetersizliði veya saðlýk nedeniyle ayrýlmamýþ olmak, iþe giriþ tarihi
itibariyle 18-25 yaþ arasýnda olmak þartlarýnýn saðlanmasý
gerekmektedir.

Okul Kodu bu kodlar içinde bulunmayan adaylar, bu programý tercih
etseler bile programa yerleþtirilmeyeceklerdir.
Bk. 773. Adaylarýn bu programý tercih edebilmeleri için, YGS puan türlerinin
en az birinden, 140.000 ve daha yukarý puan almýþ olmalarý
gerekmektedir (Bu programa kendi alanýnda sýnavsýz geçiþ hakký
bulunanlarda, YGS puan türlerinin en az birinden 140.000 ve daha
yukarý puan almýþ olma þartý aranmaz.).
Bk. 790. Bu programa sadece K.K.T.C. uyruklu adaylar baþvurabilecektir.
Bk. 792. Bu programa sadece T.C. uyruklu adaylar baþvurabilecektir.
Bk. 794. Adaylarýn bu programý tercih edebilmeleri için, YGS puan türlerinin
en az birinden 140 ve daha yukarý puan almýþ olmalarý gerekmektedir.
Bu programda dersler internete dayalý olarak Açýköðretim yöntemi
ile yürütülecektir. Ayrýca kayýtlarda internet üzerinden online olarak
yapýlacaktýr. Programa kayýt yaptýran öðrencilerin internete eriþimli
bir kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna sahip olmalarý
gerekmektedir. Bu programa kayýt yaptýran öðrencilerden e-kitap
vb. materyal hizmetleri karþýlýðýnda her öðretim döneminde Öðrenci
Katký Payý ücretine ilave olarak ücret alýnýr. Her eðitim-öðretim
yýlýnda öðrencilerin ödeyecekleri dönemlik materyal hizmeti ücreti
325,00-TL olarak belirlenmiþtir. Programýn Güz ve Bahar Dönem
Sonu Sýnavlarý Ýstanbul Üniversitesi’nin kampüslerinde ve
belirleyeceði sýnav merkezlerinde yapýlacaktýr.
Bk. 803. Bu programa kayýt olmak için T.C. uyruklu olmak, reþit olmayanlar
için veli göstermek, 1 Ocak 2013 tarihi itibari ile 22 yaþýndan gün
almamýþ olmak, bayan adaylar; 160-180 cm boy aralýðýnda, erkek
adaylar; 170-190 cm boy aralýðýnda olmak, boy-kilo arasýnda aþýrý
farklýlýk bulunmamak, vücudun görünen yerlerinde dövme, iz,
yara, piercing vb. bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik,
tutukluk bulunmamak, taksirli trafik suçu hariç, adli sicil kaydý
bulunmamak ve Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü (SHGM)’nce
yetkilendirilen havacýlýk týp merkezleri tarafýndan düzenlenmiþ
geçerli saðlýk sertifikasý sahibi olmak ve saðlýk sertifikasýnda,
kabin görevlisi olarak uçmasýna engel kýsýtlama bulunmadýðýný
belirten saðlýk raporu sahibi olmak gerekmektedir. Saðlýk muayenesi
sonucunda öðrencinin kabin görevliliðine elveriþsiz olmasý
durumunda ilgili bölüme kaydý yapýlmayacaktýr.
Bk. 804. Yüksekokulumuz, T.C. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme
Bakanlýðý Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan 09.03.2011
tarihli ve TR – Balloon/01 sayýlý lisans ile uçuþ eðitim organizasyonu
olarak Balon Hususi Pilot Lisans Eðitimi ve Balon Ticari Pilot Lisans
Eðitimi vermek üzere yetkilendirilmiþtir. Bu programa yerleþen
öðrenciler 18 Eylül 2011 tarihli, 28058 sayýlý resmi gazetede

Bk. 762. Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurumunun
aradýðý bütün þartlara ek olarak 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle 22
yaþýndan gün almamýþ olmak; reþit olmayanlar için veli göstermek;
erkek öðrenciler için boyu 170-190 cm, kýz öðrenciler için 160-180
cm arasýnda olmak, aðýrlýðý, boy uzunluðunun santimetre olarak
ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 kilogram fazla
veya 15 kilogram noksan aðýrlýkta olmak; uçuþ yapmasýný
engelleyecek fiziksel ya da ruhsal rahatsýzlýðý olmamak; Sivil
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yayýmlanmýþ olan Kapadokya Meslek Yüksekokulu Balon Pilotluðu
Programý Eðitim-Öðretim ve Sýnav Yönetmeliði hükümlerine tabi
olacaklardýr. Programý tercih edecek öðrencilerin ilgili yönetmeliði
dikkatle incelemesi gerekmektedir. Programýn teorik derslerinin
yanýnda toplamda 100 saatlik balon uçuþ derslerini baþarýyla
tamamlayan öðrenciler eðitim sonunda ticari balon pilotu (CPL-B)
lisansýný almaya hak kazanýrlar. Bu programa baþvurabilmek için,
I. Kayýt tarihi itibariyle 18 yaþýndan küçük olmamak, II. 12.04.1991
tarihli ve 3713 sayýlý Terörle Mücadele Kanununda yer alan
suçlardan, 01.03.1926 tarihli ve 765 sayýlý mülga Türk Ceza
Kanunu, 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayýlý Türk Ceza Kanunu veya
diðer kanunlar uyarýnca basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüþvet,
hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, inancý kötüye kullanma, hileli iflas
gibi yüz kýzartýcý suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçýlýðý dýþýnda
kalan kaçakçýlýk suçlarýndan, resmi ihale ve alým satýmlara fesat
karýþtýrma, kara para aklama veya devletin þahsiyetine karþý
iþlenen suçlardan, devlet sýrlarýný açýða vurma, devletin egemenlik
alametlerine ve organlarýnýn saygýnlýðýna karþý suçlardan, devletin
güvenliðine karþý suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin
iþleyiþine karþý suçlardan, milli savunmaya karþý suçlardan, devlet
sýrlarýna karþý suçlar ile casusluk, yabancý devletlerle olan iliþkilere
karþý suçlardan, 765 sayýlý mülga Türk Ceza Kanununun 384 üncü
maddesinde yer alan nakliye ve muhabere vasýtalarý aleyhindeki
suçlar ve 5237 sayýlý Türk Ceza Kanununun 223 üncü maddesinde
yer alan ulaþým araçlarýnýn kaçýrýlmasý veya alýkonulmasý suçlarýndan
veya 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayýlý Ateþli Silahlar ve Býçaklar ile
Diðer Aletler Hakkýndaki Kanuna muhalefetten hüküm giymemiþ
olmak, III. T.C. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Sivil
Havacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan yetkilendirilmiþ saðlýk
kuruluþlarýndan 1. veya 2. sýnýf saðlýk raporuna sahip olmak
gereklidir. Eðitim SHGM tarafýndan yayýmlanan Balon Pilotluðu
Lisanslandýrma Esaslarý Talimatý (SHT – 1 E ve revizyonlarý)
uyarýnca yapýlacak olup öðrenciler eðitim baþlangýcýndan itibaren
bu talimat hükümlerine tabi olacaklardýr. Bu programda eðitim
ücretlidir. Balon Pilotluðu programý eðitim ücreti iki yýl için toplam
KDV dâhil 30.000 TL’dir. Eðitim ücreti birinci yýl 17.500 TL, ikinci

yýl için 12.500 TL olarak tahsil edilir. Ýlk kayýtta ilgili yýla ait ücretin
tamamý peþin olarak ödenir. Kayýt esnasýnda yüksekokulun
belirlediði banka veya bankalar aracýlýðýyla uzun vadeli ödeme
imkânlarý da sunulmaktadýr. Kayýt olan öðrencinin eðitime devam
etmemesi durumunda yýllýk eðitim ücreti eksiksiz olarak tahsil
edilecektir. Normal eðitim süresinde öðrenimini tamamlayamamýþ
öðrenciler her yýl mütevelli heyetinin ders saat/kredi için belirleyeceði
ücreti ödemekle yükümlü olacaklardýr. Yüksekokulun ÖSYS kýlavuzu
ile ilan ettiði kontenjanlara verdiði giriþ burslarý öðrenim ücretiyle
sýnýrlý olup barýnma, beslenme, ulaþým, kitap, donaným ve benzeri
konularý kapsamaz. Programda giriþ bursu hariç burs veya indirim
uygulamasý bulunmamaktadýr. Öðrenci baþarýlý olduðu ve disiplin
cezasý almadýðý sürece bursu devam eder. Söz konusu burs
karþýlýksýzdýr. Bursluluk koþullarý Meslek Yüksekokulu “Burs ve
Sosyal Yardým Yönergesi” hükümlerince belirlenir.
Bk. 840. Bu programý tercih edebilmek için adaylarýn ilgili yerleþtirme
puanýnýn en az 270 olmasý gerekmektedir.
Bk. 844. 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle 21 yaþýndan gün almamýþ olmak,
bayanlarda 160-180 cm arasý, erkeklerde 170-190 cm arasý boy
ölçülerine sahip olmak, BIM: kg/m (kiþinin aðýrlýðý/boy uzunluðu)
vücut kitle indeksinin yukarýda verilen formüle göre hesaplanýp
çýkan deðerin 17-25 deðerleri arasýnda olmasý, ayak ucunda
durulduðunda kol uzunluðunun minimum 215 cm. olmasý, vücudunun
herhangi bir görünen yerinde dövme, iz, leke, piercing vb.
bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak,
ön deðerlendirmede Yüksekokulunun belirleyeceði kurum/
kuruluþlarla yapýlacak psikolojik testler ve mülâkatlardan olumsuz
not almamak gerekmektedir. Taksirli trafik suçlarý hariç adli sicil
kaydý bulunmamak, uçuþ yapmasýný engelleyecek fiziksel veya
ruhsak rahatsýzlýðý olmamak, kalp, akciðer, fonksiyonlar ve merkezi
sinir sisteminin normal olmasý, iþitme bozukluðu olmamasý, gözlüklü
ya da gözlüksüz görme yeteneði 6/9 olmak. Yüksekokulunun
yönledireceði saðlýk kurumlarýndan saðlýk durumunun uçuþa uygun
olduðuna dair rapor almak gerekir.

TABLO 3A, TABLO 3B VE TABLO 4’TE YER ALAN
YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI
1. KISIM KOÞULLAR BÝTTÝ
2. KISIM KOÞULLARI DÝKKATLE ÝNCELEYÝNÝZ
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Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan
Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (2. Kýsým)

Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.
Adaylar, öðretim sýrasýnda ödenecek olan ücretler, harçlar, burslar, burs devam koþullarý, barýnma, zorunlu
hizmet vb. bilgileri ilgili Üniversitelerden edinebileceklerdir. Adaylarýn, tercihlerini belirlemeden önce
tercih etmek istediði programlarýn bulunduðu üniversitelerin Ýnternet sayfasýnda yer alan bilgileri dikkatle
incelemeleri, koþullarla ilgili üniversitelerden ayrýntýlý bilgi almalarý yararlarýna olacaktýr. Bu koþullarýn
uygulanmasý ile ilgili ÖSYM'nin sorumluluðu bulunmamaktadýr.
Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 2 kýsým halinde
düzenlenmiþtir. 1. Kýsým'da yer alan koþullar, adaylarýn Aday Ýþlemleri Sisteminde bulunan bilgileri doðrultusunda
bilgisayar tarafýndan kýsmen veya tamamen kontrol edilerek (yaþ, uyruk, cinsiyet vb.) yerleþtirme iþlemi
yapýlacaktýr. 2. Kýsým'da yer alan koþullar yerleþtirme iþleminde ÖSYM tarafýndan dikkate alýnmayacak koþullardýr.
Bu koþullarýn uygulanmasý ilgili kurumlar tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. Bu koþullarýn uygulanmasýnda

ÖSYM'nin sorumluluðu bulunmaz.
Bk.

2. 2012-2013 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri
öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ileri sayfalarýnda yer
almaktadýr.

Bk.

3. Zorunlu hazýrlýk sýnýfý dahil olmak üzere verilecek olan burslarda,
Tam Burslu: öðrenim ücretinin tamamýný; %75 Burslu: öðrenim
ücretinin dörtte üçünü; %50 Burslu: öðrenim ücretinin yarýsýný ve
%25 Burslu: öðrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup,
öðrenciler öðrenim ücretinin geri kalan bölümünü ödeyecektir
(Ýsteðe baðlý hazýrlýk sýnýflarý hariç.).

Bk.

4. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde (bazý üniversiteler için
kontenjana baðlý olmaksýzýn) bir yýl süreli yabancý dil hazýrlýk
programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi
sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.

Bk.

5. Öðrenciler öðrenimlerini Ankara ili, Çubuk ilçesi Gazi Üniversitesi
Çubuk Yerleþkesinde sürdüreceklerdir.

Bk.

8. Orta Doðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kýbrýs Kampusu,
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyetinin Güzelyurt kentinde kurulu
yerleþkede, bütünüyle ODTÜ Rektörlüðü, ODTÜ Senatosu ve
ODTÜ Yönetim Kuruluna baðlý bir yapý içinde eðitim öðretim
vermektedir (www.kkk.odtu.edu.tr). Öðrenciler, ODTÜ Senatosu’nun
belirlediði koþullarda, öðrenimlerinin bir kýsmýný ODTÜ Ankara
merkez kampusunda alabilirler. TC ve KKTC uyruklu adaylar ODTÜ
Kuzey Kýbrýs Kampusunun burslu ve bursuz bütün programlarýna,
KKTC vatandaþlarý kontenjanlarýna ise sadece KKTC vatandaþlýðýna
sahip olan adaylar baþvurabilir. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusunda
öðrenim ücretlidir. 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnda belirlenmiþ
olan yýllýk öðrenim ücreti, TC uyruklular için 14.500 TL, KKTC
uyruklular için 12.000 TL’dir. KKTC uyruklularýn öðrenim ücreti,
ODTÜ kampuslarýnda (Ankara, Kuzey Kýbrýs, Erdemli) kadrolu ve
tam zamanlý personelin görevleri devam ettiði sürece çocuklarý ve
ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu programlarýna kayýtlý kardeþler (biri
hariç) için de uygulanýr. Öðrenim ücretleri KDV’den muaftýr. Güz
ve Bahar dönemlerinde iki eþit taksitte ödenecek öðrenim ücretinde
önümüzdeki yýllarda bir artýþýn söz konusu olmasý durumunda, eski
öðrenciler için bu artýþ bir önceki yýla göre KKTC Tüketici Fiyatlarý
Endeksindeki (TÜFE) artýþ ile sýnýrlý olacaktýr. Tam Burslu programlara
yerleþtirilen öðrenciler öðrenim ücretinden muaftýr. %50 Burslu
programlara yerleþtirilen öðrenciler öðrenim ücretinin yarýsýný, %25
Burslu programlara yerleþtirilen öðrenciler öðrenim ücretinin 3/
4'ünü öderler. Karþýlýksýz olan bu burslar, akademik baþarý düzeyine
bakýlmaksýzýn, Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir yýl ile
lisans programýnda geçirilecek en fazla beþ yýlý kapsar. ODTÜ
Senatosu’nun belirleyeceði koþullarý saðlayan burslu öðrencilerin
burs koþullarý Ýngilizce Hazýrlýk Okulunda bir dönem daha devam
edebilir. Yaz Okulu ayrýca ücrete tabidir. Burslu öðrenciler Yaz
Okulunda kýsýtlý sayýda dersi tabi olduklarý burs koþullarý kapsamýnda
alabilirler. Burslu ve Burssuz tüm öðrenciler her yýl Güz dönemi
kayýtlarý öncesinde “Saðlýk Katký Payý” öderler. 2013-2014 eðitim
öðretim yýlý için katký payý 60 TL olarak belirlenmiþtir. ODTÜ Kuzey
Kýbrýs Kampusu’na kayýt yaptýran tüm öðrencilere, yurtlarla ilgili
disiplin cezasý alýnmadýðý müddetçe, ilk iki yýllarýnda Kampus
yurtlarýnda konaklama garantisi verilmektedir. Yurt tipi ve ücretleri
için www.kkk.odtu.edu.tr internet adresine bakýnýz. ODTÜ Kuzey
Kýbrýs Kampusu kontenjanlarýna yerleþtirilen öðrencilerden
yerleþtirildiði programla ilgili MF puan türlerindeki sýnav baþarý
sýralamasýnda ilk 35.000, TM puan türlerindeki sýnav baþarý
sýralamasýnda ilk 25.000, DÝL puan türündeki sýnav baþarý
sýralamasýnda ilk 4.000, YGS puan türündeki sýnav baþarý
sýralamasýnda ilk 60.000 içine giren öðrencilerin tümü dört kiþilik
odalarda ücretsiz yurt hakkýna sahip olacaktýr ve sýralamasýz olarak
yurtlara yerleþtirilecektir. Yurt burslarý karþýlýksýz olup, akademik
baþarýya bakýlmaksýzýn, disiplin cezasý alýnmadýðý müddetçe Ýngilizce
Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir yýl ile lisans programýnda

geçirilecek en fazla beþ yýlý kapsar. ODTÜ Senatosu’nun belirleyeceði
koþullarý saðlayan yurt burslu öðrencilerin burs koþullarý Ýngilizce
Hazýrlýk Okulunda bir dönem daha devam edebilir. 2013 yýlýnda LYS
ve YGS’de herhangi bir puan türünde dereceye giren ve ODTÜ
Kuzey Kýbrýs Kampusu programlarýndan birine yerleþtirilen
öðrencilere ODTÜ Vakfý Üstün Baþarý Bursu veya ODTÜ Vakfý
Baþarý Bursu verilir. Üstün Baþarý ve Baþarý Burslarý için Bk. 146
kurallarý geçerlidir; ayrýca, burs koþullarýna iliþkin ayrýntýlý bilgi
“http://kkk.odtu.edu.tr/tanitim/7/burslar.html” adresinden temin
edilebilir. Lisans eðitimlerinde üniversite tarafýndan belirlenen
baþarý ölçütlerini saðlayan burslu ve burssuz tüm öðrencilere ayda
450-650 TL arasýnda deðiþen Akademik Baþarý Bursu verilmektedir.
Ayrýca, maddi olanaklarý kýsýtlý baþarýlý öðrencilere, ODTÜ Kuzey
Kýbrýs Kampusu Burs ve Yardým Fonu aracýlýðýyla kitap, gereksinim,
yolluk ve benzeri maddi destek burslarý verilebilmektedir. TC
uyruklu öðrenciler, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun
burs ve kredi olanaklarýndan yararlanabilmektedir.
Bk.

9. Anadolu Ü.: Bu programa alýnan öðrencilerden her öðretim yýlýnda
sýnav, kitap, basýlý malzeme ve eðitim-öðretim hizmetleri karþýlýðýnda
öðretim gideri alýnýr. Öðretim gideri olarak alýnacak bedeller
Üniversitenin web sitesinden öðrenilebilir.
Atatürk Ü.: Bu programda dersler internete dayalý olarak açýköðretim
sistemi ile yürütülecektir. Kayýtlar internet üzerinden online olarak
yapýlacaktýr. Programa kayýt yaptýran öðrencilerin internete eriþimli
bir kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna sahip olmalarý
gerekmektedir. Bu programa kayýt yaptýran öðrencilerden eðitimöðretim hizmetleri, e-kitap ve sýnav hizmetleri karþýlýðýnda her
öðretim döneminde Öðrenci Katký Payý ücretine ilave olarak
öðretim gideri alýnýr. Öðretim gideri olarak alýnacak bedeller
Üniversitenin web sitesinden öðrenilebilir. Bu programda sýnavlar
merkezi sýnav uygulamasý kapsamýnda Fakültenin belirleyeceði il
merkezlerinde yapýlýr.

Bk. 11. 6197 sayýlý Eczacýlar ve Eczaneler Hakkýnda Kanun ve bu Kanuna
iliþkin yönetmelik hükümleri uyarýnca iki gözü görmeyen ve
mesleðini icra edebilmesi için mesleðini yapmasýna mani iyileþemez
bir hastalýðý bulunanlar eczacýlýk mesleðini yapamaz.
Bk. 12. Bu programa alýnacak öðrenciler 3 ay süreli zorunlu uygulama
yapacaklardýr.
Bk. 14. Bu programda baþarýlý olabilmek için elleri ve parmaklarý ustalýkla
kullanabilme önemlidir.
Bk. 15. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk
sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.
Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.
Öðrencilere, “Yükseköðretim Kurumlarýnda Yabancý Dil Öðretimi
ve Yabancý Dille Öðretim Yapýlmasýnda Uyulacak Esaslara Ýliþkin
Yönetmelik” hükümleri uygulanýr.
Bk. 17. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrenciler, ayný adý
taþýyan ve öðretim dili Türkçe olan programlara Yükseköðretim
Yürütme Kurulu’nun belirlediði kurallara göre ÖSYM’ce
yerleþtirilebilirler.
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Bk. 18. Bahçeþehir Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. 2013-2014 dönemi
yýllýk ücretleri; Týp Fakültesi Programlarý ve bunlarýn Ýngilizce
Hazýrlýk Programý için 41.700 TL, Mühendislik Fakültesi Programlarý
ve bunlarýn Ýngilizce Hazýrlýk Programý için 28.425 TL, diðer tüm
lisans programlarý ve bunlarýn Ýngilizce Hazýrlýk Programý için 26.000
TL, tüm önlisans programlarý için 14.000 TL’dir. Bu ücretlere % 8
KDVdahil deðildir. Yýllýk öðrenim ücreti Üniversite tarafýndan
tahsilat için ilan edilen banka ile kanunlara uygun kredi sözleþme
düzenlemesi koþuluyla veya Üniversitenin anlaþmalý olduðu taksit
özelliðine sahip banka kredi kartlarý kullanýlarak taksitler halinde
ödenir. Öðrenim ücretinin tamamý kesin kayýt sýrasýnda peþin olarak
ödenirse % 5 indirim uygulanýr. Takip eden her yýl için öðrenim ücreti

2013-ÖSYS TERCÝH KILAVUZU

Mütevelli Heyeti tarafýndan ekonomik koþullara göre yeniden
belirlenip akademik yýl baþlamadan ilan edilir. Tüm öðrenciler giriþ
yýlýna bakýlmaksýzýn, o yýl için ilan edilen yeni öðrenim ücretine ve
ödeme koþullarýna uymakla yükümlüdür. Burslu programlara
yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs; Türkiye içinde aldýklarý
eðitim ücreti için geçerlidir. Bunun dýþýnda kalan; barýnma, beslenme,
ulaþým, kitap, Türkiye dýþýndaki eðitim giderleri burs kapsamý dýþýndadýr.
Burslar karþýlýksýz olup kanunla belirlenen yerleþtirildiði bölümün azami
eðitim-öðretim süresince kesilmez. Burada sözü edilen eðitim ücreti
bursu, sadece bu kýlavuzda “Burslu” öðrenci alýnacaðý belirtilen programlara
yerleþtirilen öðrencileri kapsamaktadýr.
Bk. 19. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Rusça Hazýrlýk
Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi
sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.
Bk. 20. Baþkent Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. 2013-2014 ders
yýlýnda öðretim ücreti yýllýk Týp ve Diþ Hekimliði Fakülteleri için
27.000 TL. , Mühendislik Fak. bölümleri ile Mimarlýk Bölümü için
21.500 TL, Ýngilizce Hazýrlýk Programý ve diðer lisans programlarý
için 19.500 TL ve ön lisans programlarý için 13.000 TL’dir. Ücretlere
%8 KDV dahildir. Bu ücretlerin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda, ikinci
taksiti ikinci yarýyýl baþýnda ödenecektir. Öðretim ücretindeki olasý
yýllýk artýþlar, bir önceki yýla göre tüketici fiyatlarýndaki artýþ (TÜFE)
ile sýnýrlý tutulacaktýr. Baþkent Üniversitesinin burslu programlarýna
yerleþtirilen öðrencilere Baþkent Üniversitesi’nin kendi
kaynaklarýndan saðlanan burs, sadece öðretim ücretini
kapsamaktadýr. Burada sözü edilen “öðretim ücreti” bursu, sadece
bu kýlavuzda “Burslu” öðrenci alýnacaðý belirtilen programlara
yerleþtirilen öðrencileri kapsamaktadýr. Burslar, Hazýrlýk Okulu ile
ön lisans ve lisans programlarýnda öðrencinin derslere devam
etmesi, iki defa disiplin cezasý almamasý, üç yarýyýl üst üste Genel
Not Ortalamasý’nýn 2.00’ýn altýna düþmemesi ( Týp ve Diþ Hekimliði
2 yýl-dönem üst üste tekrara kalmamasý) koþuluyla devam eder.
Üniversitemiz Baðlýca Kampusunda hizmet veren Öðrenci Yurtlarý,
tek ve iki yataklý odalar biçiminde düzenlenmiþtir. Yurt ücretleri her
yýl Üniversite Yönetimince saptanýr. Bunun yaný sýra, isteyen
öðrenciler Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Ýspanyolca, Ýtalyanca,
Japonca, Rusça, Yunanca derslerini seçmeli olarak alabilirler,
Üniversitenin tanýmladýðý çift ana dal ve yan dal programlarýný takip
edebilirler, koþullarýný yerine getirerek Baþkent Üniversitesinin
anlaþmasý olan uluslar arasý ve Türkiye’deki deðiþim programlarýna
katýlabilirler. Ayrýntýlý bilgi için Üniversite web sitesine
(www.baskent.edu.tr) baþvurunuz.
Bk. 21. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr, programýn
sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlarýn doðrudan birinci
sýnýfa kayýtlarý yapýlýr. Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý, öðretim süresi
sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.
Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararasý yabancý
dil sýnavlarýnýn birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde
baþarýlý olduðunu belgeleyen, b) Üniversitece öðretim yýlý baþýnda
yapýlacak Ýngilizce yeterlik sýnavýnda baþarýlý olanlar doðrudan
birinci sýnýfa alýnýrlar. Öðrencilere, “Yükseköðretim Kurumlarýnda
Yabancý Dil Öðretimi ve Yabancý Dille Öðretim Yapýlmasýnda
Uyulacak Esaslara Ýliþkin Yönetmelik” hükümleri uygulanýr.
Bk. 22. Arý sokmasýna karþý alerjisi olanlar baþvuramaz.
Bk. 23. Ýhsan Doðramacý Bilkent Üniversitesi’nde eðitim ücreti, 2013-2014
ders yýlýnda bütün bölüm ve programlar için yýllýk 22 250 TL (%8
KDV dahil) tutarýndadýr. Bu ücretin yarýsý olan 11 125 TL, güz yarýyýlý
ücreti olarak kesin kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ise bahar yarýyýlý
baþýnda ders kayýtlarýndan önce ödenir. Yarýyýl eðitim ücreti,
anlaþmalý bankalarýn onay vermesi koþuluyla, her biri 2781,25 TL
tutarýnda dört taksit olarak da ödenebilir, ayrýca 180 TL iþlem ücreti
alýnýr. Ýhsan Doðramacý Bilkent Üniversitesi, kayýtlý öðrenciler için
sonraki yýllarda eðitim ücretinde yapýlacak yýllýk artýþlarý, bir önceki
yýla göre Tüketici Fiyatlarý Endeksi’ndeki (TÜFE) artýþ ile sýnýrlý
tutmayý taahhüt etmektedir.

derslere yeterince devam etmeleri koþuluyla, azami süre boyunca
kesintisiz devam eder, not ortalamasý veya ders geçme gibi
konulardan etkilenmez. Üniversitenin yurtlarýnda 2013-2014 ders
yýlýnda geçerli kiþi baþý yurt ücretleri (% 8 KDV dahil), her bir yarýyýl
için þöyledir: Dört kiþilik odada 1 280 TL, üç kiþilik odada 2 035 TL,
iki kiþilik ranzalý odada 2 200 TL, iki kiþilik karyolalý odada 2 675 TL,
tek kiþilik odada 4 700 TL. Üniversitenin tabildot kafeteryasýnda
kahvaltý, öðle ve akþam yemekleri için bir yarýyýlý kapsayan 100
günlük yemek paketinin ücreti 930 TL’dir.
Bk. 26. Bu programda Taþýnabilir Kültür Varlýklarý (metal, seramik, ahþap,
kaðýt, taþ eserler, mozaik, duvar resimleri) Koruma ve Onarýmý
Eðitimi verilmektedir. Öðrencilerin birinci ve ikinci yýllar sonunda
30’ar iþgünü staj yapma zorunluluðu vardýr. Stajlar genellikle
Ankara ili dýþýnda arkeolojik kazýlarda yapýlmaktadýr.
Bk. 27. Çað Üniversitesinde eðitim-öðretim ücrete tabidir. 2013-2014
eðitim-öðretim yýlýnda öðretim ücreti, tüm lisans bölümleri ve
hazýrlýk sýnýfý için 17.130,00- TL. + %8 K.D.V.’dir. Önlisans programlarý
için 8.565,00- TL.+ %8 K.D.V’dir. Ödemeler taksitler halinde
alýnmaktadýr. Ödeme planý, Üniversitenin www.cag.edu.tr internet
sayfasýnda ilan edilecektir. Burslar KDV hariç eðitim ücretini
kapsar. Yasa gereði KDV tam ücret üzerinden belirlenen miktar
kadar tahsil edilir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara
iliþkin ücretler, burslar, burs devam koþullarý, indirim, yurt, ulaþým
vb. konularda üniversiteden ayrýntýlý bilgi edinilmelidir.
Bk. 28. Öðretim dili Ýngilizcedir.
Bk. 29. Ýstanbul Bilim Üniversitesi’nde Mütevelli Heyeti tarafýndan her
eðitim-öðretim yýlý baþýnda öðrenime devam etmekte olan ve yeni
kayýt olacak öðrenciler için belirlenen öðrenim ücreti 2013-2014
eðitim-öðretim yýlýnda; Týp Fakültesi için 34.599,00 TL, FenEdebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü için 18.631,00 TL, Florence
Nightingale Hastanesi Hemþirelik Yüksekokulu için 9.981,00 TL,
Saðlýk Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümleri için 11.312,00 TL, Ebelik Bölümü için
9.981,00 TL, Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði Bölümü için 17. 966,00
TL, Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarý için (ikinci
öðretim dahil) 8. 650,00 TL’dir. Bu ücretlere ayrýca KDV eklenecektir.
Öðrenim ücretini peþin ödemek isteyenlere % 5 indirim yapýlýr,
taksitli ödemede ise banka ile kredi sözleþmesi yapmak koþuluyla
9 eþit taksitte (bir peþin sekiz taksit) ödenir. Ýlk taksit kesin kayýt
sýrasýnda alýnýr, diðer taksitler 2013-2014 eðitim-öðretim yýlý sonuna
kadar tamamlanýr. ÖSYM tarafýndan burslu programlara yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan burs, karþýlýksýzdýr. Üniversitemiz Týp Fakültesi
(Burslu) Programýna yerleþecek öðrenciler, yerleþtirme puan
türünde (MF-3) ilk 3000’e girmesi ve birinci sýrada Týp Fakültemizi
tercih etmesi halinde (ilk 6 kiþi) % 100 Üniversite burslusu
sayýlmasýnýn yaný sýra, ayrýca bu öðrencilere Türk Kardiyoloji Vakfý
tarafýndan öðrenimleri süresince kesintisiz her ay 1.000.- TL destek
bursu verilecektir. Bu destek bursu akademik baþarýsýzlýk, disiplin
cezasý veya baþka bir eðitim programýna geçiþ yapýlmasý halinde
kesilir. Ayrýca Üniversitemiz ÖSYS sonuçlarýna göre burslu
kontenjanlarýna yerleþenler dýþýnda Üniversitemizin kurucu vakfý
olan Türk Kardiyoloji Vakfý tarafýndan yerleþme puan türüne göre;
Florence Nightingale Hastanesi Hemþirelik Yüksekokulu programýna
yerleþecek 15 öðrenciye % 100, Saðlýk Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Ýlk ve Acil Yardým programýna yerleþecek 3 öðrenciye
% 100, Týbbi Görüntüleme Teknikleri programýna yerleþecek 3
öðrenciye % 100, Anestezi programýna yerleþecek 3 öðrenciye %
100, Perfüzyon Teknikleri programýna yerleþecek 3 öðrenciye %
100 Destek Bursu saðlanacaktýr. Türk Kardiyoloji Vakfý tarafýndan
verilen burs karþýlýklýdýr. %100 destek bursu alan Florence Nightingale
Hastanesi Hemþirelik Yüksekokulu öðrencilerimiz normal öðrenim
süresi (4 yýl öðrenim süresine karþýlýk 4 yýl) kadar, %100 destek
bursu alan Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öðrencilerimiz
normal öðrenim süresinin 1,5 katý (2 yýl öðrenim süresine karþýlýk
3 yýl) kadar, Türk Kardiyoloji Vakfýnýn hastaneleri olan Florence
Nightingale Hastanelerinde zorunlu hizmetle yükümlü olacaklardýr.
Aksi takdirde destek bursu alan öðrenciler burs süresine ait olan
öðrenim ücretini Üniversiteye veya Türk Kardiyoloji Vakfýna
ödemekle yükümlüdürler. Bu burslar akademik baþarýsýzlýk, disiplin
cezasý veya baþka bir eðitim programýna geçiþ yapýlmasý halinde
kesilir. Týp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Florence Nightingale
Hastanesi Hemþirelik Yüksekokulu, Saðlýk Yüksekokulu ve Saðlýk
Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Eðitim-Öðretim, Esentepe
Merkez, Esentepe Yüksekokul ve Esentepe Hemþirelik olmak
üzere üç ayrý kampus ile Avrupa Florence Nightingale Hastanesi
Araþtýrma ve Uygulama Merkezi’ nin iki ayrý kampusü olan Fulya
ve Þiþhane kampusünde yapýlmaktadýr.

Burslar: Tam Burslu olarak yerleþtirilen öðrencilerden, 0,12 OBP
katsayýlý baþarý sýralamasý, yerleþtirilmiþ olduðu MF-1-2-3-4, TM1-2-3, TS-1 veya YGS-1-6 puan türünde 10.000 veya daha iyi
olanlar ile DÝL puan türünde 250 veya daha iyi olanlarýn bursu
üniversiteye kayýt sýrasýnda doðrudan “Kapsamlý Burs”a yükseltilir.
Kapsamlý Burs’un içeriðinde Tam Burs’a ek olarak 520 TL tutarýnda
aylýk katký bursu (yýlda 8 ay boyunca) ve iki kiþilik ranzalý odalarda
ücretsiz yurt olanaðý vardýr. Yurtta kalmayý tercih etmeyen
Kapsamlý Burslu öðrencilerin aylýk katký bursu 675 TL’ye yükseltilir.
Tam ve %50 burslardan yararlanma süresi Ýngilizce Hazýrlýk
Programý’nda azami 2 yýl, lisans programýnda azami 7 yýldýr.
Kapsamlý Burs’tan yararlanmanýn azami süresi Ýngilizce Hazýrlýk
Bk. 30. Üniversitenin imkanlarý çerçevesinde isteyen öðrencilere kontenjan
Programý’nda 2 yýl, lisans programýnda 5 yýldýr. Lisans eðitimi 5 yýlýn
dahilinde bir yýl süreli yabancý dil (Almanca/Arapça/Fransýzca/
ötesine uzayan Kapsamlý Burslu öðrencilerin bursu, altýncý yýl
Ýngilizce) hazýrlýk programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi,
baþýnda Tam Burs’a dönüþür. Daha önce Ýhsan Doðramacý Bilkent
öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.
Üniversitesi burslarýndan yararlanmýþ öðrencilerin burslu geçirdikleri
Bk. 31. Çankaya Üniversitesi’nde eðitim-öðretim ücrete tabidir. 2013-2014
önceki süre, azami süreden düþülür. Kapsamlý, Tam ve %50
ders yýlýnda öðrenim ücreti tüm bölümler, meslek yüksekokulu ve
burslar, öðrencilerin her yarýyýlda normal ders yüklerini almalarý ve 300
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hazýrlýk sýnýfý için, KDV hariç (halen KDV %8’dir.) yýllýk 20.688,- Türk
Lirasýdýr. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan
burs, sadece öðrenim ücretini kapsamakta olup barýnma, beslenme,
ulaþým, kitap vb. giderler burs kapsamý dýþýndadýr. Karþýlýksýz olan
bu burslar, iki defa disiplin cezasý alýnmamasý koþulu ile öðrencinin
not ortalamasýna bakýlmaksýzýn, ilgili programda öðrenim gördüðü
sürece devam eder. Yýllýk öðrenim ücretinin yarýsý eðitim-öðretim
yýlý baþýnda üniversiteye kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý da ikinci
yarýyýl baþýnda ders kayýtlarý sýrasýnda üniversitemizin anlaþmalý
olduðu bankaya ödenir. 2014-2015 eðitim-öðretim yýlý dahil, takip
eden yýllarda öðrenim ücretine yapýlabilecek yýllýk artýþlarý, bir
önceki yýla göre Tüketici Fiyatlarý Endeksindeki (TÜFE) artýþ ile
sýnýrlý tutmayý Çankaya Üniversitesi taahhüt eder. Tam Burslu
öðrenciler hariç, normal öðrenim süresini aþan bütün öðrenciler,
yýllýk öðrenim ücreti yerine, kalan dersleri için ders kredisi baþýna
ücret öder. %50 ve %25 Burslu öðrenciler kredi baþýna ücretlerini
burs oranlarý nispetinde indirimli öder. Ders kredisi baþýna ödenecek
ücret, her yýl Mütevelli Heyeti tarafýndan belirlenip ilan edilir.
Çankaya Üniversitesi’ne yerleþen öðrencilere, aþaðýda ifade
edilen burs imkanlarý, indirim olanaklarý ve sosyal yardýmlar
tanýnmaktadýr: a) Akademik Baþarý Ýndirimi: Üniversitemiz %50
Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarýna yerleþen öðrencilere
Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý hariç, birinci sýnýf sonundaki baþarýlarý
dikkate alýnarak yýl sonundaki genel not ortalamasýna göre (4.00
üzerinden 3.00-3.49 arasý için öðrenim ücretinde %20 indirim, 4.00
üzerinden 3.50-4.00 arasý için öðrenim ücretinde %50 indirim) o yýlý
izleyen eðitim-öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz olarak
normal öðrenimi süresince verilir. b) LYS Baþarý Bursu: Çankaya
Üniversitesi Tam Burslu programlarýna ÖSYM tarafýndan yerleþtirilen
öðrencilerden LYS yerleþtirme puanýna göre Türkiye genelinde ilk
250 içinde yer alanlara her yýl 9 ay süre ile ayda 1200,- TL, 2512.000 arasýnda yer alanlara da her yýl 9 ay süre ile ayda 535,- TL
verilir. Bu burs karþýlýksýzdýr ve normal öðrenim süresi boyunca
öðrencinin yýl sonundaki genel not ortalamasý dört üzerinden ikinin
(2,00/4,00) altýna düþmediði sürece devam eder. c) Bilim Bursu:
TÜBÝTAK’ca tespit edilen uluslararasý bilimsel yarýþmalarda altýn,
gümüþ ve bronz madalya alan ve ödül aldýklarý alanlardaki
üniversitemiz Tam Burslu programlarýna kontenjan dýþý, ÖSYM’ce
sýnavsýz yerleþtirilenlere Bilim Bursu verilir. Bu burs, Ýngilizce
Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süre dahil öðrencinin Çankaya
Üniversitesi’ndeki normal öðrenim süresi boyunca her yýl 9 ay süre
ile verilir. Burs miktarlarý, altýn madalya almýþ olanlar için ayda
1.100,- TL, gümüþ madalya almýþ olanlar için 850,- TL, bronz
madalya almýþ olanlar için 775,- TL’dir. d) Þehit ve Gazi Çocuðu
Bursu: Üniversitemizin %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz lisans
programlarýna yerleþen öðrencilerden terör þehidi çocuðu olanlara
her fakülteden 1 öðrenciye, Meslek Yüksekokulu’nun %50 Burslu
ve %25 Burslu ön lisans programlarýna yerleþen öðrencilerden terör
þehidi veya terör gazisi çocuðu olan 3 öðrenciye, Genel Kurmay
Baþkanlýðý’nca onaylanmak kaydýyla %100 burs verilir. e) Sporda
Baþarý Ýndirimi: Üniversitemiz %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz
programlarýna yerleþen öðrencilerden, faaliyetlerimiz dahilindeki
spor branþlarýnda üstün baþarýlý olduklarýný belgeleyenlerle, üstün
baþarý gösterebilecekleri ümidi verenler arasýndan kulüp ve üniversite
takýmlarýmýzda oynamaya hak kazananlara Sporda Baþarý indirimi
yapýlýr. Bu indirim, sadece indirim oraný kadar öðrenim ücretini
kapsar. f) Çankaya Üniversitesi Mezun Ýndirimi: Önceki yýllarda
Üniversitemizin ön lisans veya lisans programlarýndan mezun olup,
yeniden LYS sonucunda Üniversitemizin %50 Burslu, %25 Burslu
ve Burssuz programlarýna yerleþen öðrencilere, yatýracaðý öðrenim
ücreti üzerinden %30 oranýnda mezun indirimi uygulanýr. Bu indirim
öðrenim gördüðü sürece geçerlidir. g) Kardeþ Ýndirimi: Üniversitemizde
birden fazla kardeþin öðrenim görmesi halinde her bir kardeþe,
yatýracaðý öðrenim ücreti üzerinden %10 oranýnda indirim uygulanýr.
Bu indirim öðrenim gördüðü sürece geçerlidir. Öðrencilerin kardeþ
indiriminden yararlanabilmeleri için eþ zamanlý okuma þartý yoktur.
h) Kýsmi Süreli (Part-Time) Çalýþma: Üniversitemizin bilgisayar
laboratuvarlarý, kütüphanesi ve spor salonlarý ile benzeri yerlerde
öðrenciler kýsmi süreli olarak çalýþabilirler. Kýsmi süreli olarak
çalýþacak öðrencilere, çalýþtýklarý saatler için asgari ücret üzerinden
ücret tahakkuk ettirilir ve sigorta giriþleri yapýlýr. i) Mali ve Sosyal
Yardým: Üniversitemizde öðrenim gören ve maddi desteðe
gereksinimi olan öðrencilerden her akademik yýl baþýnda
Üniversitemize baþvuruda bulunanlar arasýndan seçilenlere verilecek
karþýlýksýz yardýmdýr. Mali ve Sosyal Yardýmdan yararlanacak
öðrencilere verilecek yardým tür ve miktarlarý her eðitim-öðretim
yýlý için Mütevelli Heyeti tarafýndan belirlenir. Üniversitemiz
programlarýna yerleþen öðrenciler, hak ettikleri tüm burs ve
indirimlerden, koþullarýný taþýmak kaydýyla, öðrenimi süresince
ayný anda yararlanýr. Öðrencinin her yarýyýl ödeyeceði ücret, burs
ve indirimlerin ayrý ayrý uygulanmasýyla belirlenir ve öðrenciye
bildirilir. Üniversitemiz, lisans programlarýna yerleþen öðrencilerin,
gerekli koþullarý saðlamalarý halinde, anadal bölümlerinin yaný sýra bir
baþka bölümde çift anadal veya yan dal programýnda normal öðrenim
süresince ek ücret almaksýzýn eðitim almalarýný teþvik eder.

Bk. 32. Öðrenciler hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar eðitimlerini Ankara’da
Hacettepe Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 33. Doðuþ Üniversitesi’nde eðitim-öðretim ücrete tabidir. 2013–2014
ders yýlýnda güz ve bahar dönemlerini kapsayan yýllýk öðretim ücreti
KDV dahil; Ýngilizce Lisans programlarýnda 22.500 TL., Türkçe
Lisans programlarýnda 21.150 TL. Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfýnda 22.500
TL., Meslek Yüksekokulunun Türkçe gündüz programlarýnda 7.500
TL., Türkçe ikinci öðretim programlarýnda 8.550 TL.’dir. Öðretim dili
Türkçe olup, hazýrlýk sýnýfý zorunlu olmayan programlarda Ýsteðe
Baðlý Hazýrlýk Sýnýfý öðretim ücreti; 2013-2014 ders yýlýnda KDV
dahil, lisans programlarý için 21.150 TL, önlisans programlarý için
ise 11.100 TL’dir. Yýllýk öðretim ücretlerinin ilk yarýsý güz, diðer yarýsý
ise bahar dönemi baþýnda olmak üzere iki eþit tutarda dönemlik
ödenir. Dönem ücretleri Üniversite tarafýndan ilan edilen anlaþmalý
bankalarýn taksit özelliðine sahip banka kredi kartlarý ile vade farký
olmaksýzýn üç eþit taksitte ödenebilir. Öðretim ücretinin tamamýný
akademik yýlbaþýnda ödeyenlere % 6 indirim yapýlacaktýr. Öðretim
ücretleri ve ödeme yöntemleri, her yýl Mütevelli Heyet tarafýndan
ekonomik koþullara göre yeniden belirlenip akademik yýl baþlarýnda
ilan edilir ve duyurulur. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere
saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz
olan bu burs zorunlu Hazýrlýk Sýnýfýnda geçecek süre haricinde
önlisans programlarýnda 3 yýl, lisans programlarýnda 6 yýl süresince
devam eder ve zorunlu Hazýrlýk Sýnýfýnda geçecek süreyi de kapsar.
Doðuþ Üniversitesi’nde burslu programlara yerleþme dýþýnda
aþaðýda belirtilen indirim ve destek burslarý verilmektedir. Bu
burslar Hazýrlýk Sýnýfýnda geçecek süreyi de kapsar. Öðrenci, birden
fazla burs ve indirim kapsamýna girerse sadece birisinden ve en
yüksek olanýndan yararlanýr. Öðrenci ikinci kez disiplin cezasý alýr
ise yararlanmakta olduðu burs ve indirimi kesilir. Programlar,
öðrenim ücretleri, ödeme koþullarý ve diðer burs imkânlarý ile
burslarýn hangi durumlarda devam edeceðine iliþkin detaylý bilgiye
http://www.dogus.edu.tr internet adresinden ulaþýlabilir. a) 2013ÖSYS sonucuna göre Doðuþ Üniversitesi burssuz lisans ve
önlisans programlarýný: Birinci tercihine yazarak bu tercihine
yerleþtirilenlere %20, Ýkinci tercihine yazarak bu tercihine
yerleþtirilenlere %15, Üçüncü tercihine yazarak bu tercihine
yerleþtirilenlere %10, oranýnda öðretim ücreti indirimi yapýlýr. Doðuþ
Üniversitesi’nin herhangi bir lisans veya önlisans programýnda
okumakta iken yeniden sýnava girerek ÖSYM tarafýndan Doðuþ
Üniversitesi programlarýndan birine yerleþtirilen öðrenciler bu
maddede belirtilen tercih indirimlerinden yararlanamazlar. Bu burs
azami öðrenim süresince devam eder. b)Doðuþ Üniversitesi lisans
programlarýna yerleþtirilen öðrencilerden puan türüne göre Türkiye
genelinde aþaðýda belirtilen sýralama aralýðýna girenlere öðretim
ücreti indirimi, her yýl 9 ay boyunca aylýk nakit ve öðle yemeði
desteði verilir: MF, TM ve TS puan türlerinde ilk 1000’e girenlere
%100 öðretim ücreti indirimi ve 500 TL, 1001-3000 arasýna girenlere
%100 öðretim ücreti indirimi ve 350 TL, 3001-5000 arasýna girenlere
%50 öðretim ücreti indirimi ve 150 TL, DÝL puan türünde ilk 300’e
girenlere %100 öðretim ücreti indirimi ve 500 TL, 301-500 arasýna
girenlere %50 öðretim ücreti indirimi ve 350 TL. Bu burs azami
öðrenim süresince devam eder. Ancak, verilen nakit desteði 2547
sayýlý Kanun da öngörülen normal öðrenim süresi ile sýnýrlýdýr. c)
Uluslararasý Bakalorya (IB) öðrencilerine diploma notu; 45 olanlara
%100, 40-44 arasýnda olanlara %75, 33-39 arasýnda olanlara %40,
24-32 arasýnda olanlara %15 oranýnda öðretim ücreti indirimi, d)
Lisans programlarýmýza yerleþtirilen terör nedeni ile þehit olmuþ
devlet görevlilerinin çocuklarýna %100 oranýnda öðretim ücreti
indirimi, e) Burssuz lisans programlarýmýza yerleþtirilen TSK ve
Emniyet Mensuplarýnýn kendilerine % 20 oranýnda öðretim ücreti
indirimi, f) Doðuþ Eðitim Kurumlarý liselerinden veya Doðuþ
Üniversitesi’nin herhangi bir programýndan mezun olup, burssuz
programlara yerleþtirilenlere %20 oranýnda öðretim ücreti indirimi,
g) Doðuþ Üniversitesi’nde öðrenim görmekte olan kardeþ öðrencilere
%10 oranýnda öðretim ücreti indirimi, h) Her akademik yýl sonunda,
lisans ve önlisans programlarýnda, en az iki yarýyýl öðrenim görmüþ
ve Genel Aðýrlýklý Not Ortalamasýný 4.00 üzerinden 3.00 ve üstüne
çýkaran her öðrenciye Mütevelli Heyetince akademik yýlýn baþýnda
ilân edilen kriterlere göre, o yýlý izleyen öðretim yýlý ücretinden %10
ile %90 arasýnda öðretim ücreti indirimi, i) Doðuþ Üniversitesi
programlarýna yerleþtirilerek kayýt yaptýran öðrencilerden milli
sporcu olanlara %30, spor dallarýndan birinde profesyonel liglerde
oynayan sporculara %25, uluslararasý müsabakalarda ferdi spor
dallarýnda son üç yýl içinde ilk üç dereceye giren sporculara %25,
ulusal müsabakalarda ferdi spor dallarýnda son üç yýl ilk üç
dereceye giren sporcu öðrencilere %20 oranýnda öðretim ücreti
indirimi yapýlýr.
Bk. 34. Bu programda öðrencilerin birinci yýl sonunda 8 hafta, ikinci yýl
sonunda 6 hafta Endüstriye Dayalý Öðretim (EDÖ)/Staj yapmalarý
zorunludur.
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Bk. 35. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu, KKTC’nin Güzelyurt kentinde kurulu
yerleþkede, bütünüyle ODTÜ Rektörlüðü, ODTÜ Senatosu ve
ODTÜ Yönetim Kuruluna baðlý bir yapý içinde eðitim öðretim
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vermektedir (www.kkk.odtu.edu.tr). ODTÜ Kuzey Kýbrýs
Kampusunun SUNY New Paltz Üniversitesi ile birlikte yürüttüðü
Ýþletme uluslararasý ortak lisans programý 4 yýl süreli olup, öðrenciler
ikinci akademik yýlýn ikinci dönemi ile dördüncü akademik yýlý New
Paltz Üniversitesinde, diðer dönemleri ODTÜ Kuzey Kýbrýs
Kampusunda geçirecekler ve programý baþarýyla tamamladýklarý
takdirde her iki üniversitenin diplomasýný almaya hak kazanacaklardýr.
Öðrenciler, ODTÜ Senatosu’nun belirlediði koþullarda, ODTÜ Kuzey
Kýbrýs Kampusundaki öðrenimlerinin bir kýsmýný ODTÜ Ankara
merkez kampusunda alabilirler. 2013-2014 Eðitim Öðretim yýlýnda
bu programlara girecek öðrencilerin ODTÜ Kuzey Kýbrýs
Kampusundaki yýllýk öðrenim ücreti, Ýngilizce Hazýrlýk Programý da
dahil olmak üzere, TC uyruklular için 14.500 TL, KKTC uyruklular
için 12.000 TL’dir. KKTC uyruklularýn öðrenim ücreti, ODTÜ
kampuslarýnda (Ankara, Kuzey Kýbrýs, Erdemli) kadrolu ve tam
zamanlý personelin görevleri devam ettiði sürece çocuklarý ve
ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu programlarýna kayýtlý kardeþler (biri
hariç) için de uygulanýr. Öðrenim ücretleri KDV’den muaftýr. Güz
ve Bahar dönemlerinde iki eþit taksitte ödenecek öðrenim ücretinde
önümüzdeki yýllarda bir artýþýn söz konusu olmasý durumunda, eski
öðrenciler için bu artýþ bir önceki yýla göre KKTC Tüketici Fiyatlarý
Endeksindeki (TÜFE) artýþ ile sýnýrlý olacaktýr. ODTÜ Kuzey Kýbrýs
Kampusunda eðitim görülen her yýl Güz dönemi kayýtlarý öncesinde
“Saðlýk Katký Payý” ödenir. 2013-2014 eðitim öðretim yýlý için katký
payý 60 TL olarak belirlenmiþtir. New Paltz Üniversitesinde geçirilecek
dönemler için öðrenciler bu üniversitenin o dönem için belirlenen
öðrenim ücretini ödeyeceklerdir. New Paltz Üniversitesinin 20132014 eðitim öðretim yýlý öðrenim ücreti henüz kesinleþmemiþ olup,
2012-2013 eðitim öðretim yýlýnda New Paltz Üniversitesi öðrenim
ücreti, zorunlu saðlýk sigortasý dahil akademik yýl baþýna yaklaþýk
17.700 ABD Dolarýdýr. Öðrencinin New Paltz’da bulunacaðý süre
içinde yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için
yapacaðý harcamanýn akademik yýl baþýna yaklaþýk 15.000 ABD
Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir. Bu programa kabul edilen
öðrenciler ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu veya New Paltz Üniversitesi
yaz okullarýnda eðitim öðretim aldýklarý takdirde, ilgili üniversite için
geçerli yaz okulu ücretlerini ayrýca ödeyeceklerdir. TC ve KKTC
uyruklu öðrencilerin kabul edileceði bu programla ilgili açýklamalý
bilgi “www.suny.metu.edu.tr” ve “www.kkk.odtu.edu.tr” internet
adreslerinde sunulmaktadýr. Bu programa kabul edilen tüm
öðrencilere, yurtlarla ilgili disiplin cezasý alýnmadýðý müddetçe,
ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu yurtlarýnda konaklama garantisi
verilmektedir. Yurt tipi ve ücretleri için “www.kkk.odtu.edu.tr”
internet adresine bakýnýz. TM-1 puan türündeki sýnav baþarý
sýralamasýnda ilk 25.000’e giren öðrencilerin tümü ODTÜ Kuzey
Kýbrýs Kampusu yurtlarýnda dört kiþilik odalarda ücretsiz yurt
hakkýna sahip olacaktýr. Bu yurt bursu karþýlýksýz olup, akademik
baþarýya bakýlmaksýzýn, disiplin cezasý alýnmadýðý müddetçe Ýngilizce
Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir yýl ile lisans programýnda
geçirilecek en fazla beþ yýl için geçerlidir. ODTÜ Senatosu’nun
belirleyeceði koþullarý saðlayan yurt burslu öðrencilerin burs
koþullarý Ýngilizce Hazýrlýk Okulunda bir dönem daha devam edebilir.
2013 yýlýnda LYS ve YGS’de herhangi bir puan türünde dereceye
giren ve ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu programlarýndan birine
yerleþtirilen öðrencilere ODTÜ Vakfý Üstün Baþarý Bursu veya
ODTÜ Vakfý Baþarý Bursu verilir. Üstün Baþarý ve Baþarý Burslarý
için Bk. 146 kurallarý geçerlidir ayrýca, burs koþullarýna iliþkin
ayrýntýlý bilgi “http://kkk.odtu.edu.tr/tanitim/7/burslar.html”
adresinden temin edilebilir. Lisans eðitimlerinde üniversite tarafýndan
belirlenen baþarý ölçütlerini saðlayan öðrencilere ODTÜ Kuzey
Kýbrýs Kampusunda eðitim gördükleri sürece ayda 450-650 TL
arasýnda deðiþen Akademik Baþarý Bursu verilmektedir.

öðrencilere saðlanan burslar karþýlýksýzdýr, sadece öðretim ücretini
kapsar. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, ulaþým, kitap ve
benzeri konulardaki ücretler burs kapsamý dýþýndadýr. Burslar
öðrenci baþarýsýna baðlý olup (yýllýk 4.00 üzerinden 2.00 not
ortalamasýnýn saðlanmasý koþulu ) tüm öðrenim süresince devam
eder ve Ýngilizce Hazýrlýk Eðitimi’nde geçirilecek bir akademik yýlý
da içerir. Akademik baþarýsýzlýk, disiplin cezasý veya baþka bir
öðretim programýna geçiþ yapýlmasý halinde burs kesilecektir.
Ayrýca, kayýtlý olduðu öðretim programýnda birinci akademik yýlýn
sonundan itibaren derslerini tamamlayan ve genel not ortalamasý
4.00 üzerinden 3.50 ve daha yukarý olan öðrencilere, izleyen
akademik yýl için Mütevelli Heyeti’nce baþarý bursu verilebilir. 2013
ÖSYS puan sýralamasýnda Türkiye genelinde Üniversitemizin
ücretli lisans bölümlerinden birini tercih edip ilk 1000’e ÖSYM
tarafýndan yerleþtirilen öðrenciler, %100 burslu olarak kayýt yaptýrma
hakkýna sahip olacaklardýr.
Bk. 38. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin
gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar.
Bk. 41. Bu programda uygulamaya yönelik bazý dersler ve stajlar özel ve
resmi havacýlýk kuruluþlarýnýn tesislerinde yapýldýðýndan bu programý
kazanan öðrencilere güvenlik soruþturmasý yaptýrýlacaktýr. Güvenlik
soruþturmasý olumsuz olan veya bu kuruluþlarýn düzen ve disiplinine
uymayan öðrenciler bu programa devam edemezler.

Bk. 36. Bu programda iki yabancý dille (Ýngilizce-Almanca) eðitim
yapýlmaktadýr. Öðrencilerin Ýngilizce ve Almanca’dan muafiyet
sýnavýna girmeleri ve bu sýnavdan en az 80 almalarý gerekmektedir.
Her iki sýnavý baþaran öðrenciler doðrudan lisans eðitimine
baþlayabilirler. Muafiyet sýnavlarýný veremeyen öðrenciler ise
lisans programýna baþlamadan önce Ýngilizce için 1 yýl, Almanca
için 1 yýl, her iki dilden de muaf olamayan öðrenciler ise, Ýngilizce
ve Almanca olmak üzere toplam iki yýl hazýrlýk okuyacaklardýr. Lisans
eðitimine baþlayan öðrencilere 4 yýl iki dilli program uygulanýr ve
Mütercim-Tercümanlýk alanýnda iki dilde diploma verilir.
Bk. 37. Ýzmir Üniversitesi’nde öðretim ücretlidir. 2013–2014 akademik
yýlýnda öðretim ücreti; Mühendislik Fakültesi ve Mimarlýk Fakültesi
için 15.500TL, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi için 14.500TL, Hukuk Fakültesi
için 16.500 TL, Ýngilizce Hazýrlýk Eðitimi için 14.500 TL, Týp Fakültesi
için 30.000.-TL, Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölümü için
10.000 TL, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü için 14.000.-TL,
Meslek Yüksekokulu programlarý için 8.500 TL olup bu ücretlere %8
KDV dahildir. Öðrenim ücreti 4 (dört) eþit taksitte ödenir. Öðretim
ücreti ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda, kalan 3 taksiti ise KasýmÞubat-Nisan aylarýnda ödenir. Öðrenim ücreti peþin ödenir ise %5
peþin indirimi uygulanmaktadýr. Burslu programlara yerleþtirilen

302

Bk. 42. Özyeðin Üniversitesinde eðitim-öðretim ücrete tabidir. 2013-2014
akademik yýlýnda, güz ve bahar dönemlerini kapsayan KDV hariç
yýllýk öðrenim ücreti, Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek
süreler de dahil olmak üzere fakülteler için 32.000 TL, yüksekokullarda
ise Otel Yöneticiliði ile Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði için 21.500
TL, Pilot Eðitimi için 26.950 TL’dir. Tüm programlarda güz ve bahar
dönemlerini kapsayan KDV dahil yýllýk teknoloji ücreti 365 TL’dir.
Yýllýk öðrenim ve teknoloji ücretlerinin ilk yarýsý güz, diðer yarýsý ise
bahar dönemi baþýnda olmak üzere iki eþit tutarda dönemlik ödenir.
Pilot Eðitimi lisans programýnda yýllýk öðrenim ücretine ek olarak,
KDV dahil uçuþ ücreti 27.000 Avro olup bu ücret lisans öðreniminin
dördüncü, altýncý ve sekizinci dönemleri baþýnda olmak üzere üç eþit
tutarda ödenir. Yurt ücretleri oda türlerine göre deðiþkenlik
göstermekte olup 2013-2014 akademik yýlýnda, dört kiþilik odalar
için kiþi baþýna KDV dahil dönemlik yurt ücreti Çekmeköy yurdunda
1.935 TL’dir. Dönem ücretleri, Üniversite tarafýndan ilan edilen
anlaþmalý bankalarýn kredi kartý ile vade farký olmaksýzýn dört veya
beþ eþit taksitte ödenebilir. Ücretler ve ödeme yöntemleri, her yýl,
mütevelli heyeti tarafýndan yeniden belirlenip akademik yýl
baþlarýnda ilan edilir. Sonraki yýllarda kayýtlý öðrencilerin öðrenim
ücretindeki olasý artýþlar, bir önceki yýlýn enflasyon oraný ile sýnýrlýdýr.
Öðrenciler, ÖSYM tarafýndan yerleþtirildikleri program koduna göre
üniversiteye ilk giriþte saðlanan burslardan yararlanýrlar. Tam
Burs, teknoloji ücretinin tamamýndan muafiyeti de kapsar.Ýlk altý
tercihleri arasýnda yer almak kaydýyla Tam Burslu yerleþtiði
programýn yerleþtirme puan türünde ilk 10.000’e nakit, yurt ve
yemek bursu; 10.001-15.000’e yurt bursu; Nakit burs tutarlarý ilk
100 için aylýk 800 TL, 101-1.000 için aylýk 600 TL, 1.001-5.000 için
aylýk 400 TL, 5.001-10.000 için aylýk 300 TL’dir. Yurt bursu, yurtta
kalmak isteyenlere en düþük yurt ücretinden muafiyet, kalmak
istemeyenlere aylýk 300 TL ulaþým desteðini kapsar. Yemek bursu
için 160 TL deðerinde aylýk yemek desteði saðlanýr. Nakit burs,
ulaþým ve yemek desteði Ekim – Haziran aylarýnda olmak üzere
bir akademik yýlda 9 ay süreyle saðlanýr. Ýlk 6 (altý) tercihleri
arasýnda yer almak kaydýyla (1)’den (7)’ye kadar maddeler ile
belirtilen koþullardan herhangi birini saðlayanlardan %25 Burslu
yerleþtirilenlere %50 Burs, %50 Burslu yerleþtirilenlere %75 Burs,
%75 Burslu yerleþtirilenlere %100 Burs, %100 Burslu yerleþtirilenlere
ise yurt bursu saðlanýr : (1) IB diploma notu 32 ve üzeri olmak; (2)
Abitur diploma notu 2.3 veya daha iyi olmak; (3) Matura diploma
notu 2.0 veya daha iyi olmak; (4) Maturita diploma notu 80 ve
üzerinde olmak; (5) Fransýz Bakaloryasý diploma notu en az 14
(Türkiye’deki liseler tarafýndan verilen ve Fransýz Bakaloryasý ile
denk diplomalar için en az 70) olmak; (6) AP programlarý kapsamýnda
en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamýþ olmak; (7) lisede okurken
TÜBÝTAK tarafýndan düzenlenen ulusal veya uluslararasý bilim
olimpiyatlarý ve/veya bilimsel proje yarýþmalarýnda dereceye
girmiþ olmak. Burslar karþýlýksýzdýr; öðrenimlerine Ýngilizce Hazýrlýk
Programýndan baþlayanlar için bu programda en fazla iki yýl olmak
üzere toplam altý akademik yýl boyunca, doðrudan lisans
programlarýndan baþlayanlar için ise beþ akademik yýl boyunca,
öðrencinin disiplin cezasý almadýðý ve derslere devam ettiði
dönemlerde saðlanýr. Burslar, güz ve bahar dönemlerini kapsar.
Üniversitenin onayý olmaksýzýn kaydýný yenilemeyerek öðrenimine
ara veren, bursluluk süresini aþan veya Ýngilizce Hazýrlýk Programýný
en geç ikinci akademik yýlýn sonunda baþarýyla
tamamlayamayanlarýn burslarý sona erer. Bu öðrencilerin kayýtsýz
kalmamýþ olmalarý koþuluyla, üç akademik yýl içinde Ýngilizce
yeterlik koþulunu saðlayarak lisans programlarýna kayýt yaptýrdýklarý
takdirde, ek burslar dýþýndaki öðrenim ücreti muafiyeti burslarý
yeniden baðlanýr. Öðrenim ücreti burslarýnýn devamý akademik
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baþarýdan baðýmsýzdýr. Nakit, yurt ve yemek bursunun devamý için
her dönem sonu saðlanmasý gereken genel ve dönem not ortalamasý
4.00 üzerinden en az 2.50’dir; koþulu saðlayamayanlarýn burslarý
izleyen dönem için sona erer, koþullarý saðladýðýnda yeniden
baðlanýr. Yerleþtiði programýn puan türünde ilk 2.000’de yer alan
ve Özyeðin Üniversitesinden en az 3.65 genel not ortalamasý ile
mezun olan öðrencilerden; mezun olduðu yýl Shanghai Jiao Tong
Üniversitesi akademik baþarý sýralamasýnda ilk yirmi’de yer alan
bir üniversiteden doktora programýna burssuz kabul edilenlere,
öðrenimlerini desteklemek amacýyla kabul edildikleri ilk yýl için 40
bin dolar karþýlýksýz burs saðlanýr. 2013-2014 akademik yýlýnda kayýt
yaptýran her öðrencinin kullanýmýna bir kiþisel bilgisayar tahsis
edilir. Diploma programlarý, burslar, ücret ve ödemeler hakkýnda
ayrýntýlý bilgiye www.ozyegin.edu.tr adresinden ulaþýlabilir.

sürece devam edecektir (Daha önce herhangi bir üniversite de en
az 4 yýllýk fakülte ya da yüksekokul eðitimini tamamlayarak mezun
olanlara veya eðitimini tamamlamadan kayýt sildirenlere yukarýda
sözü edilen ilk 3000 bursu uygulanmayacaktýr). 2013 ÖSYS
sonuçlarýna göre ilk 5000’e (yerleþtirildiði Y-YGS veya Y-LYS puan
türünden) giren adaylardan (DÝL-1 puaný hariç) ÝKÜ’de bir lisans
programýna yerleþtirilen öðrencilere, lisans eðitimlerini tamamladýktan
sonra, Enstitülerimizde ücretsiz yükseklisans eðitimi hakký
verilecektir. Önlisans ve lisans programlarýmýza, birinci tercihinden
yerleþtirilenlere % 15 indirim saðlanacaktýr. Ayrýca yerleþtiði
program kaçýncý tercihi olursa olsun tercihinin üzerindeki tüm
tercihler Ýstanbul Kültür Üniversitesi olanlara da % 15 indirim
uygulanýr. Bu indirim öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecektir.
Öðretim ücreti ve diðer burslar her yýl üniversite bütçesi ve
ekonomik durum gözönünde tutularak saptanýr. Üniversitemizin
önlisans programlarýndan mezun olan öðrenciler Üniversitemizin
anlaþmalý olduðu yurtdýþýndaki üniversitelerde lisans tamamlama
programlarýna katýlabilirler. Bu konuda ayrýntýlý bilgi
www.iku.edu.tr‘den edinilebilir.

Bk. 43. Bu programda ahþap iþlemeciliði, vitray ve kalem iþi çalýþmalarý
yapýlmaktadýr.
Bk. 45. Ýstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eðitim ücrete tabidir. 2013-2014 ders
yýlýnda yýllýk öðrenim ücreti, tüm meslek yüksekokullarý,
yüksekokullar ve fakültelerin Ýngilizce Hazýrlýk Programý için 27.280
TL’dir. Ýngilizce Hazýrlýk Programý dýþýndaki sýnýflarda öðrenim
ücreti, Fen Edebiyat Fakültesi’nin Psikoloji Programý hariç diðer
tüm programlarý, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýletiþim
Fakültesi, Mimarlýk Fakültesi’nin Endüstri Ürünleri Tasarýmý ve Ýç
Mimarlýk Programlarý ve Mühendislik Fakültesi için 27.280 TL;
Hukuk Fakültesi, Mimarlýk Fakültesi’nin Mimarlýk Programý, FenEdebiyat Fakültesi’nin Psikoloji Programý için 29.360 TL; Saðlýk
Bilimleri Yüksekokulu için 22.930 TL; Uygulamalý Bilimler
Yüksekokulu ve Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu için 20.750 TL;
Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu için 19.510
TL’dir. Yukarýda belirtilen öðrenim ücretleri, kayýt esnasýnda peþin
olarak ödenir. Ayrýca, taksitlendirme imkaný bulunmaktadýr.
Öðrenim ücretlerine %8 KDV dahil deðildir. Üniversitemiz Mütevelli
Heyeti’nin aldýðý karara istinaden lisans ve önlisans programlarýna
kayýtlý öðrencilerin eðitim ücretlerinde yapýlacak yýllýk artýþlar
Tüketici Fiyatlarý Endeksi’ndeki (TÜFE) artýþ oranýný aþmayacaktýr.
Programlar ve öðrenim ücretlerine iliþkin detaylý bilgiye http://
yok.bilgi.edu.tr/2013 internet adresinden ulaþýlabilir. Burslar
karþýlýksýzdýr ancak süre bakýmýndan sýnýrlandýrýlmýþtýr. Azami burs
süresi Ýngilizce Dil Hazýrlýk Programý için 2 yýl, önlisans programlarý
için 3 yýl, lisans programlarý için 6 yýldýr ve burslar yaz okullarýný
kapsamaz. Üniversite Yönetim Kurulu tarafýndan haklý nedenle
kayýt dondurulan hallerde, kayýt dondurma süreleri belirtilen sürelere
dahil edilmez. Burada sözü edilen imkanlar sadece kýlavuzda ÖSYS
sonuçlarýna göre burslu öðrenci alýnacaðý belirtilen programlarý
kazananlarý kapsamakta olup, bunun dýþýnda kalan programlarý
kazananlara herhangi bir burs saðlanmasý veya bir maddi yardýmda
bulunulmasý mümkün olmamaktadýr. ÖSYS sonuçlarýna göre
burslu programlara yerleþtirilen öðrenciler üniversite bünyesinde
bölüm deðiþtirdikleri takdirde burs haklarýný kaybederler.

Bk. 48. Bu programý tercih eden adaylardan 1. sýnýf baþarý sýralamasýnda
ilk 50’ye giren öðrenciler Endüstriye Dayalý Eðitim (EDE) kapsamýnda
Ford Otosan A.Þ.Gölcük fabrikasýna gönderilmektedir. Bir yýl
boyunca haftada 4 iþgünü burada pratik alan öðrenciler sigorta
ettirilerek, asgari ücret ve sertifika almaktadýr.

Bk. 46. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Ýngilizce
Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim
süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.
Bk. 47. Kültür Koleji Eðitim Vakfý (KEV) tarafýndan kurulan Ýstanbul Kültür
Üniversitesi’nde (ÝKÜ) eðitim ve öðretim Ataköy, Þirinevler ve
Ýncirli Kampüslerinde yapýlmaktadýr. Eðitim ücretlidir. 2013-2014
ders yýlýnda ücret, Mühendislik ile Mimarlýk Fakülteleri için 24.800.TL, Hukuk Fakültesi 24.200.-TL, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ýktisadi
ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Eðitim Fakültesi ile Sanat ve Tasarým
Fakültesi için 23.400.- TL’dýr. Ýngilizce Hazýrlýk sýnýflarýnýn ücreti,
isteðe baðlý olanlar dahil, bütün bölümler ve programlar için 23.400.TL’dýr. Meslek Yüksekokullarýnýn ücretleri (Ýkinci öðretim dahil)
12.800.-TL’dýr. Ücretlere % 8 KDV dâhildir. Ýlk kayýtta ücretin en az
¼’ü peþin olarak ödenir. Ücretin geri kalaný Ekim, Kasým, Aralýk,
Þubat, Mart ve Nisan aylarýnda eþit taksitlerde ödenmek üzere
taahhüt edilir. Ücretin tümünün peþin ödenmesinde % 5 indirim
uygulanýr. Ýstanbul Kültür Üniversitesi’nin Burslu programlarýna
yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini
kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, Ýngilizce Hazýrlýk
Programý’nda zorunlu olarak geçirilecek süreyi de kapsamaktadýr.
Bu burslar öðrencinin, üniversitede geçireceði azami eðitim süresi
boyunca kesilmeden devam eder; ancak disiplin cezasý veya
baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapýlmasý halinde kesilir.
Ayrýca, Üniversitenin “Burs Yönergesi”ne göre “Baþarý Burslarý”,
“Ýhtiyaç Burslarý” gibi farklý burs imkânlarý vardýr. 2013 ÖSYS
sonuçlarýna göre ilk 3000’e (yerleþtirildiði Y-YGS veya Y-LYS puan
türünden) giren adaylardan (DÝL-1 puaný hariç) ÝKÜ’de bir lisans
programýna yerleþtirilen öðrenciler, ÝKÜ’de normal eðitim süresi
içinde yýllýk öðrenim ücretini ödemeyeceklerdir. Ayrýca bu
öðrencilerimize lisans öðrenimlerine katký saðlamak için, aylýk
750,00.-TL (her yýl, 9 ay süresince) nakit öðrenci gereksinim bursu
ile yýllýk 2.000,00.-TL. nakit bilgisayar-kitap-cd bursu verilecek,
öðrenci yurtlarýmýzda da ücretsiz olarak konaklama imkaný
saðlanacaktýr. Karþýlýksýz olan nakit burslarý öðrenci baþarýlý olduðu
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Bk. 50. Kadir Has Üniversitesi’nde eðitim-öðretim ücrete tabidir. 20132014 akademik yýlýnda öðretim ücreti; Mühendislik ve Doða
Bilimleri Fakültesi, Ýktisadi, Ýdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi,
Ýletiþim Fakültesi, Sanat ve Tasarým Fakültesi ile Hazýrlýk Sýnýflarýnda
27.390 TL; Hukuk Fakültesinde 30.129 TL; Uygulamalý Bilimler
Yüksek Okulunda 17.490 TL; Kadir Has Meslek Yüksek Okulu
programlarýnda ve Adalet Meslek Yüksek Okulunda 11.990 TL dir.
Ücretlere KDV dâhil deðildir. Ýsteðe baðlý hazýrlýk sýnýfý okuyacak
Uygulamalý Bilimler Yüksek Okulu ve Meslek Yüksek Okulu
öðrencileri bursluluk durumuna bakýlmaksýzýn hazýrlýk sýnýf ücretinin
2/3‘ünü öderler. Peþin ödemede %6 indirim yapýlýr. Peþin ödeme
dýþýnda öðrenciler yýllýk öðretim ücreti ödemelerini, üniversite ile
anlaþmalý bankalar ile kredili mevduat hesabý sözleþmesi
düzenlenmesi koþulu ile ¼’ü peþin, kalaný 6 taksit olarak veya
Üniversitenin anlaþmalý olduðu taksit özelliðine sahip banka kredi
kartlarý ile vade farký olmaksýzýn 12 taksitte ödeyebilirler. Öðrenci
ile banka arasýnda yapýlacak sözleþme hüküm ve sonuçlarý
üniversiteyi baðlamaz. Kadir Has Üniversitesi’nde eðitim-öðretim
dili, Uygulamalý Bilimler Yüksek Okulu ve Meslek Yüksek Okullarýnda
Türkçe, diðer fakültelerde Ýngilizce veya Ýngilizce aðýrlýklýdýr.
Fakülteler ve eðitim dili hakkýnda ayrýntýlý bilgiye www.khas.edu.tr
adresinden ulaþýlabilir. Fakültelere ve Uygulamalý Bilimler Yüksek
Okuluna 2013-2014 öðretim yýlýnda ilk kez kayýt yaptýran öðrencilere
üniversitedeki eðitimleri süresince kullanmak üzere ücretsiz dizüstü
bilgisayar verilecektir. Kadir Has Üniversitesinin Burslu programlarýna
yerleþtirilen öðrencilere saðlanan Üniversiteye Giriþ Üstün Baþarý
ile Üniversiteye Giriþ Baþarý Burslarý; karþýlýksýz olup, sadece
öðretim ücretini kapsamakta ve eðitim süresindeki baþarý
düzeyinden baðýmsýz olarak, zorunlu yabancý dil hazýrlýk okulunda
okuyacak öðrenciler için en çok 2 yýl (4 yarýyýl), önlisans düzeyinde
en çok 3 yýl (6 yarýyýl), lisans düzeyinde en çok 6 yýl (12 yarýyýl)
süreyle kesintisiz devam eder. Kadir Has Bursu: Burslu veya
ücretli lisans programlarýna kayýt yaptýran öðrencilerden; ÖSYS
sýralamasýnda TS-1, MF-4 ve TM-1 ve TM-2 puan türlerinde; ilk
100 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öðrencilere ayda 2.000 TL;
ilk 500 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öðrencilere ayda 1.000
TL; ilk 1000 (Dil puan türü hariç ) içinde yer alan öðrencilere ayda
500 TL; ilk 2000-5000 (Dil puan türü hariç ) arasýnda yer alan
öðrencilere ayda 250 TL eðitim desteði saðlanýr. Kadir Has Bursu
bir eðitim yýlýnda 9 ay süre ile ödenir ve normal öðrenim süresince
devam eder. Bu süre yabancý dil hazýrlýk okulunda okuyacak
öðrenciler için 5 yýl, fakültelerin birinci sýnýfýna baþlayan öðrenciler
için 4 yýldýr. IB Bursu: Uluslararasý Bakalorya (IB) diplomasý toplam
notu 32-37 arasýnda olan öðrencilerden eðitim ücretinin yarýsý; 38
ve üzerinde olanlardan ise tümü alýnmaz. Abitur Bursu: Abitur
diploma notu iki veya daha iyi olan öðrencilerden öðretim ücretinin
yarýsý alýnmaz. Matura Bursu: Maturada üstün baþarý gösteren
öðrencilerden eðitim ücretinin tümü alýnmaz. Selimpaþa Bursu
Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcýlar,
Beylikdüzü, Baþakþehir, Esenyurt ve Tekirdað sýnýrlarý içerisinde
kalan liselerden mezun olan Selimpaþa kampüsünde bulunan
UBYO ve Kadir Has Meslek Yüksekokulunu YGS puan türü ile
tercih eden ve programlarýna kayýt olan öðrencilere mezuniyet
yýlýna bakýlmaksýzýn eðitim ücretinden %25 indirim yapýlýr. Spor
Bursu: Ýngilizce Hazýrlýk, önlisans ve lisans programlarýna kayýt
yaptýran öðrencilerden branþlarýnda üstün baþarýlý olduklarýný
belgeleyen ve Üniversite adýna yarýþlara katýlabilecek olanlara
deðerlendirmeler sonrasý verilir. Khas Onur Bursu Her akademik
yýl bitiminde, sorumlu olduðu tüm dersleri baþarýyla tamamlamýþ,
yýllýk not ortalamasý 4.00 üzerinden 3.00 veya üzeri olan ve kendi
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fakültesindeki öðrenciler arasýnda ilk yüzde beþlik dilime girmeyi
baþaran öðrencilere kayýt ücretinden indirim þeklinde Khas Onur
Bursu verilir. Kadir Has Üniversitesi tarafýndan saðlanan burslardan
birden fazlasýna hak kazanan öðrenciler burslardan en yüksek
olanýný alýrlar. Üniversitemizin ABD de Montana State University,
Purdue University Indianapolis ve Southern New Hampshire
Üniversiteleri ile çift diploma verme anlaþmalarý vardýr. Baþarýlý
öðrenciler, baþvuru koþullarýný yerine getirmek þartýyla, 4 yýllýk
eðitimlerinin 2 yýlýný Kadir Has Üniversitesinde, 2 yýlýný da belirtilen
üniversitelerden birisinde okuyup, her iki üniversitenin de diplomasýný
almaya hak kazanabilirler. Ýngiltere’de Coventry University ile olan
çift diploma anlaþmasý çerçevesinde baþvuru koþullarýný yerine
getiren baþarýlý ÝÝSBF öðrencileri 3 yýl Kadir Has Üniversitesinde,
1 yýl Coventry Üniversitesinde eðitim görerek çift diploma alabilirler.
Baþvuru koþullarý ve detaylý bilgiler KHAS Uluslararasý Ýþbirliði ve
Eðitim Ofisinden saðlanabilir. Ýstanbul dýþýndan gelerek yurtta
kalmak isteyen ilk 5000’den gelen öðrencilere üniversitenin öðrenci
konukevinde 2 kiþilik odalarda ücretsiz barýnma imkâný saðlanýr.
Yer verilememesi durumunda; 250 TL aylýk barýnma yardýmý
yapýlýr. Barýnma yardýmý bir eðitim yýlýnda 9 ay süre ile ödenir.
Barýnma imkaný normal öðrenim süresince devam eder. Bu süre
yabancý dil hazýrlýk okulunda okuyacak öðrenciler için 5 yýl,
fakültelerin birinci sýnýfýna baþlayan öðrenciler için 4 yýldýr.
Programlar, burslar, ücret ve ödemeler hakkýnda ayrýntýlý bilgiye
www.khas.edu.tr adresinden ulaþýlabilir. Kadir Has Üniversitesinde
eðitim; Fakülteler ve Adalet Meslek Yüksek Okulunda Cibali Kadir
Has Kampüsünde, Uygulamalý Bilimler Yüksek Okulu ile Kadir Has
Meslek Yüksek Okulunda Selimpaþa Kampüsünde, Hazýrlýk
Sýnýflarý ise Bahçelievler Kampüsünde yapýlmaktadýr.

süresince destek bursu verilecektir. c) Ýstanbul Aydýn
Üniversitesi’nin tüm lisans programlarýna kesin kayýt yaptýran: Türk
Silahlý Kuvvetleri, Emniyet Teþkilatý ve Milli Eðitim Mensuplarýnýn
çocuklarýna, Þehit ve Gazi çocuklarýna ve kardeþ olanlara; Önlisans
programlarý için öðretim ücretinin % 10’u, Lisans Programlarý için
öðretim ücretinin % 5’i, oranýnda eðitime destek bursu verilecektir.
Terör þehidi çocuklarý ve kardeþlerine lisansta 10 öðrenci, önlisansta
20 öðrenci olmak üzere 30 öðrenciye ilgili birimlerce onaylanmak
kaydý ile % 100 burs verilecektir. d) Ýstanbul Aydýn Üniversitesi’nin
burssuz programlarýný kazanan öðrencilerden olup, ulusal ve
uluslararasý yarýþmalarda altýn madalya alan ve Milli Sporcu olan
öðrencilere Mütevelli Heyet tarafýndan belirlenen miktarda “Sporda
Baþarý Bursu” verilir. e) TÜBÝTAK’ça tesbit edilen uluslararasý
yarýþmalarda altýn, gümüþ ve bronz madalya alan ve ödül aldýklarý
alanlardaki üniversitemizin bölüm/programlarýný tercih eden ve
kayýt yaptýran öðrencilere öðrenimleri süresince öðretim ücretinin
% 10’u kadar teþvik bursu verilecektir. f) Lise ve dengi okullarýn
birincilerinden olup, Ýstanbul Aydýn Üniversitesi’nin önlisans ve
lisans programlarýný 1. 2. 3. 4. ve 5. sýrada tercih eden ve kayýt
yaptýran öðrencilere, yerleþme sýrasý ne olursa olsun öðretim
ücretinin % 30’u kadar burs verilecektir. g) Kurucu Vakýf Bursu:
Ýstanbul Aydýn Üniversitesi’ne burssuz olarak ÖSYM tarafýndan
yerleþtirilen ve kayýt yaptýran öðrencilere, öðrenim durumu ve
ödeme güçlükleri göz önünde bulundurularak, kurucu vakfýn
belirleyeceði sayýda ve miktarda kurucu vakýf bursu verilmektedir.
h) Ýstihdam piyasasýndaki geliþmelere baðlý olarak; öðrencilerimize
sektörün ihtiyaç duyduðu alanlarda sertifika eðitimi olanaklarý
sunulur. Öðrenci, birden fazla burs almaya hak kazandýðýnda,
bunlardan en fazla olaný kendisine burs olarak verilir. Tüm burslar;
lisans programlarýnda Ýngilizce Hazýrlýk Eðitimi dahil 5 yýl ve önlisans
programlarýnda Ýngilizce Hazýrlýk Eðitimi dahil 3 yýl süre ile geçerlidir.

Bk. 51. Bu programda öðrencilerin Ýngilizce ve Almanca’dan muafiyet
sýnavýna girmeleri gerekmektedir. Her iki sýnavý baþaran öðrenciler
doðrudan lisans eðitimine baþlayabilirler. Muafiyet sýnavlarýný
veremeyen öðrenciler ise lisans programýna baþlamadan önce
Ýngilizce için bir yýl, Almanca için bir yýl, her iki dilden de muaf
olamayan öðrenciler Ýngilizce ve Almanca olmak üzere toplam iki
yýl hazýrlýk okuyacaklardýr. (Muafiyet için Bk. 21 ve Bk. 125 kurallarý
geçerlidir.)
Bk. 52. Ýstanbul Aydýn Üniversitesi’nde eðitim-öðretim ücretlidir. 20132014 eðitim-öðretim Yýlý’nda; Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi’ne
baðlý bölümlerin öðretim ücreti 20.420.-TL, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Eðitim Fakültesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi ve Ýletiþim
Fakültesi’ne baðlý bölümlerin öðretim ücreti 20.260.-TL, Güzel
Sanatlar Fakültesi ile Yabancý Diller Yüksekokulu’na baðlý bölümlerin
öðretim ücreti 18.270.-TL, Saðlýk Bilimleri Fakültesi’ne baðlý
bölümlerin öðretim ücreti 16.000.-TL ve Hukuk Fakültesi’nin
öðretim ücreti 25.000.-TL’dir. Diþ Hekimliði Fakültesi’nin öðretim
ücreti ise 35.000.-TL’dir. Anadolu BÝL Meslek Yüksekokulu’na baðlý
tüm programlarýn öðretim ücreti 9.135.-TL’dir. Adalet Meslek
Yüksekokulu’nun öðretim ücreti 11.820.-TL ve Saðlýk Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu’na baðlý tüm programlarýn öðretim ücreti
10.750.-TL’dir. Uzaktan Öðretim yapýlan önlisans programlarýnýn
öðretim ücreti 3.760.-TL’dir. Uzaktan öðretim programlarýný tercih
edecek öðrencilerin internet eriþimli kiþisel bilgisayar kullanma
olanaðýna sahip olmalarý gerekmektedir. Tüm lisans programlarýnýn
Ýngilizce Hazýrlýk Öðretim ücreti 18.000.-TL ve önlisans programlarýnýn
Ýngilizce Hazýrlýk Eðitimi gündüz ve ikinci öðretim ücreti 9.135.TL’dir. Bu ücretlere (% 8) KDV dahil deðildir. Önlisans ve lisans
öðrencilerinden isteyenler ilave ücreti ödemek kaydýyla Ýngilizce
Hazýrlýk eðitiminin bir veya iki kurunu yurtdýþýnda alabilirler. Ýstanbul
Aydýn Üniversitesi baþarýyý ödüllendiren burslar vermektedir. a)
Onur Bursu: Ýstanbul Aydýn Üniversitesi’nin lisans programlarýndan
DÝL puaný ile öðrenci alýnan bölümler dýþýndaki lisans programlarýndan
birini tercih eden ve ÖSYM tarafýndan yerleþtirilen, kesin kayýt
yaptýran ve öðrenimini Ýstanbul Aydýn Üniversitesinde sürdüren
öðrencilerden olup, YGS (EK Puan hariç) ve LYS sonuçlarýna göre;
Ýlk 500 içerisindeki adaylar; Ýstanbul Aydýn Üniversitesi’nde ücretsiz
lisans eðitimi Yurtdýþýnda ücretsiz yüksek lisans ve doktora eðitimi
(Ýstanbul Aydýn Üniversitesi’nin belirleyeceði Üniversitelerde) Aylýk
500.-TL Burs desteði 501 ile 1000 arasýndaki adaylar; Ýstanbul
Aydýn Üniversitesi’nde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora
eðitimi Yurtdýþýnda ücretsiz yüksek lisans eðitimi (Ýstanbul Aydýn
Üniversitesi’nin belirleyeceði Üniversitelerde) Aylýk 500.-TL Burs
desteði 1001 ile 5000 arasýndaki adaylar; Ýstanbul Aydýn
Üniversitesi’nde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora eðitimi
görecektir. 5001 ile 10000 arasýndaki adaylar; Ýstanbul Aydýn
Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora öðrenimlerini %
50 burslu olarak göreceklerdir. b) Ýstanbul Aydýn Üniversitesi’nin
önlisans ve lisans programlarýndan birini; birinci, ikinci, üçüncü,
dördüncü ve beþinci sýrada tercih ederek ÖSYM tarafýndan yapýlan
merkezi yerleþtirme sonucu tercih edilen bölüme (Okul Öncesi
Öðretmenliði, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk, Psikoloji,
Hukuk, Mimarlýk, Diþ Hekimliði, Adalet Meslek Yüksekokulu ve
Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na baðlý bütün programlar
hariç). Yerleþme sýrasýna bakýlmaksýzýn % 30, oranýnda öðrenimleri

Bk. 53. Teknoloji Fakültesi lisans programlarýna M.T.O.K. kontenjanýndan
yerleþen adaylara bir yýllýk matematik ve fen derslerinden oluþan
hazýrlýk sýnýfý programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý programý süresi,
öðrenim süresi sütununda gösterilen yýllara dâhil deðildir.
Bk. 55. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Almanca
Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim
süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.
Bk. 56. Eðitim Çifteler ilçesinde sürdürülecektir.
Bk. 57. Bu programý kazanan öðrencilerden yabancý dil hazýrlýk programýna
devam etmek isteyenler, öðrenimlerini bir yýl süreyle Muðla’da
sürdüreceklerdir.
Bk. 59. Bu programa en yüksek puanla yerleþtirilen ve kesin kayýt yaptýran
bir öðrenciye (kontenjaný 100'ü aþan birimlerde 2 öðrenciye),
Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun her yýl belirlemiþ
olduðu aylýk burs miktarý kadar; bu öðrencilerden yerleþtirildiði puan
türünde Türkiye genelinde ilk 1000’e girerek kayýt yaptýranlara 3 katý
kadar, 12 ay süreyle baþarý bursu verilecektir. Burslar üniversitenin
belirlediði esaslara göre devam edecektir. Burs için baþvuru kesin
kayýt sýrasýnda yapýlmalýdýr.
Bk. 60. Bu program endüstri ile iþbirliði halinde ve eðitimin bir bölümü
entegre olarak deðiþik iþletmelerde yürütülmektedir. Entegre
eðitim süresince öðrenciler bilfiil çalýþarak asgari ücret alýrlar ve
iþletmeler tarafýndan sigorta edilirler. Bu süre sonunda öðrencilere
mesleki sertifika verilir.
Bk. 61. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Ýngilizce veya
Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi,
öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.
Bk. 63. Yeditepe Üniversitesinde eðitim ücretlidir. 2013-2014 akademik
yýlý güz ve bahar yarýyýllarý toplam ücretleri: Diþ Hekimliði Fakültesi
40 000,00 TL, Týp Fakültesi 35 000,00 TL, Eczacýlýk Fakültesi 30
000,00 TL, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi ile Hukuk Fakültesi 25
000,00 TL, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
Fakültesi, Ýletiþim Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesi ve Yabancý
Dil Hazýrlýk Programlarý 20 500,00 TL, Güzel Sanatlar Fakültesi 19
500,00 TL, Saðlýk Bilimleri Fakültesi 16 500,00 TL, Eðitim Fakültesi
14 500,00 TL’dir. Bu ücretlere KDV dahil deðildir. Ýstek Vakfý Okullarý
liselerinde en az 3 yýl okuyup diploma alanlarýn öðretim ücreti
yukarýdaki ücretlerin %75’i; Ýstek Vakfý kuruluþlarý ile Üniversitenin
kadrolu çalýþanlarýnýn çocuklarýnýn öðretim ücreti ise belirlenen
ücretlerin %50’sidir. 2013-2014 öðretim ücretlerinin taksitli ödenmesi
halinde yýllýk ücretin ¼’ü peþin olmak üzere 6 taksit yapýlacaktýr.
Taksitler, banka ile anlaþma yapýlmak suretiyle 5 Kasým 2013, 5
Aralýk 2013, 5 Þubat 2014, 5 Mart 2014, 5 Nisan 2014 ve 5 Mayýs
2014 tarihlerinde ödenecektir. Öðretim ücretinin iki eþit taksitte
ödenmesi halinde, kayýt sýrasýnda ½’si, 17 Ocak 2014’te geri kalan
½’si ödenecektir. Öðretim ücretindeki olasý yýllýk artýþlar, bir önceki
yýla göre Tüketici Fiyatlarý Endeksindeki (TÜFE) artýþ ile sýnýrlý
tutulacaktýr. Burslu kontenjanla yerleþtirilecek öðrencilere verilecek
burslar karþýlýksýz olup sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr.
Burslar, Yabancý Dil Hazýrlýk Programlarýnda geçirilebilecek süreyi
de kapsamakta olup öðrencinin yerleþtirildiði programdaki normal
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öðrenimi süresince (4 yýllýk programlarda 8, 5 yýllýk programlarda
10, 6 yýllýk programlarda 12 yarýyýl) akademik baþarýya bakýlmaksýzýn
devam eder. YGS-1 ile MF, TS, TM gruplarýndan herhangi birinin
ilgili puan türüyle öðrenci alan programlara yerleþtirilen ve
yerleþtirildiði programýn puan türünde; ilk 100’e giren öðrencilere,
8 ay süreyle ayda 1,000,00 TL, ilk 500’e giren öðrencilere, 8 ay
süreyle ayda 750,00 TL, ilk 1000’e giren öðrencilere, 8 ay süreyle
ayda 500,00 TL, ilk 2000’e giren öðrencilere, 8 ay süreyle ayda
300,00 TL ve ilk 5000’e giren öðrencilere, 8 ay süreyle ayda 150,00
TL. DÝL-1 puaný türüyle öðrenci alan programlara yerleþtirilen ve
ilk 100’e giren öðrencilere 8 ay süreyle ayda 300,00 TL, hazýrlýk sýnýfý
ve normal öðretim süresi boyunca burs desteði verilecektir. Bu
desteklerin yaný sýra, herhangi bir puan türünden ilk 5000’e (DÝL1 puan türünde ilk 200’e); Eczacýlýk Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve
Týp Fakültesine ilk 10 000, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesinin
herhangi bir programýna ilk 15 000 içine girip yerleþen öðrencilerden
üniversite yurtlarýnda kalmak isteyenlere iki kiþilik odada ücretsiz
kalma, yurt hakkýný kullanmak istemeyen öðrencilere ücretsiz
ulaþým olanaðý ile bu öðrencilere Üniversitenin sosyal tesislerindeki
spor imkânlarýndan ücretsiz yararlanma hakký hazýrlýk sýnýfý ve
normal öðretim süresi boyunca verilecektir. Verilecek bu olanaklara
ilave olarak, YGS-1 ile MF, TS ve TM gruplarýndan herhangi birinin
ilgili puan türünde ilk 10 000’e (DÝL-1 puan türünde ilk 200’e) girip
yerleþen öðrencilere Üniversitenin protokol imzaladýðý Amerika,
Kanada ve Avrupa üniversitelerindeki öðrenci uluslararasý deðiþim
programlarýna öncelikli olarak bir yarýyýl katýlým, yerleþilen programýn
birinci, ikinci veya üçüncüsü olarak mezun olunduðu takdirde,
Üniversitenin lisansüstü programlarýnda burslu okuma imkâný
tanýnacaktýr. Ayrýca, Hukuk Fakültesinin Tam Burslu kontenjanýna
yerleþtirilen ilk 3 öðrenciye bu olanaklarýn yaný sýra, kabul koþullarýný
saðlamalarý halinde, Brüksel’de yüksek lisans (LL.M) yapma
imkâný saðlanacaktýr. Uluslararasý Bakalorya (IB) diplomasý toplam
not ortalamasý 32 ve üstü, Abitur diplomasý toplam not ortalamasý
2 veya daha iyi olan burssuz kontenjanlara yerleþtirilen öðrencilere,
IB ve Abitur Destek Bursu kapsamýnda, ödemeleri gereken öðretim
ücretinden %25 indirim yapýlýr.

verilir. Türk Silahlý Kuvvetler mensuplarýna (emekliler dahil),
eþlerine ve çocuklarýna KKTC uyruklu öðrencilere uygulanan
öðrenim ücreti uygulanýr. Teþvik Burslarý hariç diðer burslar
yalnýzca öðrenim ücretini kapsar. Burslar karþýlýksýz olup, Ýngilizce
Hazýrlýk Okulunda geçirilebilecek azami bir yýllýk süreyi ve yerleþilen
programýn normal öðretim süresini kapsar. Normal öðretim süresinin
aþýlmasý durumunda öðrenci, öðrenim göreceði her ek dönem için
kayýt yaptýrdýðý yýldaki burssuz programa yerleþtirilen öðrencilerin
ödemesi gereken ücreti öder. Üniversitemizde ayrýca üstün baþarý
gösteren öðrencilere Yüksek Þeref Bursu, Sporcu Bursu, Kardeþ
indirimi ve diðer burslar verilmektedir. Birden fazla burs ve/veya
indirim hakký kazanan öðrenciye bu haklarýn yalnýzca en yükseði
uygulanýr (Ayrýntýlý bilgi için bakýnýz www.emu.edu.tr). Üniversite
kampusünün sýnýrlarý içinde ve dýþýnda kýz ve erkek öðrenciler için
çeþitli barýnma olanaklarý sunulmaktadýr. Üniversiteye yeni kayýt
yaptýran öðrencilere Üniversite yurtlarýnda kalabilmeleri için öncelik
tanýnmaktadýr. Barýnma ücretleri yurdun özel olup olmamasýna,
odadaki yatak sayýsýna (stüdyo/daire olmasýna) baðlý olarak
farklýlýk göstermektedir. Yurt ücretleri kayýt sýrasýnda yýllýk olarak
peþin veya taksitli olarak ödenir (Ayrýntýlý bilgi için bakýnýz http://
dormitories.emu.edu.tr).
Bk. 67. 2013-2014 eðitim-öðretim yýlýnda Uludað Üniversitesine aþaðýdaki
koþullarla yerleþtirilen öðrencilere belirtilen olanaklar saðlanacaktýr.
a) Bursa dýþýnda ikamet etmekte olan öðrenciler için; yerleþtirmeye
esas alýnan puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 500 öðrenci
arasýnda yer alanlar Uludað Üniversitesi yurtlarýna sýralamasýz,
ücretsiz olarak kabul edilir. Ayrýca bu öðrencilere ücretsiz öðle
yemeði verilir. Öðrenci yerleþtirildiði bölüm/programda öðrenimine
baþarýlý olarak devam ettiði sürece yurt hizmetlerinden ücretsiz
olarak yararlanacaktýr. Ýki dönem üst üste dönem ve/veya Genel
Akademik Not Ortalamasý (GANO) 2.50’nin altýna düþen öðrenciler
yurt haklarýndan yararlanamayacaklardýr. b) Yerleþtirmeye esas
alýnan puan sýralamasýnda Türkiye genelinde 501 ile 1000 öðrenci
arasýnda yer alanlar Uludað Üniversitesi yurtlarýnda sýralamasýz
olarak yerleþme ve yurt ücretinden %50 indirimli olarak yararlanma
hakký verilir. Ýki dönem üst üste dönem ve/veya GANO’sý 2.50’nin
altýna düþen öðrenciler yurt ücretinde %50 indirim hakkýndan
yararlanamayacaklardýr.

Bk. 64. Öðrenciler yabancý dil öðrenimlerini Bülent Ecevit Üniversitesi’nin
Merkez Kampusunda sürdüreceklerdir.
Bk. 66. Doðu Akdeniz Üniversitesi, Gazimaðusa kentinde, eðitim-öðretim
veren Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Devlet Üniversitesi
olup eðitim ücretlidir. 2013-2014 ders yýlý için belirlenmiþ olan
öðrenim ücreti güz ile bahar dönemi kayýtlarýnda iki eþit taksit
halinde (Eylül ve Þubat aylarýnda) ödenmesi durumunda Týp
Fakültesi 26,250 TL, Eczacýlýk Fakültesi 16,700 TL, Hukuk Fakültesi
14,700 TL, Ýþletme ve Ekonomi Fakültesi, Fen ve Edebiyat
Fakültesi, Ýletiþim Fakültesi, Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu,
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu’nun lisans ve Turizm ve
Otelcilik Yüksekokulu’nun lisans programlarý ile Saðlýk Bilimleri
Fakültesi’nin Saðlýk Yönetimi ve Saðlýk Hizmetleri Yüksekokulu’nun
Hemþirelik programý 11,130 TL, diðer lisans programlarýnda ise
13,915 TL’dir. Üniversitenin ön lisans programlarýnda öðrenim
ücreti 9,715 TL’dir. Ýngilizce Hazýrlýk Okulunda öðrenim ücreti
11,130 TL’dir. Öðrenim ücretlerini her dönem için 4 taksit halinde
ödenmesi de mümkündür. Bu durumda peþin öðrenim ücretlerine,
%8 taksitlendirme farký eklenir. Belirtilen öðrenim ücretlerine %5
KDV tutarý, Öðrenci Etkinlikleri Fonu için yýllýk 200 TL ve Hazýrlýk
Okulu için yýllýk 550 TL kitap ücreti dahil deðildir. Öðrenim
ücretindeki olasý artýþlar, bir önceki yýla göre KKTC tüketici fiyat
endeksindeki (KKTC-TÜFE) artýþ ile sýnýrlý tutulacaktýr. Ancak bu
artýþ en fazla %8 oranýnda olacaktýr. Üniversitemizde ayrýca Paket
Ücret uygulamasý da yapýlmaktadýr. Paket ücret, öðrenim ücretini,
yurtlarda 4 kiþilik odalarda barýnmayý ve 3 öðün yemeði kapsamakta
olup burslu programlarda ve indirim uygulanan durumlarda eðitim
ücretine ek olarak 4,750 TL, burssuz programlarda ise paket ücret
öðrenim ücretine baðlý olarak 13,465 TL’den baþlamaktadýr.
Öðrencinin yurtlarda 2 kiþilik odalarda barýnmayý tercih etmesi
durumunda ise paket ücret için 900 TL daha ödemesi gerekir.
Üniversitemiz programlarýndan birine yerleþtirmede kullanýlan puanýn
baþarý sýrasýna göre; ilk 2000 öðrenci arasýnda yerleþen ve kayýt
olan öðrencilere verilecek olan Teþvik Bursu: a) Öðrenim ücreti
muafiyeti b) Üniversite yurtlarýnda (iki kiþilik odalarda) ücretsiz
barýnma, c) 10 ay süre ile ayda 600 TL harçlýk, d) Yýlda iki defa
Türkiye-KKTC gidiþ ve dönüþ uçak bileti, e) Her dönem 200 TL kitap
ödeneði ve f) Bir netbook bilgisayarý kapsar. Üniversitemiz
programlarýndan birine yerleþtirmede kullanýlan puanýn baþarý
sýrasýna göre; 2001 ile 5000 öðrenci arasýna yerleþen ve kayýt olan
öðrencilere verilecek olan Teþvik Bursu: a) Öðrenim ücreti muafiyeti
b) Üniversite yurtlarýnda (iki kiþilik odalarda) ücretsiz barýnma, c)
10 ay süre ile ayda 400 TL harçlýk ve d) Bir netbook bilgisayarý
kapsar. 2013 yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan üniversitemize
yerleþen ve kayýt olan; okul birincisi olan öðrencilere, eðitim
alanýnda görev alan (emekliler dahil) öðretmen veya öðretim
üyelerinin çocuklarýna, Saðlýk Bilimleri Fakültesindeki programlara
yerleþen ve saðlýk alanýnda çalýþan ailelerin çocuklarýna %20 burs

Bk. 68. SUNY Cortland Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan uluslararasý
ortak lisans programlarý 4 yýl süreli olup, birinci yýl Türkiye’de olmak
üzere öðrenciler öðrenimlerinin iki yýlýný Cortland’da, iki yýlýný ise
Türkiye’deki ilgili üniversitelerinde tamamlayacaklardýr.
Anadolu Üniversitesi için 2013-2014 eðitim öðretim yýlý için bu
programlarýn akademik yýl baþýna (yaz okulu hariç) Türkiye’deki
öðrenim ücreti hazýrlýk ve lisans programlarýnda 4000 TL’dir. SUNY
Cortland Üniversitesi 2013-2014 öðretim yýlý için öðrenim ücreti
(yaz okulu hariç) 15533 ABD Dolarý olup bu ücret, SUNY Cortland
Üniversitesi öðrenim ücreti ve temel harçlarýný, öðrencinin programda
öngörülen dönemlerde ABD’de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk
sigortasý ücretini kapsamaktadýr. SUNY Cortland Üniversitesi
tarafýndan her öðrenciye 2600 ABD Dolarý öðrenim destek bursu
verilecektir.
Ýzmir Ekonomi Üniversitesi UOLP öðrencileri, Türkiye’de bulunduklarý
dönemlerin ücretlerini Ýzmir Ekonomi Üniversitesi’ne, Uluslararasý
Ortak Lisans Programlarý çerçevesinde ABD’de anlaþmalý
Üniversitede bulunduklarý dönemlerin ücretlerini gittikleri
üniversiteye ödeyeceklerdir. Ýzmir Ekonomi Üniversitesi için
2013-2014 öðretim yýlý Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý ve Lisans Programlarý
ücreti bir akademik yýl için KDV dahil 18.750 TL’dir. Bu ücretin ilk
taksiti kesin kayýt sýrasýnda, ikinci taksiti ikinci yarýyýl baþýnda
ders kayýtlarýndan önce Üniversite tarafýndan ilan edilen tarihlerde
öðrenci tarafýndan ödenecektir. Yurtdýþý üniversitenin ücreti
günün koþullarýna uygun olarak her akademik yýl için yeniden
belirlenip üniversitenin web sitesinde yayýnlanmaktadýr. Ekonomi
UOLP (SUNY-Cortland) nin ücreti yýllýk yaklaþýk 17.150 ABD
Dolarýdýr. Bu ücret, Cortland Üniversitesinin öðrenim ücretini ve
temel harçlarýný, öðrencinin programda öngörülen dönemlerde
ABD’de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk sigortasý ücretini
kapsamaktadýr. Cortland Üniversitesinin 2013-2014 öðretim yýlý
ücretleri henüz kesinleþmemiþ olup az miktarda artýþ
gösterebilecektir. Cortland Üniversitesi, her bir öðrenciye yurt
dýþýnda bulunduklarý dönemlerin öðretim ücretlerine mahsuben
ayrýca yýllýk 4750 ABD Dolarý burs verecektir. Öðrencinin Cortland’da
bulunacaðý süre içinde yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel
ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn akademik yýl baþýna yaklaþýk
13 500-15 000 ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir.
Bk. 69. Girne Amerikan Üniversitesi’nde eðitim ücrete tabidir. 2013-2014
ders yýlýnda öðretim ücretleri: Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda 5000
Euro, Meslek Yüksekokullarýnda ve Yüksekokullarda 4500 Euro,
Mühendislik ile Mimarlýk, Tasarým ve Güzel Sanatlar fakültesi 5500
Euro, Hukuk Fakültesi 6000 Euro, diðer fakültelerde ise 5000
Eurodur. Tüm ödemelerden %5 KDV alýnýr. Öðretim ücreti iki eþit
taksit halinde Güz ve Bahar dönemleri olarak ödenir. Talep edilmesi
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halinde taksit sayýsý artýrýlabilir. Öðretim ücretine ek olarak
üniversiteye kayýt sýrasýnda 250€; %100 burslu öðrencilerden ise
500€ kayýt ücreti alýnýr. Ayrýca kayýt ücretinin yanýnda dönemsel
olarak %100 burslular için 250€, diðer öðrenciler ise 125 €,
akademik ve kültürel etkinlik harcý ödenir. Kayýt harcý ile beraber
Akademik ve kültürel etkinlik harcý öðrencinin eðitimi süresince
dönemsel olarak alýnýr (Eðitim ve yurt harç ödemeleri (havale
masrafsýz) öncesi üniversitemizin internet sayfasýndan ödemeler
konusunda mutlaka bilgi alýnýz.). Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði
programýna kayýt yaptýran öðrenciler, ek ücretini ödemek ve
baþarýlý olmak kaydi ile Atlantik Uçuþ Okulu ile yapýlan iþbirliði
çercevesinde pilotaj egitimi de alarak PPL, CPL, ATPL sertifikasý
almaya hak kazanabilirler. Burslu programlara yerleþtirilen ve/
veya indirim hakkýndan yararlanan öðrencilere saðlanan burslar
hazýrlýk programý da dahil olmak üzere yalnýzca eðitim ücretini
kapsamaktadýr. Öðrenim bursu, hazýrlýk programý dahil öðrencinin
üniversitede öðrencilik haklarýndan yararlandýðý sürece (akademik
baþarýdan baðýmsýz olarak) kesilmez.( burs, lisans programlarýnda
7 yýl; önlisans programlarýnda 5 yýl devam eder.) Burs ve indirimler
güz ve bahar dönemlerini kapsamaktadýr, yaz okullarýný kapsamaz.
Üniversitenin belirlediði programlar arasýnda iç yatay geçiþ yapan
burslu öðrenciler, yatay geçiþ yaptýklarý programda bursundan
(Üniversite senatosunun belirleyeceði kontenjan ve koþullar
çerçevesinde) ayný oranda yararlanýrlar. Burslu programlara
yerleþen öðrenciler, her ne sebeple olursa olsun, mezun olmadan
Üniversiteden ayrýlmalarý veya baþka bir üniversiteye yatay geçiþ
yapmalarý halinde aldýklarý toplam burs veya indirim miktarýný geri
ödemekle yükümlüdürler. Girne Amerikan Üniversitesinde lisans
programlarýnda üstün baþarý, “Akademik Baþarý Bursu” ile
ödüllendirilmektedir. En az 10 bölüm dersini tamamlayan ve genel
not ortalamasý (CGPA) 3.50’nin üzerinde olan öðrenciler, bu bursa
baþvurabilirler. Verilecek burs sayýsý Rektörlük kontenjanýna tabi
olup dönemseldir. Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir
akademik yýl sonunda programý ilk üç arasýnda baþarý ile tamamlayan
öðrencilere izleyen dönemde lisans eðitiminin öðrenim ücretinin
%50’si oranýnda burs verilir. Girne Amerikan Üniversitesi’nde
ayrýca , deðiþik oranlarda ve kontenjan kapsamýnda eðitim ücreti
indirimi uygulanmaktadýr. Bu indirimler sýrasý ile; Türk Silahlý
Kuvvetleri, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri, KKTC Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlýðýnda halen görevli ve/veya emekli personel çocuklarýna,
TC Lefkoþa Büyükelçiliði mensuplarý ve çocuklarýna, Polis
çocuklarýna %50 ; GAÜ Spor klüplerinde faal olan öðrencilere %20
- %100 ; GAÜ’de öðrenim gören kardeþlere %25’þer; GAÜ’de evli
olarak öðrenim gören eþlere %20’þer, görevli ve emekli öðretmen
ve öðretim elemaný çocuklarýna %50, sarý kart sahibi basýn
mensuplarýna %50, Devlet Memuru çocuklarýna (emekli de dâhil)
%20 ; þehit çocuklarýna %100, gazi çocuklarýna ise %50 oranýndadýr.
Girne Amerikan Üniversitesinde herhangi bir programa kayýt
yaptýracak olan öðrenciler isterlerse Ýngilizce Hazýrlýk programýnýn
1 dönemini veya tamamýný Canterbury yerleþkesinde (Ýngiltere)
alabileceklerdir. Üniversitemiz Ýþletme ve Ekonomi Fakültesi ve
Mimarlýk, Tasarým ve Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümleri ile
Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði bölümüne yerleþen öðrenciler
lisans eðitimleri süresince Study Abroad programý çerçevesinde
Canterbury (Ýngiltere) yerleþkesinde eðitim alma (en fazla 2 yýl)
hakkýna sahip olacaklardýr.Öðrencilerin seviye tesbit sýnavý
sonucuna göre yerleþmiþ olduklarý seviyeye göre kitaplarý ücret
karþýlýðý Üniversitemiz tarafýndan temin edilmektedir. Tüm
fakültelerimizin kitaplarý set olarak Üniversitemiz tarafýndan ücret
karþýlýðý temin edilecektir. Ýlgili ücret resmi kayýt sýrasýnda kayýt
ücreti ile beraber alýnacaktýr. Üniversitemiz öðrenci adaylarý için
hazýrlanan özel paket uygulamalarý (eðitim + yurt + yemek) ile ilgili
detaylý bilgilere Üniversitenin www.gau.edu.tr web adresinden
ulaþýlabilir. Paket programýna kayýtlý olan öðrencilerin sözleþmeleri
bir akademik yýlý kapsamakta olup, para iadesi yapýlmýyacaktýr. Kýz
ve erkek öðrenciler için kampüs bölgesi ve dýþýnda birçok yurt ve
barýnma olanaðý saðlanmýþtýr. Yeni kayýt yaptýran öðrencilere
öncelik saðlanmaktadýr. Ücretler tek veya çift kiþilik odalara göre
farklýlýk göstermektedir. Yurt ücretleri dönemlik, depozit yýllýk
olarak ödenir. Yurt anlaþmasý bir akademik yýl için yapýlýr. Öðrenci
ancak yurttan bir akademik yýl sonunda ayrýlýrken depoziti izleyen
döneminin öðretim ücretine aktarýlýr. Bir akademik yýlýný
tamamlanmadan yurtan çýkýþ alýnmasý halinde tüm akademik yýl
ücretlendirilip para iadesi olmayacaktýr.

Yüksekokulu programlarý için 4400 ABD Dolarý, Mimarlýk ve
Mühendislik Fakültesi ile Tarým Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
programlarý için 4950 ABD Dolarý, Hukuk Fakültesi 6500 ABD Dolarý
olup iki eþit taksitte ve dönem kayýtlarý sýrasýnda (Eylül-Þubat)
ödenir. Kayýt sýrasýnda ödenmesi gereken “öðrenci aktivite fonu”
ve “kayýt ücreti” toplam tutarý 400 ABD Dolar (200 ABD Dolarlýk
iki eþit taksitte, Eylül ile Þubat aylarýnda ödenir) olup, bu ücretler
öðretim ücretine dahil deðildir. Belirtilen tüm ücretlere ayrýca %5
KDV eklenecektir. Yýllýk öðretim ücretinin toplam dört eþit taksitte
ödenmesi mümkün olup, taksitli ödemelerde yukarýda belirtilen
öðretim ücretine %5 oranýnda vade farký ilave edilir. Öðretmen
(bireyin MEB ilk ve orta dereceli okullarda fiilen öðretmenlik
görevini ifa etmesi gerekmektedir) veya öðretmen emeklisi
çocuklarýna, Türk Silahlý Kuvvetlerinde subay veya astsubay
olarak görev yapan ya da bu görevlerden emekli olmuþ bireylerin
çocuklarý ile emniyet teþkilatýnda görevli polis ve polis emeklisi
çocuklarýna %30, þehit çocuklarýna %50, Kýbrýs Gazisi çocuklarýna
ise %20 oranýnda teþvik bursu verilecektir. Verilen burslar burs
devam koþullarý (*) saðlandýðý sürece devam eder. Üniversitemizde
birden fazla kardeþin öðrenim görmesi halinde kayýt sýrasýna göre
ikinci ve sonrasý kardeþler % 50 oranýnda öðretim ücreti bursu alýr
(bu burs kardeþler eðitim aldýklarý süre içerisinde geçerlidir).
Üniversitemizde öðrenim gören eþlerin birine, her ikisinin de
öðrenimlerini sürdürdükleri süre içerisinde %50 burs verilecektir.
Spor ve kültürel alanlarda baþarý kazanmýþ öðrencilerimize de branþ
ve baþarý derecelerini dikkate alýnarak burs yönetmeliðinin ilgili
hükümleri çerçevesinde burs verilir. Dönem Not Ortalamasý (GPA)
3,50 ve üzeri olan öðrenciler sonraki akademik dönemde kullanýlmak
üzere baþarý ortalamalarýna baðlý olarak burs yönetmeliðinde
belirtilen koþullar çerçevesinde akademik baþarý bursu ile
ödüllendirilir. Tarým Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bölümlerinden
herhangi birine yerleþtirilecek öðrencilere burs devam koþullarý (*)
çerçevesinde %50 Burslu programlara yerleþen öðrencilerimize de
hazýrlýk süresince (1 Yýl) %100 öðrenim ücreti muafiyeti saðlanýr.
Burslu programlara yerleþtirilen öðrenciler baþka bir üniversiteye
yatay geçiþ yapmalarý veya kayýt silmeleri halinde (baþarýsýzlýktan
dolayý kayýt sildirenler hariç) aldýklarý toplam burs miktarýný geri
ödemekle yükümlüdür. Öðrencinin birden fazla burs hakkýna sahip
olmasý durumunda sadece en yüksek oranda olan burs hakkýndan
yararlanacaktýr. (*)Burs Devam Koþullarý: 2013-2014 Akademik
Yýlýnda Burslu programlara yerleþen öðrencilerin, ön lisans programlar
için 2 yýl (hazýrlýk gerektiren bölümler için 3 yýl) lisans programlar
için 4 yýl (hazýrlýk gerektiren bölümler için 5 yýl) süreyle kümülatif
not ortalamasýna bakýlmaksýzýn burslarý devam eder. Yukarýda
belirtilen sürelerin aþýlmasý durumunda öðrenci burssuz yýllýk
öðretim ücretini ödemekle yükümlüdür. Yaz okulunda hiçbir burs
kategorisi uygulanmaz. Hazýrlýk okulunda bir yýl süreyle eðitim
görüp baþarýsýz olan öðrencilerin hazýrlýk okulunu bitirene kadar
bursu kesilir. T.C. Baþbakanlýk Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumunca (KYK) düþük fiyatlarla 400 kiþilik yurt konaklama
imkaný saðlanmaktadýr. Kayýt olan TC uyruklu öðrencilere 20132014 Akademik Yýlýnda KYK tarafýndan burs, kredi ve nakdi yardým
imkaný saðlanmaktadýr. Ayrýca T.C. Baþbakanlýk Yüksek Öðrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarýnda konaklayan öðrencilere
günlük yemek yardýmý yapýlmaktadýr. Üniversite kampüsü içinde
veya dýþýnda kýz ve erkek öðrenciler için çeþitli konaklama
olanaklarý mevcuttur. Konaklama ücretleri yurdun özel olup
olmamasýna, odadaki yatak sayýsýna ve sunulan imkanlara baðlý
olarak deðiþmektedir. Üniversitemiz yurtlarýnda kalmak isteyen
öðrenciler için ayrý kýz ve erkek öðrenci yurtlarý mevcut olup, yurt
kayýtlarý dönemlik olarak yapýlýr ve ücretleri de dönem baþlarýnda
peþin ödenir. Yurtlarýmýzýn yanýndaki kafeteryalarda sabah, öðlen
ve akþam yemekleri çýkmaktadýr. Yemek ücretleri yurt ücretlerine
dahil deðildir. Yurda kayýt yaptýracak öðrenciden ilk kaydý sýrasýnda
yurt ücretlerine ek olarak 150 ABD Dolarý tutarýnda depozit alýnýr.
Öðrenci yurttan ayrýlýrken varsa yurda verdiði hasar miktarý
düþülerek kalan depoziti iade edilir. Yeni kayýtlý öðrencilere yurt
kontenjanlarýndan öncelik hakký verilir. Yurtta kalmak istemeyen
öðrenciler bölgedeki ev, motel veya özel yurtlardan faydalanabilirler.
Yurt ücretleri ve ödeme koþullarý ile ilgili bilgiler Yurtlar Amirliðini’nin
www.eul.edu.tr/yurtlar adresinden temin edilebilir. Üniversitemizde,
yýllýk öðretim ücreti, yurtlarda iki kiþilik konaklama ve günde üç öðün
yemek içeren Özel Paket Programlarý mevcut olup, ayrýntýlý bilgi
www.eul.edu.tr/paketprogramlar adresinden temin edilebilir. Verilen
tüm burslar LAÜ’ye ilk kez kayýt yaptýran öðrenciler için geçerlidir.

Bk. 70. Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’nde
bir vakýf üniversitesi olup öðretim ücrete tabidir. 2013-2014 ders
yýlýnda burssuz eðitim ücretleri, Hazýrlýk Okulu (Hazýrlýk kitaplarý
dahil) için 4250 ABD Dolarý, Meslek Yüksekokulu programlarý için
3960 ABD Dolarý, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi ve Ýletiþim Bilimleri Fakültesi, Dr. Fazýl Küçük Eðitim
Fakültesi, Saðlýk Bilimleri Fakültesi, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Yüksekokulu (Gastronomi Bölümünde veya studyo ve/veya
uygulama alaný bulunan programlarda kullanýlan malzemeler
ögrenciler tarafindan temin edilmektedir) ve Uygulamalý Bilimler

Bk. 71. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) Lefkoþa kentinde eðitimöðretim vermektedir. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi’nde eðitim
ücrete tabidir. 2013-2014 ders yýlýnda Hazýrlýk okulu ve Fakülteler
(Eczacýlýk ve Hukuk Fakültesi Hariç) ve meslek yüksekokulu ve
diðer yüksekokullar için eðitim ücreti 4800 Euro’dur. Eczacýlýk
Fakültesi eðitim ücreti 7000 Euro , Hukuk Fakültesi eðitim ücreti
5900 Euro’dur. Eðitim ücretine, %5 KDV ile ilk yýl kayýt esnasýnda
ödenmesi gereken kayýt, zorunlu saðlýk sigortasý ve diðer etkinlikler
ücreti olan 345 Euro dahil deðildir. Ýkinci yýldan itibaren bu ücret 295
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Euro’ya (zorunlu saðlýk sigortasý dahil) düþmektedir. Ýngilizce
Hazýrlýk Okulundaki ders kitaplarý üniversite tarafýndan verilir; 100
Euro olan kitap parasý eðitim ücretine dahil deðildir. Eðitim ücretinin
yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ise ikinci dönem öncesinde
öðrenci tarafýndan ödenecektir. Peþin ve taksitli ödeme imkanlarý
için Kayýt Kabul Müdürlüðünden detaylý bilgi alýnabilir. Burslu
programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs karþýlýksýzdýr ve
öðrenci baþarýlý olduðu sürece dört yýllýk lisans (Eczacýk Fakültesi
için 5 yýl) veya 2 yýllýk ön lisans eðitimini kapsayacaktýr. Birinci
sýnýfýn ikinci döneminden itibaren yüksek baþarý saðlayan öðrencilere
bu dönemi takip eden dönemlerde Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi
“Öðrenci Burslarý ve Harçlarý Ýndirimi Yönetmeliðine” göre akademik
baþarý bursu verilmektedir. Burslu programlar dýþýnda Uluslararasý
Kýbrýs Üniversitesine yerleþen öðrencilere Tercih Sýrasý ve Ham
Puan Burslarý uygulanacaktýr. Eczacýlýk Fakültesi, Hukuk Fakültesi,
Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk, Zihin Engelliler Öðretmenliði
programlarý hariç olmak üzere UKÜ’yü 1. sýradan tercih edip
yerleþen öðrencilere % 25, 2. sýradan tercih edip yerleþen öðrencilere
% 10 oranýnda burs verilecektir. Eczacýlýk Fakültesi, Hukuk
Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk, Zihin Engelliler
Öðretmenliði programlarý hariç olmak üzere ilgili puan türünden 210
- 224,999 puan arasýnda ham puan alarak yerleþen öðrencilere
%25, 225 puan ve üzeri ham puan alarak yerleþen öðrencilere %50
Ham Puan Bursu verilecektir. Ayrýca, öðretmen çocuklarýna %25
burs verilmektedir. Üniversitede birden fazla kardeþin öðrenim
görmesi durumunda her iki kardeþe % 25 eðitim ücreti indirimi
uygulanýr. Ancak burs toplamý %50’yi geçemez. Diðer burslarla ilgili
detaylý bilgi Kayýt Kabul Müdürlüðünden alýnabilir. Ýþletme,
Uluslararasý Ýliþkiler, Avrupa Birliði Ýliþkileri, Gazetecilik, Reklamcýlýk
ve Halkla Ýliþkiler, Radyo ve Televizyon, Ýngilizce Öðretmenliði
bölümlerine kazanarak yerleþtirilen öðrenciler için özel paket fiyat
uygulamasý bulunmaktadýr. Bu uygulamaya göre yýllýk eðitim
ücreti, yurtlarda iki kiþilik odada konaklama ücreti ve günde üç öðün
yemek ücretini içeren paket fiyat 4800 Euro olarak belirlenmiþtir.
Bu ücrete %5 KDV ile ilk yýl kayýt esnasýnda ödenmesi gereken
kayýt, zorunlu saðlýk sigortasý ve diðer etkinlikler ücreti olan 345
Euro dahil deðildir. Bu bölümleri kazanarak paket fiyat imkanýndan
yaralanan öðrencilerin uygulamadan ayrýlmalarý durumunda
ödemeleri normal öðrenim ücretlerine dönüþtürülerek
hesaplanacaktýr. Özel paket uygulamasýna dahil olan öðrencilerin
genel not ortalamasý (CGPA) 2.00’nin altýna düþtüðü takdirde
öðrenciler, özel paket fiyat uygulamasý haklarýný kaybedecekler,
genel not ortalamalarýný yeniden 2.00 veya üzerine çýkarmalarý
halinde haklarýný yeniden kazanacaklardýr 2013 yýlý lise ve dengi
okul mezunlarýndan LYS puanlarýnýn herhangi birinde ilk 1000
öðrenci arasýna giren ve söz konusu puanla üniversitemiz
programlarýna yerleþtirilen öðrencilere öðretimleri süresince (her
yýl) Eðitim Harcý Muafiyeti, üniversite yurtlarýnda ücretsiz konaklama,
10 ay süre ile 300 Avro harçlýk, ders kitaplarý, yýlda iki defa Türkiye
– KKTC gidiþ-dönüþ uçak bileti olmak üzere teþvik bursu verilecektir.
Kardeþ indirimleri hariç diðer burslar ile yerleþtirilen öðrencilerin
Genel Not Ortalamasý (CGPA) 2.00’nin altýna düþerse bursu kesilir
ve 2.00’ye ulaþana kadar burs haklarýndan faydalanamazlar.
Genel Not Ortalamasý 2.00’ye ulaþan öðrencilerin burslarý bir
sonraki dönem itibarýyle devam eder. Burslarla ilgili ayrýntýlý bilgi
Kayýt Kabul Müdürlüðünden alýnabilir. UKÜ’de bir akademik yýl iki
dönemden oluþmaktadýr. Yurtta kalmak isteyen öðrenciler için
modern kýz ve erkek öðrenci yurtlarý mevcuttur. Yurtlar stüdyo ve apart
tipi olmak üzere ikiye ayrýlmaktadýr. Yurt ücretlerine yemek giderleri, su
ve elektrik ücretleri dahil deðildir. Yurt ücretleri tek, çift ve dört kiþilik
oda seçeneklerine göre farklýlýk göstermektedir. Yurt rezervasyonlarý
bir akademik yýlý (iki dönem) kapsamaktadýr. 2013-2014 akademik
yýlýnda sadece yurtta kalacak öðrencilerimize uygulanmak üzere bir yýllýk
eðitim ücreti, kayýt ücreti, ders kayýt ücreti, öðrenci etkinlik fonu ücreti,
ulaþým ücreti, 3 öðün yemek ve zorunlu saðlýk sigortasý dahil çok uygun
paket fiyat imkaný sunulmaktadýr. Paket fiyat ile ilgili detaylý bilgi Kayýt
Kabul Müdürlüðünden alýnabilir.

yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci dönem öncesinde öðrenci
tarafýndan ödenecektir. Tam Burslar, öðrenci baþarýlý olduðu sürece
devam edecektir. Ancak dönem not ortalamasý 4.00 üzerinden
2.00’ýn altýna düþmesi halinde öðrencinin bursu kesilecek, öðrencinin
not ortalamasýnýn 2.00’ýn üzerine çýkmasý halinde tekrar
kazanýlacaktýr. Tüm Çeyrek (%25) Burslu programlarýn yýllýk eðitim
harcý Veteriner Fakültesi hariç 4,200 Euro’dur. Çeyrek (%25) burslu
programlara kayýt yaptýran öðrenciler de tercih etmeleri halinde
paket programlardan yararlanabilecekler. Paket program 5,800
Euro olup, eðitim ücretini, yurtlarda dört kiþilik odalarda barýnmayý
ve 3 öðün yemeði kapsamaktadýr. Veteriner Fakültesi’nin çeyrek
burs programýnýn yýllýk eðitim ücreti 6,450 Euro’dur. Öðrenci
yurtlarýnda 1, 2, 3 ve 4 kiþilik odalar vardýr. 2013 – 2014 ders yýlýnda
yýllýk oda ücretleri, odalarýn özeliklerine göre, 890 Euro ile 5,825 Euro
arasýnda deðiþmektedir. Bu ücrete elektrik, su, temizlik ve ýsýnma
dahildir. Oda tahsisi, öðrencinin isteðine göre, olanaklar ölçüsünde
yapýlmaktadýr.
Bk. 74. Bu programa yerleþen ve baþka bir kurumdan burs almayan en
yüksek puanlý adaya Ýzzet Baysal Vakfý tarafýndan 2013-2014 ders
yýlýnda karþýlýksýz burs verilecektir.
Bk. 75. Bu programý ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleþtirilen
adaylardan (7) numaralý sütunda belirtilen kadarýna Milli Eðitim
Bakanlýðýnca burslu statüde destek saðlanacaktýr. Bu konudaki Milli
Eðitim Bakanlýðýnýn duyurusu bu kýlavuzun ileri sayfalarýnda yer
almaktadýr.
Bk. 76. ÝMEAK Deniz Ticaret Odasýnýn desteði ile Türk Deniz Eðitim Vakfý
(TÜDEV) tarafýndan kurulan Piri Reis Üniversitesi’nde eðitim
ücretlidir. 2013-2014 eðitim-öðretim yýlý ücreti; Lisans Programlarý
için Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý dahil 21.000 TL+KDV, Denizcilik Meslek
Yüksekokulu için Ýngilizce Hazýrlýk sýnýfý dahil 12.500 TL+KDV’dir.
Öðretim ücretinin ilk taksiti kayýt sýrasýnda geri kalan 5 taksiti ise,
Güz yarýyýlý için; Kasým, Aralýk, Bahar yarýyýlý için; Þubat, Mart,
Nisan aylarýnýn ilk haftasý içerisinde eþit olarak ödemek üzere
taahhüt edilerek banka aracýlýðý ile öðrenci tarafýndan
ödenecektir. Öðretim ücretinin tamamýný akademik yýlbaþýnda
ödeyenlere %5 indirim yapýlacaktýr. Öðrenim Kredisi ve Ýþ Garantisi:
Denizcilik Fakültesi ile Denizcilik Meslek Yüksekokulu Öðrencileri
Türk Deniz Eðitim Vakfý (TÜDEV) Ýktisadi Ýþletmesi ile Kariyer
Planlama anlaþmasý imzalamalarý halinde Öðrenim Kredisine
baþvurabilirler. Öðrenim Kredisi; normal öðrenim süresiyle sýnýrlý
olup ilgili yýla ait öðrenim ücretinin en az %20’sini Eylül-Kasým,
Þubat-Nisan aylarýnýn ilk haftasý içinde ve dört eþit taksit halinde
ödemek kaydýyla kalan kýsmý için verilebilir. Kariyer Planlama
Anlaþmasý imzalayan Denizcilik Fakültesi ile Denizcilik Meslek
Yüksekokulu öðrencileri, öðrenim süresince anlaþma þartlarýna
uyduklarý takdirde Vakfýmýz (TÜDEV) Ýktisadi Ýþletmesi tarafýndan
iþe yerleþtirilir. Ýþ garantisi Kariyer Planlama anlaþmasýnda belirtilen
kriterlerin yaný sýra öðrencilerin derslere devamý, denizcilik örf ve
adetlerine uyumu, staj dönemindeki baþarýsý vs. gibi özelliklerine
bakýlarak mezuniyet not ortalamalarýndan oluþan sýralamaya göre
yapýlýr. Ýngilizce Hazýrlýk sýnýfýnýn ders kitaplarý ile tüm öðrencilerin
öðlen yemekleri Kurucu Vakfýmýz TÜDEV tarafýndan ücretsiz olarak
karþýlanýr ve ÖSYS ile üniversitedeki sýnavlarda baþarý gösteren
öðrencilere normal öðrenim döneminde ayrýca aþaðýdaki burslar
verilir. a)
Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Anadolu Denizcilik
Teknik Meslek Lisesi mezunu olup Denizcilik Fakültesi ile Denizcilik
Meslek Yüksekokulu Programlarýna yerleþen öðrencilere %20
indirim yapýlýr. b) Üniversitemizdeki spor branþlarýnda üstün baþarýlý
olduklarýný belgeleyen ve üniversitemiz takýmlarýnda oynamaya
hak kazanan öðrencilere Mütevelli Heyetimizce belirlenen kriterlere
göre %10 ile %40 arasýnda SPORCU ÝNDÝRÝMÝ yapýlýr. c) Yerleþtirme
puaný sýralamasýnda yerleþme puaný türünden (MF-4) ve (TM-1) ek
puanla derece yapanlar hariç, ilk 8000 öðrenci içine girip lisans
programlarýmýzý tercih eden öðrencilerden hazýrlýk ve normal
öðrenimleri süresince öðrenim ücreti alýnmaz ve 9 ay boyunca
kendilerine aylýk 500 TL maddi yardým yapýlýr. d) Üniversitemize
ÖSS kontenjanýndan; Tam burslu (%100 indirimli) yerleþen
öðrencilerden normal öðrenimleri süresince öðrenim ücreti alýnmaz.
%50 Burslu (%50 indirimli) yerleþen öðrencilerden ise normal
öðrenimleri süresince öðretim ücretinin %50’si alýnmaz. Daha önce
herhangi bir Yükseköðretim programýndan mezun olanlar burslu
kontenjanlardan yararlanamazlar. e) Ücretli ve kýsmi burslu/
indirimli öðrencilere üniversite hazýrlýk sýnýfý hariç her akademik yýl
sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre Genel Aðýrlýklý Not
Ortalamasýný 4.00 üzerinden 3.00 ve üstüne çýkaran her öðrenciye
o yýlý izleyen öðretim yýlý ücretinden Mütevelli Heyetince akademik
yýlýn baþýnda ilan edilen kriterlere göre % 10 ile % 40 arasýnda indirim
yapýlýr. Bu bursun süresi bir (1) yýldýr. Karþýlýksýz olan burslar/
indirimler Hazýrlýk Sýnýfý ile normal öðrenimleri süresince (1+4)
devam eder. Öðrenci birden fazla burs kapsamýna girerse sadece
birinden ve en yüksek olanýndan yararlanýr.

Bk. 72. Öðrenciler eðitimlerini Gemlik ilçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 73. Yakýn Doðu Üniversitesi’nde tüm Yarý Burslu programlarýn yýllýk
eðitim ücreti 2,800 Euro’dur. Bu programlara kayýt yaptýran
öðrenciler tercih etmeleri halinde paket programdan yararlanabilirler.
Paket program 4,400 Euro olup, eðitim ücretini, yurtlarda 4 kiþilik
odalarda barýnmayý ve 3 öðün yemeði kapsamaktadýr. Burslar
Hazýrlýk Okulu’ndaki eðitimi de kapsamaktadýr. Yarý (%50) ve
Çeyrek (%25) Burslar akademik baþarýsýzlýk olsa dahi devam eder.
Burssuz programlarýn yýllýk eðitim harcý Eczacýlýk Fakültesi, Diþ
Hekimliði Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Týp Fakültesi hariç
5,600 Euro’dur. Ayrýca, tüm burssuz programlarda ve Ýngilizce
Hazýrlýk Okulu’nda da eðitim ücreti 5,600 Euro’dur. Diþ Hekimliði
Fakültesi’nde yýllýk eðitim ücreti 9,400 Euro, Eczacýlýk Fakültesi ve
Veteriner Fakültesi’nde 8,600 Euro, Týp Fakültesi’nde 12,600
Euro’dur. Yukarýda belirtilen eðitim ücretlerine %5 KDV, 100 Euro
kayýt ücreti ve her öðrencinin dönem baþýnda ödemesi gereken 100
Euro Öðrenci Etkinlikleri Fonu ücreti dahil deðildir. Eðitim ücretinin

Bk. 79. Öðrenciler hazýrlýk sýnýfý eðitimlerini Aydýn’da, lisans eðitimlerini
Kuþadasý’nda sürdüreceklerdir.
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Bk. 81. Bu programda staj zorunluluðu bulunmaktadýr.

lisans programlarýna yerleþtirilen öðrencilerden MF–4, TM–1–2–3,
TS–1 ve YGS–1–6 puan türü ilk 2.001–5.000 sýrada olan ve kayýt
yaptýran öðrenciler ile DÝL-1 puan türü ilk 1-2.000 sýrada olan ve
kayýt yaptýran öðrenciler normal öðrenim süresince (Ýngilizce
hazýrlýk sýnýfý ve 8 dönem bölüm eðitimi) öðretim ücretinden muaf
tutulur, Üniversite tarafýndan yapýlan kitap yardýmýndan yararlandýrýlýr
ve öðretim dönemini kapsayan (Ekim-Haziran aylarý dâhil olmak
üzere) 9 ay boyunca aylýk 600 TL. cep harçlýðýndan yararlandýrýlýr.
LYS ve YGS sonuçlarýna göre (Uzaktan Eðitim Önlisans Programlarý
Hariç) Üniversitemiz % 100 burslu lisans programlarýna yerleþtirilen
öðrencilerden MF–4, TM–1–2–3, TS–1 ve YGS–1–6 puan türü ilk
5.001-10.000 sýrada olan ve kayýt yaptýran öðrenciler, normal
öðrenim süresince (Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý ve 8 dönem bölüm
eðitimi) öðretim ücretinden muaf tutulur ve öðretim dönemini
kapsayan (Ekim-Haziran aylarý dahil olmak üzere) 9 ay boyunca
aylýk 400 TL. cep harçlýðýndan yararlandýrýlýr. LYS ve YGS
sonuçlarýna göre (Uzaktan Eðitim Önlisans Programlarý Hariç)
Üniversitemiz % 100 burslu lisans programlarýna yerleþtirilen
öðrencilerden MF–4, TM–1–2–3, TS–1 ve YGS–1–6 puan türünde
ilk 10.001-15.000 sýrada olan ve kayýt yaptýran öðrenciler, normal
öðrenim süresince (Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý ve 8 dönem bölüm
eðitimi) öðretim ücretinden muaf tutulur ve öðretim dönemini
kapsayan (Ekim-Haziran aylarý dahil olmak üzere) 9 ay boyunca
aylýk 300 TL. cep harçlýðýndan yararlandýrýlýr. Burslu programlara
yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burslar karþýlýksýzdýr. Sadece
öðretim ücretini kapsar. Bu programlara yerleþtirilen öðrenciler
Burs Yönetmeliðinde belirtilen hükümlere tabidir. (bk.
www.atilim.edu.tr). Bu burslar önlisans programlarýnda 4 dönem
program eðitimi, lisans programlarýnda Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý ve
8 dönem bölüm eðitimi süresince sýnýf-ders geçme veya herhangi
bir koþula baðlý olmaksýzýn devam eder. Üniversitemizin ücretli
kontenjanlarýna yerleþtirilen ve akademik yýl sonunda yýl sonu
akademik genel not ortalamasý 3,00 ve üzeri olan öðrenciler baþarý
durumlarýna göre farklý oranlarda (1/3, %50 ve %100) baþarý
burslarýndan yararlandýrýlýr. (bk. www.atilim.edu.tr). Uzaktan Eðitim
sistemiyle Türkçe eðitim veren önlisans programýnýn yýllýk ücreti
3.250 TL+ KDV’dir. Öðretim ücretinin yarýsý ilk kayýt sýrasýnda, diðer
yarýsý ikinci dönem baþlamadan akademik takvimde belirtilen
tarihler arasýnda ödenir. Bu programlarda dersler internete dayalý
uzaktan eðitim sistemiyle yürütülür. Bu programlara kayýt yaptýran
öðrencilerin internete eriþim için bir kiþisel bilgisayarý kullanma
olanaðýna sahip olmalarý gerekmektedir. Güz ve bahar dönemýna
ait derslerin final sýnavlarý kampuste yapýlýr. Kayýt yaptýran
öðrencilere yazýlým ve CD-ROM eðitim paketi ücretsiz olarak verilir.
Ancak ders kitaplarý için ayrýca ücret alýnýr.

Bk. 83. Bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý,
öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Almanca
yeterlik sýnavýný baþaranlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.
Öðrencilere, “Yükseköðretim Kurumlarýnda Yabancý Dil Öðretimi
ve Yabancý Dille Öðretim Yapýlmasýnda Uyulacak Esaslara Ýliþkin
Yönetmelik” hükümleri uygulanýr.
Bk. 85. Bir yýl süreli Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý,
öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Fransýzca
yeterlik sýnavýný baþaranlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.
Öðrencilere, “Yükseköðretim Kurumlarýnda Yabancý Dil Öðretimi
ve Yabancý Dille Öðretim Yapýlmasýnda Uyulacak Esaslara Ýliþkin
Yönetmelik” hükümleri uygulanýr.
Bk. 86. Bu programdaki öðretim dili en az %30 Ýngilizce’dir.
Bk. 87. Bu programa kayýt için üniversitenin önereceði ve/veya tam
teþekküllü resmi bir hastaneden, eðitim süresince ve daha
sonrasýnda bu mesleði yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal
engeli olmadýðýný belgeleyen heyet raporu alýnmasý gerekir.
Bk. 88. Bir yýl süreli zorunlu Ýspanyolca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk
sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.
Ýspanyolca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa
alýnýrlar. Öðrencilere, “Yükseköðretim Kurumlarýnda Yabancý Dil
Öðretimi ve Yabancý Dille Öðretim Yapýlmasýnda Uyulacak Esaslara
Ýliþkin Yönetmelik” hükümleri uygulanýr.
Bk. 89. Bir yýl süreli Ýtalyanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý,
öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýtalyanca
yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.
Öðrencilere, “Yükseköðretim Kurumlarýnda Yabancý Dil Öðretimi
ve Yabancý Dille Öðretim Yapýlmasýnda Uyulacak Esaslara Ýliþkin
Yönetmelik” hükümleri uygulanýr.
Bk. 91. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun
aradýðý bütün koþullara ek olarak herhangi bir okuldan disiplin cezasý
ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; vücut yapýsý düzgün olmak; astým,
bronþit, epilepsi, nefes darlýðý ile ileri derecede görme bozukluðu
vb. biyolojik bozukluðu olmamak; bayýlma, histeri, marazi çarpýntý,
aþýrý psikolojik duyarlýk, davranýþ bozukluklarý, yükseklik korkusu,
kapalý alan korkusu, karanlýk korkusu vb. psikolojik ve sinirsel
hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak, boyu 1,65
m’den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade
edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan
kilo aðýrlýkta olmak gerekir. Kayýt sýrasýnda bedensel, psikolojik
yapýsýnýn Ýtfaiyeciliðe uygun olduðunu Üniversitenin Týp
Fakültesinden alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir.
Bk. 92. Atýlým Üniversitesi’nde öðretim ücrete tabidir. 2013–2014 akademik
yýlýnda öðretim ücreti; Mühendislik Fakültesi ile Hukuk Fakültesi
için KDV dahil 21.450 TL’dir. Diðer 4 yýllýk bölümler ile tüm bölümlerin
Ýngilizce hazýrlýk sýnýflarý için KDV dahil 20.650 TL’dir. Öðretim
ücretinin yarýsý ilk kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý akademik takvimde
belirtilen tarihler arasýnda iki eþit taksit halinde ödenir. Öðretim
ücreti artýþlarý yýllýk TÜFE oraný ile sýnýrlý tutulur. Dileyen öðrenciler
Üniversitemizin anlaþmasý bulunan banka kredi kartlarý ile 20132014 akademik yýlý için %5 vade farký uygulanarak öðretim ücretini
6 eþit taksitte ödeyebilir (bk. www.atilim.edu.tr). Üniversitede
öðretim dili Ýngilizcedir. (Bazý bölümler Türkçedir). Ýsteyen öðrenciler
öðrenimleri süresince seçmeli olarak ikinci yabancý dil öðrenebilirler.
Üniversitemizin ücretli kontenjanlarýný tercih sýralamasýnda ilk 5
(beþ) sýrada tercih eden ve yerleþtirilen öðrencilere normal öðrenim
süresince (Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý ve 8 dönem bölüm eðitimi) öðretim
ücretinin %10’undan muaf tutularak tercih bursu verilir. Bu burs
karþýlýksýzdýr, bursun devamý sýnýf-ders geçme veya herhangi bir
koþula baðlý deðildir. Ancak Üniversitemizde öðrenimine devam
etmekte iken yeniden Öðrenci Seçme Yerleþtirme Sýnavýna girerek
öðrenim gördüðü programa yerleþtirilen öðrenciler bu burstan
yararlanamaz. Mesleki ve Teknik Orta Öðretim Kurumlarýndan
mezun olup, LYS ve YGS sonucuna göre (Özel Yetenek Sýnavý
Hariç) Üniversitemizin ücretli lisans programlarýna kayýt yaptýran
öðrencilere normal öðrenim süresince (Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý ve 8
dönem bölüm eðitimi) öðretim ücretinin %15’inden muaf tutularak
teþvik bursu verilir. Bu burs karþýlýksýzdýr, bursun devamý sýnýf-ders
geçme veya herhangi bir koþula baðlý deðildir. Bu öðrencilerden
tercih sýralamasýnda Üniversitemizi ilk 5 (beþ) sýrada tercih eden
ve yerleþtirilenler ayrýca tercih bursundan yararlandýrýlmaz. LYS
ve YGS sonuçlarýna göre (Uzaktan Eðitim Önlisans Programlarý
Hariç) Üniversitemiz %100 burslu lisans programlarýna yerleþtirilen
öðrencilerden MF–4, TM–1–2–3, TS–1 ve YGS–1–6 puan türü ilk
1–2.000 sýrada olan ve kayýt yaptýran öðrenciler normal öðrenim
süresince (Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý ve 8 dönem bölüm eðitimi) öðretim
ücretinden muaf tutulur, Üniversite tarafýndan yapýlan kitap
yardýmýndan yararlandýrýlýr ve öðretim dönemini kapsayan (EkimHaziran aylarý dâhil olmak üzere) 9 ay boyunca aylýk 1.000 TL. cep
harçlýðýndan yararlandýrýlýr. LYS ve YGS sonuçlarýna göre (Uzaktan
Eðitim Önlisans Programlarý Hariç) Üniversitemiz %100 burslu

Bk. 94. Bu programýn öðretim dili Türkçe’dir. Ancak, bazý mesleki seçmeli
ve seçmeli derslerde öðretim dili kýsmen Ýngilizce’dir.
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Bk. 95. Beykent Üniversitesi’nde eðitim-öðretim ücrete tabidir. 2013-2014
eðitim-öðretim yýlýnda yýllýk ücret; Hukuk Fakültesinde 20.371 TL,
uzaktan eðitim sistemi ile eðitim veren lisans bölümlerinde 4.630
TL, diðer tüm lisans programlarý ve yabancý dil hazýrlýk programýnda
16.899 TL ve önlisans programlarýnda 8.056 TL’dir. Ödemeler
tercihe göre peþin veya 10 eþit taksit halinde yapýlabilir. Uzaktan
eðitim sistemiyle eðitim veren önlisans programlarýnda yýllýk ücret
1.852 TL’dir. Uzaktan eðitim ödemeleri tercihe göre peþin veya 2
eþit taksit halinde (yarýsý peþin, yarýsý diðer dönem baþýnda)
yapýlabilir. Tüm ücretlere %8 KDV dahil deðildir. Peþin ödemelerde
%5 indirim uygulanmaktadýr. Beykent Üniversitesinin burslu
programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burslar karþýlýksýz
olup, baþarý durumuna bakýlmaksýzýn öðrenim hayatý boyunca
devam eder. Burslu öðrenciler bir baþka bölüme yatay geçiþ
koþullarýný taþýdýklarý takdirde burslu olarak geçebilirler. 2013 LYS
puan sýralamasýnda Türkiye genelinde (Mütercim-Tercümanlýk
(Ýngilizce) ve Mütercim-Tercümanlýk (Rusça) ile Ýngiliz Dili ve
Edebiyatý Bölümleri dýþýnda) ilk 1000’e giren, burslu veya ücretli
lisans bölümlerini tercih eden, Üniversitemize ÖSYM tarafýndan
yerleþtirilen ve kesin kayýt yaptýran öðrencilere, her yýl 9 ay süreyle
800 TL nakit burs, ücretli programlarý tercih edip ilk 1000’e girenlere
ayrýca %100 indirim uygulanacaktýr. Karþýlýksýz olan öðretim
burslarý yanýnda nakit olarak ödenen aylýk baþarý burslarý da
karþýlýksýzdýr. Üniversitenin burs yönergesi uyarýnca bölüm/program
sýnýf birincileri ile Üniversitemiz bünyesindeki spor ve sanat
dallarýnda Üniversitemiz burs yönergesi uyarýnca baþarý gösteren
öðrencilere öðrenim ücretinden indirilmek üzere %50 oranýnda
burslar verilmektedir. Uluslararasý Bakalorya diplomasýna sahip
olup, Üniversitemizi tercih eden ve kesin kayýt yaptýran öðrencilere
Bakalorya derecesine göre; 40 ve üstü olanlara %100, 35-40 arasý
olanlara %75, 30-35 arasý olanlara %60, 24-30 arasý olanlara %25,
23 ve aþaðýsý olanlara %10 oranýnda eðitim-öðretim ücretinden
indirilmek üzere burs verilir. Beykent Eðitim Kurumlarýndan mezun
olarak, Üniversitemizde eðitim-öðretim gören öðrencilerden,
üniversite öncesi Beykent Eðitim Kurumlarýnda 3 tam yýl okuyanlara
%10, 6 tam yýl okuyanlara %20 ve 8 tam yýl okuyanlara %25
oranýnda eðitim-öðretim ücretlerinden indirilmek üzere burs verilir.
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Diðer burs ve indirimler hakkýnda ayrýntýlý bilgi için (bk.
www.beykent.edu.tr). Uzaktan eðitim sistemiyle eðitim verilen
dersler, internete dayalý uzaktan eðitim sistemiyle yürütülecektir.
Programlara alýnan öðrencilerin internete eriþimli bir kiþisel bilgisayarý
kullanma olanaðýna sahip olmalarý gerekmektedir. Bu programlarýn
güz ve bahar yarýyýlýna ait derslerin sýnavlarý Üniversitemiz
Yerleþkesinde yapýlacaktýr.

burslar kesilir. Gereksinim Burslarý Ekim-Haziran aylarýnda 9 ay
süreyle verilir. 2012-2013 Akademik Yýlýnda yaklaþýk 4300 BÜ
öðrencisi çeþitli burslardan yararlanmýþtýr. Yurtlarýmýzda kalan
3037 öðrencinin 1/5’i bursludur. Detaylý bilgi için
www.bursofisi.boun.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Bk. 99. Öðrenciler öðrenimlerini Demirci Ýlçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 100. Öðrenciler öðrenimlerini Meriç Ýlçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 96. Bu programda eðitim dili hem Ýngilizce hem Fransýzcadýr. Programa
baþlayabilmek için öðrencilerin Ýngilizce yeterlilik koþullarýný
saðladýktan sonra (Bk.21), Fransýzca yeterlilik sýnavýnda baþarýlý
olmalarý veya Fransýz hükümetince verilen DALF diplomasý sahibi
olmalarý gereklidir. Fransýzca sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrenciler,
eðitim programlarýna baþlamadan önce Fransýzca Hazýrlýk
Programý’na katýlýrlar. Bu öðrencilerin en çok iki yýl içerisinde
Fransýzca sýnavýndan baþarýlý olmalarý gereklidir.

Bk. 101. Bu programa kaydolacaklarýn eksperlik mesleðini yapmaya engel
teþkil eden renk körlüðü, bedensel ve ruhsal sakatlýðý olmamasý
gerekir.
Bk. 102. Bir yýl süreli Japonca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý,
öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Japonca
yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.
Öðrencilere, “Yükseköðretim Kurumlarýnda Yabancý Dil Öðretimi
ve Yabancý Dille Öðretim Yapýlmasýnda Uyulacak Esaslara Ýliþkin
Yönetmelik” hükümleri uygulanýr.

Bk. 97. KKTC üniversitelerinde öðrenim görecek olan TC uyruklu öðrenciler,
Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun
desteklerinden yararlanabilmektedir. KKTC’de 3 aydan fazla ikamet
edecek olan TC Vatandaþlarýnýn ülkeye pasaportla giriþ yapmalarý
gerekmektedir. Bu nedenle öðrencilerin KKTC’ye girmeden önce
Türkiye’de pasaportlarýný almalarý gerekmektedir. KKTC mevzuatýna
göre TC uyruklu öðrencilerin ilk kayýt iþlemlerinde saðlýk raporlarýný
ibraz etmeleri istenmektedir. TC Saðlýk Bakanlýðýna baðlý tam
teþekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alýnan ve
tüberküloz için akciðer skopisi veya akciðer grafisi ile HIV
tetkiklerini içerir saðlýk raporlarý KKTC makamlarý tarafýndan kabul
edilmektedir. KKTC üniversitelerinde öðrenim gören TC uyruklu
öðrencilerin KKTC’deki saðlýk hizmetlerinden yararlanmak üzere
KKTC Saðlýk Bakanlýðýnýn zorunlu saðlýk sigortasýný almalarý
gerekmektedir. Zorunlu saðlýk sigorta ücreti asgari ücretin %10’u
kadardýr. 2012 yýlýnda 130 TL olan bu miktar, 2013 yýlý için bilahare
belirlenecektir. KKTC’de geçerli özel saðlýk sigortasýna sahip
olduðunu belgeleyenler ve/veya Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan
KKTC’de görevlendirilen kamu görevlilerinin çocuklarý bu
uygulamadan muaftýrlar.
Bk. 98. Boðaziçi Üniversitesi’nde Baþarý ve Gereksinim kriterlerine dayalý
burslar verilmektedir. 2013 ÖSYS Baþarý Burslarý Kapsam ve
Ýçerikleri Boðaziçi Üniversitesi Baþarý Burslarý’nda Yükseköðretime
Geçiþ Sýnavý(YGS) ve Lisans Yerleþtirme Sýnavý(LYS) sonucunda
ilgili puan türlerinde OBP’nin 0,12 katsayýsý ile çarpýlmasý sonucu
bulunan ilgili yerleþtirme puaný esas alýnacaktýr. Boðaziçi Üniversitesi
Baþarý Burslarý için öðrencilerin dereceye girdikleri puan türü ile
yerleþtikleri bölümün puan türünün ayný olmasý ve Boðaziçi
Üniversitesi’ne 1.tercihinde yerleþmek ön koþuldur. 1. Üstün
Baþarý Bursu Kapsam: 2013 yýlý ÖSYS’de LYS sonucunda, MF-4
puan türünde ilk 20, TM-1 puan türünde ilk 15, MF-3, MF-2, MF-1,
TM-3, TM-2 ve TS-2 puan türlerinde ilk 10, DÝL-1(Ýng), YGS-1, YGS2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde ilk 3 sýralamasýnda yer alan
öðrencilere verilir. Ýçerik: Yýlda 9 ay süreyle 400,00 TL nakit
ödeme, Superdorm Öðrenci Yurdu’nda, 4 kiþilik dairede tek kiþilik
odada konaklama, Yemek Bursu (Aylýk 60,00 TL karþýlýðý, 9 ay
süreyle), Kitap Bursu (Yýllýk 400,00 TL) Kapalý Yüzme Havuzu ve
Fitness Salonu’na ücretsiz üyelik (yýllýk), Uluslararasý deðiþim
programlarýnda en az bir dönem yurt dýþýnda okuma önceliði (Deniz
aþýrý ülkeler için 2.000 TL, diðer ülkeler için 1.000 TL tutarýnda gidiþdönüþ uçak ücretleri karþýlanarak), 2. Baþarý Bursu-1 Kapsam:
2013 yýlý ÖSYS’de LYS sonucunda MF-4 puan türünde ilk 21-50,
TM-1 puan türünde ilk 16-30, MF-3, MF-2, MF-1, TM-2, TM-3 ve TS2 puan türlerinde ilk 11-20 sýralamasýnda yer alan öðrencilere verilir.
Ýçerik: Yýlda 9 ay süreyle 350,00 TL nakit ödeme, 3.Kuzey Öðrenci
Yurdu’nda konaklama, Yemek Bursu(Aylýk 60,00 TL karþýlýðý, 9 ay
süreyle), Kitap Bursu (Yýllýk 400,00 TL) Kapalý Yüzme Havuzu ve
Fitness Salonu’na ücretsiz üyelik (yýllýk), 3. Baþarý Bursu-2 Kapsam:
2013 yýlý ÖSYS’de LYS sonucunda MF-4 puan türünde ilk 51-100,
TM-1 puan türünde ilk 31-100, MF-3, MF-2, MF-1, TM-2, TM-3 ve
TS-2 puan türünde ilk 21-100 sýralamasýnda yer alan öðrencilere
verilir. Ýçerik: Yýlda 9 ay süreyle 350,00 TL nakit ödeme, 3.Kuzey
Öðrenci Yurdu’nda konaklama, Yemek Bursu(Aylýk 60,00 TL
karþýlýðý, 9 ay süreyle), Kapalý Yüzme Havuzu ve Fitness Salonu’na
ücretsiz üyelik (yýllýk), Boðaziçi Üniversitesi Baþarý Burslarý öðrencinin
genel not ortalamasý her dönem için 4.00 üzerinden 3.00’ün altýna
düþmediði sürece devam eder. Dil hazýrlýk okulunu bir yýlda baþarý
ile tamamlamak önkoþuldur. Baþarý Burslarý Ekim-Haziran aylarýnda
9 ay süreyle verilir. Bir öðrenci KYK Ýlk 100 Bursu haricinde ayný
anda üniversite içi ve dýþý kaynaklý birden fazla nakdi burs alamaz.
Gereksinim Burslarý: Öðrenciler ekonomik gereksinimlerine göre
nakit, kitap, yemek ve yurt burslarýndan yararlanabilir, bu burslardan
bir veya birkaçýný ayný anda alabilirler. Nakdi burslar, BÜ Vakfý ile
diðer vakýf/kurum/kuruluþlar tarafýndan karþýlanmaktadýr. Bir
öðrencinin ayný anda iki nakdi burs alabilmesi Burs Komisyonu
kararýna baðlýdýr. Engelli öðrencilerin yurt ve yemek bursu istemeleri
durumunda öncelikleri vardýr. Ýlk yýl baðlanan burslarýn devam
etmesinde, Dil Hazýrlýk Okulunu bir senede baþarý ile tamamlamak
önkoþuldur. Hazýrlýk sýnýfýnda kalýnmasý durumunda baðlanan burs/

Bk. 103. Öðrenciler hazýrlýk eðitimi sýrasýndaki öðrenimlerini Çanakkale’de
sürdüreceklerdir.
Bk. 104. Öðrenciler öðrenimlerini Marmaris Ýlçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 106. Bu programda Mesleki Yabancý Dil derslerinden biri Fransýzca
okutulacaktýr.
Bk. 107. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine 2013-2014 eðitimöðretim yýlýnda kayýt yaptýracak öðrenciler için öðrenim ücreti; Týp
Fakültesinde KDV dâhil 30.000.-TL, Uluslararasý Giriþimcilik Bölümü
haricindeki diðer bölümlerde KDV dâhil 21.180.-TL’dir. Uluslararasý
Giriþimcilik Bölümüne kayýt yaptýracak öðrencilerin yurt dýþýnda
eðitim ve ortak eðitim göreceði ikinci, üçüncü ve dördüncü
sýnýflarda ise, diðer bölümler için belirlenen ücrete KDV dâhil 7.500Amerikan Dolarý ilave edilecektir. Ücretler iki eþit taksitte Güz ve
Bahar dönemi baþlarýnda ödenir. Ücretlerde Yýllýk Artýþ: TOBB
ETÜ’de eðitim ücretlerinde yapýlabilecek deðiþiklikler yýllýk TÜFE
artýþý ile sýnýrlý tutulmaktadýr. Burslu kontenjanlardan kayýt yaptýran
öðrencilerin bursluluk süreleri, hazýrlýk sýnýfý dâhil, toplam beþ
akademik yýl ve ilave bir dönem ile sýnýrlýdýr. TOBB ETÜ, öðrencinin
bu süre içinde öðrenimine devam etmesi þartýyla bursun hiçbir
þekilde kesilmeyeceðini, sýnýf-ders geçme veya not ortalamasý ve
benzeri konulardan etkilenmeyeceðini taahhüt etmektedir. Yaþam
Katký Payý: Tam Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere
LYS’de ilgili yerleþtirme puan türü itibarýyla 2.000.- TL’ye kadar
deðiþen miktarlarda yaþam katký payý ödenir. Barýnma Yardýmý:
Tam Burslu öðrencilerden öncelikle ailesi Ankara’nýn merkez ilçeleri
dýþýnda bulunanlara barýnma yardýmý yapýlýr. Konukevinden kapasite
dâhilinde Ankara’da ikamet eden öðrencilerin yararlanma þartlarý
Üniversite tarafýndan ayrýca ilan edilir. Tam burslu öðrenciler, TOBB
ETÜ Öðrenci Konukevinden ücretsiz olarak yararlanýr. Kýsmi burslu
öðrencilere ise burs oranlarýna göre ücret indirimi yapýlýr. Baþarý
Bursu: TOBB ETÜ’ye Tam Burslu kontenjan dýþýnda kayýt yaptýran
öðrenciler, akademik yýl içinde Üniversitenin öngördüðü ders yükü
þartlarýný saðlamalarý ve yýllýk akademik ortalamalarýnýn 3,50 ve
daha yüksek olmasý halinde izleyen Akademik yýlda eðitim
ücretinden muaf tutulurlar. Ortak Eðitim: TOBB ETÜ’de ikinci
sýnýftan itibaren her yýl bir akademik dönem süresince zorunlu ortak
eðitim programý uygulanýr. Ortak eðitim uygulamasýna katýlan
öðrencilere ortak eðitim süresince firmalar tarafýndan belirli bir
ücret ödenmekte olduðundan, Tam Burslu kategoride kayýt yaptýran
öðrencilere bu süredeki yaþam katký paylarý ortak eðitim yapýlan
kurumdan aldýklarý ücretler düþülerek ödenir. Burslu Kontenjanda
Tercih Kýsýtý: TOBB ETÜ öðrencileri, TOBB ETÜ’den ayrýlmýþ veya
iliþiði kesilmiþ olanlar ve dört yýllýk üniversite mezunu olanlar TOBBETÜ’deki burslu kontenjanlara yerleþseler bile burstan
yararlanamazlar. Ayrýntýlý Bilgi Ýçin: Ücret ödeme esaslarý, yaþam
katký payý miktarlarý, konukevi ücretleri ve Uluslar arasý Giriþimcilik
Bölümü programý uygulama esaslarý ile ilave koþullarý hakkýnda
ayrýntýlý bilgiler için www.etu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.
Bk. 109. Bu programý tercih edecek öðrenciler uygulamalý derslerdeki araç
ve gereçleri (video kaset, fotoðraf makinesi, film, flaþ, röportaj
teybi gibi) kendileri temin edeceklerdir.
Bk. 110. Kayýt için baþvuracak adaylarda dilinde kekemelik, pelteklik,
tutukluk bulunmamak; ön kayýtta yapýlacak mülakat ve beden
eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe
uygun olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki
kulaðýnýn arýzasýz olduðunu, kayýt yaptýracak öðrenci adaylarýnýn
normal saðlýk raporu yerine Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel
Müdürlüðü’nden “Gemiadamý Saðlýk Yoklama Belgesi” ibaresini
taþýyan saðlýk raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. Bu programa
girmeye hak kazananlardan adli sicil kaydý sorgulamasý istenecektir.
Meslek Yüksekokulunda eðitim öðretim süresince öðrenciler
denizcilik üniformasý giymek zorundadýr. Üniformanýn temini
öðrenciye aittir ve kesin kayýt öncesi temin edilmesi zorunludur.
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Bk. 111. Bir yýl süreli Ýngilizce hazýrlýk programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý,
öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce
yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Ýngilizce hazýrlýk sýnýfýný baþarý ile
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bitirenler isteðe baðlý Almanca hazýrlýk programýnda okuyabilirler.
Öðrencilere, “Yükseköðretim Kurumlarýnda Yabancý Dil Öðretimi
ve Yabancý Dille Öðretim Yapýlmasýnda Uyulacak Esaslara Ýliþkin
Yönetmelik” hükümleri uygulanýr.

Bk. 121. Bir yýl süreli zorunlu Arapça Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk
sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.
Arapça yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.
Öðrencilere, “Yükseköðretim Kurumlarýnda Yabancý Dil Öðretimi
ve Yabancý Dille Öðretim Yapýlmasýnda Uyulacak Esaslara Ýliþkin
Yönetmelik” hükümleri uygulanýr.

Bk. 112. Bu programýn Ýngilizce Hazýrlýk Eðitimi Uludað Üniversitesi Ali
Osman Sönmez Kampusunda (Bursa) Yabancý Diller
Yüksekokulunda verilecektir.

Bk. 123. Hacettepe Üniversitesi’ne yerleþtirilme puanlarýna göre aþaðýda
belirtilen koþullarda yerleþtirilen ve a) MF-1/MF-2/MF-3/MF-4
puan sýralamasýnda ilk 100 arasýnda (Mühendislik Fakültesi için
MF-4 puan türünde ilk 1500 arasýnda), b) Diðer puan türlerinin puan
sýralamalarýnda ilk 100 arasýnda yer alýp, yerleþtirildikleri programlarý
birinci sýrada tercih eden öðrencilere Yükseköðretim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü (KYK) tarafýndan verilen burslarýn
üç katý olarak kullandýrýlacaktýr. (KYK Genel Müdürlüðü’nden veya
resmi, özel herhangi bir kurumdan baþka bir burs almadýðý takdirde).
ÖSYM’nin tespit edeceði sýralamalarda, programlarýn yerleþtirilmeye
esas puan türü sýralamasý dikkate alýnacaktýr. Ayrýca bu öðrencilere,
kazandýklarý programlarýn normal öðrenim süreleri boyunca çift
kiþilik yurt odalarýnda konaklama, ücretsiz üç öðün yemek ve
ücretsiz ulaþým olanaðý saðlanacak olup, burslar ve diðer olanaklar
Üniversitemizin belirleyeceði akademik baþarýya baðlý olarak
devam edecektir.

Bk. 114. Bir yýl süreli Yunanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý
öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yabancý
dil yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.
Öðrencilere, “Yükseköðretim Kurumlarýnda Yabancý Dil Öðretimi
ve Yabancý Dille Öðretim Yapýlmasýnda Uyulacak Esaslara Ýliþkin
Yönetmelik” hükümleri uygulanýr.
Bk. 115. Bir yýl süreli zorunlu Rusça Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre
öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Rusça
yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.
Öðrencilere, “Yükseköðretim Kurumlarýnda Yabancý Dil Öðretimi
ve Yabancý Dille Öðretim Yapýlmasýnda Uyulacak Esaslara Ýliþkin
Yönetmelik” hükümleri uygulanýr.
Bk. 116. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun
aradýðý bütün koþullara ek olarak; astým, bronþit, epilepsi, nefes
darlýðý, renk körlüðü, kekemelik, saðýrlýk vb. gibi biyolojik bozukluðu
olmamak; histeri, marazi çarpýntý vb. psikolojik ve sinirsel
hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak; herhangi bir
okuldan disiplin cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; boy uzunluðunun
santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok
5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak gerekir. Kayýt sýrasýnda
Meslek Yüksekokulunca öngörülen saðlýk koþullarýna uygunluðu,
Devlet Hastanesi veya Týp Fakültesi Hastanesinden alýnacak
saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa kayýt
olacak öðrenciler okulun vereceði üniformayý giymek zorundadýr.
Yabancý dil eðitimi Ýngilizcedir.

Bk. 124. Öðretim dili Almancadýr.
Bk. 125. Bir yýl süreli zorunlu Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr, programýn
sonunda Almanca yeterlik sýnavýný baþaranlarýn doðrudan birinci
sýnýfa kayýtlarý yapýlýr. Almanca Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi
sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.
Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararasý yabancý
dil sýnavlarýnýn birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde
baþarýlý olduðunu belgeleyen, b) Üniversitece öðretim yýlý baþýnda
yapýlacak Almanca yeterlik sýnavýnda baþarýlý olanlar doðrudan
birinci sýnýfa alýnýrlar. Öðrencilere, “Yükseköðretim Kurumlarýnda
Yabancý Dil Öðretimi ve Yabancý Dille Öðretim Yapýlmasýnda
Uyulacak Esaslara Ýliþkin Yönetmelik” hükümleri uygulanýr.

Bk. 117. 14 Nisan 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransýz
Cumhuriyeti Hükümeti arasýnda aktedilerek 1 Eylül 1992 tarihinde
kanun kuvvetiyle yürürlüðe giren anlaþma uyarýnca kurulan
Galatasaray Eðitim ve Öðretim Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih
ve 3993 sayýlý Kanunla Galatasaray Üniversitesine
dönüþtürülmüþtür. Galatasaray Üniversitesi bir Devlet
Üniversitesidir. Uluslararasý anlaþma hükümleri uyarýnca
üniversitenin bir yükseköðretim programýna kaydolmaya hak
kazanan öðrenciler, ÖSYS’de bu üniversitenin ayný programý için
tercih hakký kullanamazlar.

Bk. 126. Eðitim-öðretim altyapýsý tamamlanýncaya kadar öðrenciler
öðrenimlerini Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi’nde
sürdüreceklerdir.
Bk. 128. Öðretim dili Fransýzcadýr.
Bk. 129. Bir yýl süreli zorunlu Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr, programýn
sonunda Fransýzca yeterlik sýnavýný baþaranlarýn doðrudan birinci
sýnýfa kayýtlarý yapýlýr. Fransýzca Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi
sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.

Bk. 118. Bu programýn öðretim dili Fransýzca olup, 1 (bir) yýllýk “Fransýzca
Dil Hazýrlýk” sýnýfý mevcuttur. Hazýrlýk sýnýfýnýn sonunda baþarýlý olan
öðrenciler ile üniversite tarafýndan yapýlan Fransýzca yeterlik
sýnavýnda baþarýlý olan öðrenciler 4 (dört) yýllýk lisans eðitimine
baþlarlar. Baþarýsýz öðrenciler “Fransýzca Dil Hazýrlýk” sýnýfýný tekrar
ederler.

Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararasý yabancý
dil sýnavlarýnýn birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde
baþarýlý olduðunu belgeleyen, b) üniversitece öðretim yýlý baþýnda
yapýlacak Fransýzca yeterlik sýnavýnda baþarýlý olanlar doðrudan
birinci sýnýfa alýnýrlar. Öðrencilere, “Yükseköðretim Kurumlarýnda
Yabancý Dil Öðretimi ve Yabancý Dille Öðretim Yapýlmasýnda
Uyulacak Esaslara Ýliþkin Yönetmelik” hükümleri uygulanýr.

Bk. 119. Bu programýn öðretim dili Fransýzca olup, 1 (bir) yýllýk “Fransýzca
Dil Hazýrlýk” sýnýfý mevcuttur. Bu sýnýfýn sonunda baþarýlý olan
öðrenciler ile Üniversite tarafýndan yapýlan Fransýzca yeterlik
sýnavýnda baþarýlý olan öðrenciler bu bölüme ait 1 (bir) yýllýk ikinci
hazýrlýk “Ýleri Fransýzca” sýnýfýna kayýt olurlar. Bu sürenin sonunda
baþarýlý olan öðrenciler 4 (dört) yýllýk lisans eðitimine baþlarlar.

Bk. 130. Öðrenciler Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýfýný Balcalý Kampusunda
sürdüreceklerdir.
Bk. 131. Hazýrlýk eðitimi Ankara’da yapýlacaktýr.
Bk. 132. Haliç Üniversitesi, Bizim-Lösemili Çocuklar Vakfý tarafýndan
kurulmuþ vakýf üniversitesidir. Eðitim-öðretimin ücrete tabi olduðu
Haliç Üniversitesinde 2013-2014 eðitim-öðretim yýlý ücretleri,
Hemþirelik Yüksekokulu 15.500 TL, Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý 15.000
TL, Fen-Edebiyat Fakültesi; Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Bölümü
ile Matematik Bölümü için 16.500 TL, Psikoloji Bölümü için 20.000
TL, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü için 19.500 TL, Mimarlýk
Fakültesi; Mimarlýk Bölümü için 21.500 TL, Mühendislik Fakültesi
bölümleri için 21.500 TL, Ýþletme Fakültesi bölümleri için 19.500 TL,
Saðlýk Bilimleri Yüksekokulu; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 17.500 TL, Ebelik Bölümü 14.500
TL, Meslek Yüksekokulu bölümleri için 11.500 TL olup, %8 Katma
Deðer Vergisi eðitim-öðretim ücretine dâhildir. Ücretler ¼’ü güz, ¼’ü
bahar yarýyýlý baþlarýnda ödenmek þartý ile yýllýk toplam 6 taksitle
ödenebilir. Eðitim-öðretim ücretinde yapýlabilecek yýllýk artýþlar, Devlet
Ýstatistik Enstitüsü tarafýndan belirlenen enflasyon oranlarý dikkate
alýnarak üniversitemiz yetkili kurullarýnýn kararýna istinaden yapýlacaktýr.

Bk. 120. Acýbadem Üniversitesinde eðitim ücretlidir. 2013-2014 eðitim ve
öðretim yýlýnda öðretim ücreti Týp Fakültesinde (Hazýrlýk sýnýfý dahil)
47.500 (Kýrkyedibinbeþyüz)TL., Saðlýk Bilimleri Fakültesinin
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Saðlýk Yönetimi
bölümlerinde 19.000 (Ondokuzbin)TL., Saðlýk Bilimleri Fakültesi
Hemþirelik Bölümünde 8.750 (Sekizbinyediyüzelli)TL., Fen Edebiyat
Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile Psikoloji
Bölümünde 30.000 (Otuzbin)TL., Saðlýk Hizmetleri Meslek
Yüksekokulunun tüm programlarýnda 13.000 (Onüçbin)TL. dir. Bu
ücretlere KDV dahildir. Öðretim ücretleri iki taksitle alýnacaktýr.
Taksitler her yarýyýl baþýnda tahsil edilecektir. Öðretim ücretinin
tamamýnýn bir defada peþin ödenmesi durumunda %5 indirim
uygulanacaktýr. Bankayla eðitim ve öðretim kredi anlaþmasý
yapýlarak eðitim ve öðretim ücreti banka aracýlýðýyla tahsil edilecektir.
Öðretim ücretlerindeki olasý yýllýk artýþlar, bir önceki yýla göre
TÜFE+ÜFE/2 oranýnda artýþ ile sýnýrlý tutulacaktýr. Öðrencilere
saðlanan burs sadece eðitim öðretim ücretini kapsamaktadýr.
Barýnma, beslenme, ulaþým vb konular burs kapsamý dýþýndadýr.
Burslar, disiplin cezasý ve baþka bir eðitim programýna geçiþ
yapýlmasý halinde kesilir. Hemþirelik bölümü ve Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon bölümünde staj zorunludur. Saðlýk Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu öðrencilerinin yaz tatilinde hastanelerin ilgili
bölümlerinde eðitim öðretim yýlý sonunda yaz stajý yapmalarý
zorunludur. YGS ve LYS giriþ sýnavý sonrasýnda aldýðý puana göre
tercih yaparken Acýbadem Üniversitesi programlarýný ilk üç içerisinde
tercih eden öðrencilere eðitim ücretinin %15’ i oranýnda burs
verilecektir. Birden fazla burs oraný almaya hak kazanan öðrencilere
en yüksek olan burs oraný verilir.

Haliç Üniversitesi Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere
saðlanan burs, sadece eðitim-öðretim ücretinin alýnmamasý
þeklindedir. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýfý
programýnda geçirilecek azami bir yýllýk süreyi de kapsamakta olup,
öðrenci öðrenimini baþarýyla devam ettirdiði sürece verilecektir.
Türkiye genelinde ÖSYS’de ilk 1000 öðrenci arasýnda yer alan ve
kayýt yaptýran öðrencilere %100, 1000–5000 arasýnda yer alan ve
kayýt yaptýran öðrencilere %50 oranýnda eðitim-öðretim katký payý
verilecektir.
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Bk. 133. Iþýk Üniversitesi, 128 yýllýk geçmiþi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
Eðitim Vakýflarýndan biri olan, Feyziye Mektepleri Vakfý (FMV)
tarafýndan kurulmuþtur. Iþýk Üniversitesi’nde öðretim ücretlidir. Bu
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ücret 2013-2014 eðitim-öðretim yýlýnda hazýrlýk ve lisans programlarý
için 23.257 TL + KDV ve önlisans programlarý için 11.574 TL +
KDV’dir. Peþin, indirimli ve taksitli ödeme seçenekleri mevcuttur.
Ayrýntýlý bilgilere Iþýk Üniversitesi web sitesindeki (http://
www.isikun.edu.tr) Mali Ýþler sayfasýndan ulaþýlabilir. Þile
Kampüsünde öðrenim görecek kýz ve erkek öðrenciler için yurtlar
mevcuttur ve ücrete tabidir. Yurtlarla ilgili genel bilgilere Iþýk
Üniversitesi web sitesinden ulaþýlabilir. Burslar ve indirimler,
yabancý dil hazýrlýk öðretimi için iki yýl; genel not ortalamasýna baðlý
olmaksýzýn; önlisans öðretimi için kesintisiz iki yýl, lisans öðretimi
için kesintisiz beþ yýldýr. Birden fazla burs ya da indirim almaya hak
kazanan öðrenci, en yüksek olanýndan yararlanýr. Yüksek Onur
Bursu: LYS sýralamasýnda ilk 10000 öðrenci içine girip Iþýk
Üniversitesi’ne yerleþen ve kayýt olan öðrencilere verilir. Bu
öðrencilerden öðrenim süreleri boyunca öðretim ücreti alýnmaz. Iþýk
Üniversitesi yurtlarýnda ücretsiz kalýrlar ve her yýl 9 ay boyunca
kendilerine parasal destek verilir. Bu destek 2013-2014 ders yýlý için
500 TL’dir. Onur Bursu: LYS sýralamasýnda ilk 10001-20000 içine
girip Iþýk Üniversitesi’ne yerleþen ve kayýt olan öðrencilere verilir.
Bu öðrencilerden öðrenim süreleri boyunca öðretim ücreti alýnmaz,
Iþýk Üniversitesi yurtlarýnda ücretsiz kalýrlar. Baþarý Bursu: Ücretli
ve kýsmi burslu öðrencilerden lisans öðrenimleri boyunca üstün
baþarý gösteren öðrencilere verilir. Bu burs hazýrlýk sýnýfý hariç her
yarýyýl sonunda Üniversite Burs Yönergesine göre verilir. Çalýþma
Bursu: Öðrencinin baþvurusu halinde Üniversitenin ihtiyacý olduðu
birimlerde çalýþma olanaðý saðlanýr. Kendisine çalýþmasý karþýlýðýnda
saat baþý ücret ödenir. Tercih Ýndirimleri: Iþýk Üniversitesi’nin lisans
programlarýný tercihlerinde ilk üç sýrada yazarak üniversiteye ücretli
olarak yerleþen ve kayýt yaptýran öðrencilere öðretim ücretinde
%25 indirim yapýlýr. FMV Iþýk Liseleri’nden mezun olup Iþýk
Üniversitesi’nin lisans programlarýný ilk beþ sýrada yazarak ücretli
olarak yerleþen ve kayýt olan öðrencilere öðretim ücretinde %50
indirim yapýlýr. Þiþli Terakki Lisesi, Darüþþafaka Lisesi ve Þile
ilçesindeki liselerden mezun olan Iþýk Üniversitesi’nin lisans
programlarýný ilk üç tercihlerinde yazarak ücretli olarak yerleþen ve
kayýt yaptýran öðrencilere öðretim ücretinde %50 indirim yapýlýr.
Uluslararasý Bakalorya (IB) programýndan diploma alan ve Iþýk
Üniversitesi lisans programlarýna ücretli olarak yerleþen öðrencilere
öðretim ücretinde %50 indirim yapýlýr. Iþýk Üniversitesi’nin ayrýca
spor, sanat, kardeþ ve þehit çocuðu indirimleri bulunmaktadýr.
Ayrýntýlý bilgi “http://www.isikun.edu.tr” web sitesindeki Burs
Yönergesinden alýnabilir.

sorunlarýolmadýðýnadair,saðlýkkuruluraporunuKTÜFarabiHastanesinden
veya tam teþekküllü bir hastaneden almalarý gerekir.
Bk. 141. Bu programa yerleþtirilen öðrenciler Hazýrlýk Sýnýfýndaki öðrenimlerini
Trabzon’daki Merkez Kanuni Kampusunda sürdüreceklerdir.

Bk. 134. Bu programa yerleþtirilen ve bu programýn puan türünde ilk 1 000’e
giren adaylara, 8 ay süre ile aylýk 500 TL karþýlýksýz Akdeniz Týp
Eðitim Bursu verilecektir. Bu öðrencilerin sene kaybý olmaksýzýn,
her yýl týp dersleri not ortalamalarýnýn en az %80 olmasý halinde,
eðitim süreleri boyunca burslarý devam edecektir.
Bk. 136. Öðrenciler eðitimlerini Van ili Merkez Kampus’taki Fen-Edebiyat
Fakültesinde sürdüreceklerdir
Bk. 137. 2013 yýlýnda yapýlan YGS ve LYS sonucunda MF puan türlerinde
OBP’nin 0.12 katsayýsý ile çarpýlmasý sonucu bulunan Y-MF1, YMF2, Y-MF3 ve Y-MF4 puanlarýndan yerleþtikleri bölümün puaný
esas alýnarak aþaðýda verilen derecelere giren ve ÝTÜ’yü 1. sýrada
tercih edip ÝTÜ lisans programýna kayýt yaptýran öðrencilere 4 yýl
süreyle baþarý derecelerine göre çeþitli miktarda “ÝTÜ Baþarý Ödülü”
verilecektir. ÝTÜ Baþarý Ödülü Ýngilizce Hazýrlýk Dönemini de
kapsamaktadýr; 1-50 arasý: 9 ay süreyle ayda 1000 TL, 1 diz üstü
bilgisayar ya da tablet bilgisayar, ÝTU ARI-TEKNOKENT’te þirket
açma önceliði, öðrenim süresince Gölet veya Gümüþsuyu’nun
yüksek standartlý yurtlarýnda ücretsiz konaklama olanaðý, 51-100
arasý: 9 ay süreyle ayda 750 TL, 1 diz üstü bilgisayar ya da tablet
bilgisayar, ITU ARI-TEKNOKENT’te þirket açma önceliði, öðrenim
süresince Gölet veya Gümüþsuyu’nun yüksek standartlý yurtlarýnda
ücretsiz konaklama olanaðý, 101-200 arasý: 9 ay süreyle ayda 450
TL, öðrenim süresince ÝMKB ve Ayazaða standart yurtlarýnda
ücretsiz konaklama olanaðý, 201-500 arasý: 9 ay süreyle ayda 300
TL, Ýstanbul dýþýnda ikamet eden öðrencilere öðrenim süresince
ÝMKB ve Ayazaða standart yurtlarýnda %50 indirimli konaklama
olanaðýný içerir. Koþul: Yukarýda farklý kategorilerde belirtilen baþarý ve
yurt ödülü her eðitim-öðretim yýlý sonunda öðrencinin genel not
ortalamasýnýn 4.00 üzerinden 3.00’ün altýna düþmesi durumunda kesilir.
ÝTÜ Sporcu Ödülü (2013-2014 Öðretim Yýlý): ÝTÜ’de faaliyet
gösteren branþlarda, branþlara ayrýlan toplam 10 kiþilik kontenjan
dahilinde; branþýnda milli sporcu, milli hazýrlýk kampýna çaðrýlmýþ
veya takým sporlarýnda bir takýmýn yýldýz, genç veya A takýmý
seviyelerinde oynamýþ olan ve ÝTÜ’deki ilgili branþ hocasýnýn
yapacaðý öneri doðrultusunda, üniversiteye giriþ puaný göz önünde
bulundurularak, ferdi veya takým sporlarýnda yer alacak öðrencilere; 9
ay süreyle ayda 250 TL, Ýstanbul dýþýnda ikamet eden öðrencilere ÝTÜ
yurtlarýnda kayýt önceliði hakkýný içerir. Koþul: Öðrenci ilgili branþta ÝTÜ’de
üniversite takýmýnda yer alarak düzenli faaliyetlere katýlacaktýr.
Bk. 139. Bu programa alýnacak öðrencilerin yüzme, dalma, can kurtarma ve
denize dayanýklý olma durumlarýna engel teþkil edecek herhangi bir saðlýk
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Bk. 142. Koç Üniversitesi’nde eðitim-öðretim ücrete tabidir. 2013-2014 ders
yýlýnda yerleþtirilen öðrenciler için eðitim-öðretim ücreti Týp Fakültesi
dýþýndaki programlar için KDV dâhil 36.500 TL’dir; Týp Fakültesi
2013-2014 ders yýlý eðitim-öðretim ücreti KDV dâhil 50.300 TL’dir.
Yýllýk ücretlerin yarýsý Güz Dönemi baþýnda, geri kalaný Bahar
Dönemi baþýnda ödenir. Yurtlar ücretlidir. Koç Üniversitesinde
burslar karþýlýksýz olup normal eðitim-öðretim süresince devam
eder. Bu süre Yabancý Dil Hazýrlýk Programý okuyacak öðrenciler
için Hazýrlýk Programý süresi (en fazla iki yýl) artý dört yýl (Týp
Fakültesi için Hazýrlýk Programý süresi artý altý yýl); Hazýrlýk
Programý’nda okumadan birinci sýnýftan baþlayan öðrenciler için
dört yýldýr (Týp Fakültesi için altý yýldýr); çift anadal yapan öðrenciler
için burs süresi Hazýrlýk Programý (en fazla iki yýl) artý beþ yýldýr (Týp
Fakültesi için Hazýrlýk Programý süresi artý yedi yýldýr). Derslere
devamlýlýk gösteren öðrenciler akademik baþarýsýzlýktan dolayý
yukarýda belirtilen sürelerin dolmasýndan önce burs kaybý
yaþamazlar. Koç Üniversitesi programlarýna burslu olarak
yerleþtirilen öðrenciler Üniversitenin baþka bir programýna yatay
geçiþ yaptýklarýnda burs haklarý devam edebilir. Herhangi bir burs
(tam, destek (%50 burslu) veya kýsmi (%25 burslu)) kontenjanýndan
Koç Üniversitesi’nin bir lisans programýna yerleþip bu programý
tamamlamýþ veya programdan ayrýlmýþ olanlar tekrar Koç
Üniversitesi lisans programlarýna yerleþtikleri takdirde ikinci kez
herhangi bir burs imkânýndan yararlanamazlar. Daha önceki yýllarda
Türkiye’de bir lisans programýna yerleþtirilmiþ olan öðrenciler Koç
Üniversitesi’nin bir lisans programýna tam burs kontenjanýndan
yerleþtirilirlerse herhangi bir burs imkânýndan yararlanamazlar.
Eðitim-öðretim, yurt ücretleri ve burslar her yýl Mütevelli Heyeti
tarafýndan, maliyet artýþlarý ile o yýlýn Üniversite bütçesi göz önünde
tutularak saptanýr. Baþarý Burslarý: Koç Üniversitesi’nin tam burslu
programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs; (a) eðitimöðretim ücretini, (b) masraflarýna katký olarak 10 ay süreyle aylýk
burs desteðini, (c) öðrencilerin yurtlarda ücret ödemeden kalmasýný
kapsar. Baþarý burslarý kategorileri: Semahat-Nusret Arsel ve
Suna-Ýnan Kýraç Üstün Baþarý Bursu: Koç Üniversitesi’nin çeþitli
programlarýna Tam Burslu olarak en üst sýralamalarda yerleþtirilecek
30 öðrenciye verilecektir. Burslarýn en az 3’er adedi Hukuk ve Týp
Fakültelerine ayrýlmýþtýr. Semahat-Nusret Arsel ve Suna-Ýnan
Kýraç Üstün Baþarý Bursu; (a) eðitim-öðretim ücretini, (b) masraflarýna
katký olarak 10 ay süreyle ayda 600 TL burs desteðini, (c)
öðrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda 2 kiþilik odalarda ücret
ödemeden kalmasýný, (d) öðretimleri süresince ders kitabý giderlerini,
(e) 2013–2014 ders yýlýnda bir seferlik 2.000 TL’lik giriþ baþarý
ödülünü kapsar. Tam Burslu bir programa yerleþtirilen öðrenci,
yerleþtirildiði puan türünden LYS sýralamasýnda ilk 300 öðrenci
içindeyse Özel Baþarý Bursundan yararlanýr. Özel Baþarý Bursu; (a)
eðitim-öðretim ücretini, (b) masraflarýna katký olarak 10 ay süreyle
ayda 530 TL burs desteðini, (c) öðrencilerin arzu ettikleri takdirde
yurtlarda 2 kiþilik odalarda ücret ödemeden kalmasýný, (d) öðretimleri
süresince ders kitabý giderlerini, (e) 2013–2014 ders yýlýnda bir
seferlik 1.500 TL’lik giriþ baþarý ödülünü kapsar. Tam Burslu bir
programa yerleþtirilen öðrenci, yerleþtirildiði puan türünden LYS
sýralamasýnda ilk 1000 öðrenci içindeyse Yüksek Baþarý Bursundan
yararlanýr. Yüksek Baþarý Bursu; (a) eðitim-öðretim ücretini, (b)
masraflarýna katký olarak 10 ay süreyle ayda 480 TL burs desteðini,
(c) öðrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda ücret ödemeden
kalmasýný, (d) öðretimleri süresince ders kitabý giderlerini kapsar.
Koç Üniversitesi’nin Tam Burslu programlarýna yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan burs; (a) eðitim-öðretim ücretini, (b) masraflarýna
katký olarak 10 ay süreyle ayda 430 TL burs desteðini, (c)
öðrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda ücret ödemeden kalmasýný
kapsar. LYS sonucunda Koç Üniversitesi’ne yerleþtirilen ve
Uluslararasý Bakalorya (IB) diplomasý olan ve diploma notu 34 veya
üstü olan öðrencilerin eðitim ücretlerine %25 burs indirimi verilir;
Abitur diplomasý olan ve diploma notu 2 veya daha iyi olan
öðrencilerin eðitim-öðretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir;
Matura (Reifeprüfung) diplomasý olan ve diploma notu 2.0 veya
daha iyi olan öðrencilerin eðitim-öðretim ücretlerine %25 burs
indirimi verilir; Fransýz Bakalorya sýnavýný alan ve sýnav notu 14
veya daha iyi olan öðrencilerin eðitim-öðretim ücretlerine %25 burs
indirimi verilir. LYS sýnavý sonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz,
destek burslu (%50 burslu) ya da kýsmi burslu (%25 burslu)
programlarýna yerleþtirilen öðrencilere programlarýndaki akademik
dönem sonundaki baþarý sýralamalarýna dayanarak bir sonraki
dönem için eðitim-öðretim ücretine tam veya kýsmi burs indirimi
verilebilir. LYS sonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz
programlarýndan birine girme hakký kazanan ve daha önceki yýllarda
Türkiye’de bir lisans programýna yerleþtirilmemiþ olan þehit çocuklarý
Tam Burslu olarak kabul edilir. Koç Üniversitesi, öðrencilerine
üniversitenin çeþitli bölümlerinde yarý zamanlý çalýþarak deneyim
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ve gelir elde etme imkâný da sunmaktadýr. Her akademik dönem
baþýnda Kitap Bursu baþvurusu yapan öðrenciler ihtiyaç durumlarýna
göre deðerlendirilir ve kitap giderleri kýsmi ya da tam olarak
karþýlanýr. Kitap Bursu miktarý ve verilecek öðrenci sayýsý her
dönem için yeniden gözden geçirilebilir. Kitap burslarýnýn yaný sýra
tam burslu öðrencilere ihtiyaç durumlarýna göre ek destek saðlanabilir.
Öðrenci Baþarý Burslu programlar dýþýnda bir programa yerleþtirilmiþ
ve yerleþtirildiði puan türünden (DÝL puan türleri hariç) LYS
sýralamasýnda ilk 300 içindeyse ücret ödemeden ve ilk 1000
içindeyse yurt ücretinin yarýsýný ödeyerek yurtlarda kalabilir. DÝL
puan türleri ile yerleþtirilmiþ öðrenciler LYS sýralamasýnda ilk 100
içindeyse yurt ücretinin yarýsýný ödeyerek yurtlarda kalabilir. IB
diploma notu 37 veya üstü, Fransýz Bakaloryasý sýnav notu en az
17 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümleri’nden en az 16 olmak
koþulu ile), Matura diploma notu 1,5 veya daha iyi veya ABITUR
diploma notu 1,5 veya daha iyi olan ve LYS sonuçlarý ile Moleküler
Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne yerleþtirilmiþ olan öðrenciler,
Üniversitemize kayýt sýrasýnda belirtmeleri durumunda ve birinci
yýlýn sonunda not ortalamalarýnýn 4,00 üzerinden en az 3,50 olmasý
koþuluyla Týp Fakültesi’ne doðrudan geçiþ yapabilirler. IB diploma
notu 37 veya üstü, Fransýz Bakaloryasý sýnav notu en az 16 veya
üstü, Matura diploma notu 1,5 veya daha iyi veya ABITUR diploma
notu 1,5 veya daha iyi olan ve LYS sonuçlarý ile Hukuk Fakültesi
ile ayný puan türü ile öðrenci kabul eden bir bölümüne yerleþtirilmiþ
olan öðrenciler, Üniversitemize kayýt sýrasýnda belirtmeleri durumunda
ve birinci yýlýn sonunda not ortalamalarýnýn 4,00 üzerinden en az 3,50
olmasý koþuluyla Hukuk Fakültesi’ne doðrudan geçiþ yapabilirler.
IB diploma notu 36 veya üstü, Fransýz Bakaloryasý sýnav notu en
az 14 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümleri’nden en az 16 olmak
koþulu ile), Matura diploma notu 2,0 veya daha iyi veya ABITUR
diploma notu 2,0 veya daha iyi olan öðrenciler, Üniversitemize
kayýt sýrasýnda belirtmeleri durumunda ve birinci yýlýn sonunda not
ortalamalarýnýn 4,00 üzerinden en az 3,00 olmasý koþuluyla
Mühendislik Fakültesi programlarýna doðrudan geçiþ yapabilirler.
IB diploma notu 34 veya üstü, Fransýz Bakaloryasý sýnav notu en
az 14 veya üstü, Matura diploma notu 2,0 veya daha iyi veya
ABITUR diploma notu 2,0 veya daha iyi olan öðrenciler,
Üniversitemize kayýt sýrasýnda belirtmeleri durumunda ve birinci
yýlýn sonunda not ortalamalarýnýn 4,00 üzerinden en az 3,00 olmasý
koþuluyla Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi ve
Ýnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi programlarýna doðrudan geçiþ
yapabilirler. Hemþirelik Yüksek Okulu’ndan diðer programlara
geçiþ yapýlamaz. Üniversitemize burssuz olarak yerleþtirilen
öðrencilerden herhangi birinin, ailesinin durumunda ciddi bir olumsuz
mali deðiþiklik olduðu takdirde, çok sýnýrlý sayýda öðrenciye Burs
Komitesi’nce tam veya kýsmi ihtiyaç bursu verilebilir. Üniversiteye
yeni giren öðrenciler ilk yýllarýný tamamlamadan bu burstan
yararlanamazlar. Burslarla ilgili ayrýntýlý bilgilere üniversitenin internet
adresinden ulaþýlabilir.

öðrenim ücretine ve ödeme koþullarýna uymakla yükümlüdür.
Üniversitemizin “Burslu” kontenjanlarýna yerleþen öðrencilere
saðlanan burs sadece eðitim ücretini kapsamaktadýr. Öðrenim
ücretinin dýþýnda kalan barýnma, beslenme, kitap vb. ücretler
öðrenci tarafýndan karþýlanýr. Verilen burs; zorunlu yabancý dil
hazýrlýk öðrenimini þart koþan ve eðitim dili Ýngilizce olan bölümler
için bir yýlý ve normal öðrenim süresini (önlisans programlarýnda 2
yýl, lisans programlarýnda 4 yýl, týp fakültesinde 6 yýl) kapsamaktadýr.
Hazýrlýk sýnýfý isteðe baðlý (eðitim dili Türkçe olan) bölümlerde ise
burs süresi; sadece hazýrlýk sýnýfý dýþýndaki öðrenim süresini
kapsamaktadýr. Bu süre zarfýnda herhangi bir yarýyýl sonunda,
genel aðýrlýklý not ortalamasý (GANO) 4.00 üzerinden 2.00’nin altýna
düþen burslu öðrenci uyarýlýr. Bu öðrencinin GANO’su bir sonraki
dönem sonunda, 2.00’nin altýnda kalýrsa bursu kesilir. Bursu kesilen
öðrenci, GANO’sunu 2.00 ve üzerine çýkardýðý ilk yarýyýl sonrasýnda
tekrar burs almaya hak kazanýr. Disiplin cezasý alan öðrencilerin
burslarý, bir daha baðlanmamak üzere kesilir. Ücretler, burslar ve
öðrenci evleriyle ilgili ayrýntýlý bilgiye üniversitenin
www.maltepe.edu.tr internet adresinden ulaþýlabilir.
Bk. 146. 2013 yýlý ÖSYS’de LYS’lerdeki yerleþtirme puanýna göre MF, TM,
TS ve DÝL puan türlerinin herhangi birinde ilk 3 dereceye ve YGS’de
yerleþtirme puanýna göre YGS puan türünün herhangi birinde ilk 3
dereceye girerek ODTÜ’de bir lisans programýný tercih eden
öðrenciler, ODTÜ Vakfý Üstün Baþarý Bursu almaya hak kazanacaktýr.
Üstün Baþarý Bursu, 2013-2014 eðitim öðretim Yýlýnda 9 ay süreyle
aylýk 800 TL ödenmesini, bir adet dizüstü bilgisayarý, tek kiþilik yurt
odalarýnda ücretsiz konaklamayý, katký payý muafiyeti ve her
dönem ODTÜ Kitaplýðýndan 550 TL karþýlýðý kitap desteði olmak
üzere eðitim desteðini ve gidiþ dönüþ uçak bileti de dahil olmak
üzere bir defaya mahsus olarak yurtdýþýnda staj yapma veya
uluslararasý deðiþim programlarýnda en az bir dönem yurtdýþýnda
okuma önceliðini kapsamaktadýr. Üstün Baþarý Bursunu almaya
hak kazanan öðrenciler, dereceye girdikleri puan türü ile kayýt
olduklarý programýn puan türü farklý da olsa burs almaya hak
kazanýrlar. Üstün Baþarý Bursu karþýlýksýz olup Ýngilizce Hazýrlýk
programýnda geçirilebilecek süre ile lisans programýnda geçirilecek
4 yýlý kapsar. 2013 yýlý ÖSYS’de LYS’lerdeki yerleþtirme puanýna
göre MF ve TM puan türlerinin herhangi birinden ilk 100 dereceye,
TS ve DÝL türlerinin herhangi birinden ilk 50 dereceye ve YGS’de
yerleþtirme puanýna göre YGS puan türünün herhangi birinde ilk 50
dereceye girerek ODTÜ’de bir lisans programýný tercih eden
öðrenciler, ODTÜ Vakfý Baþarý Bursu almaya hak kazanacaktýr.
Baþarý Bursu, 2013-2014 eðitim öðretim Yýlýnda 9 ay süreyle aylýk
550 TL ödenmesini, bir adet dizüstü bilgisayarý, dört kiþilik yurt
odalarýnda ücretsiz konaklamayý, katký payý muafiyetini ve her
dönem ODTÜ Kitaplýðýndan 550 TL karþýlýðý kitap desteðini
kapsamaktadýr. Baþarý Bursunu almaya hak kazanan öðrenciler,
dereceye girdikleri puan türü ile kayýt olduklarý programýn puan
türünün ayný olmasý durumunda burs almaya hak kazanýrlar. Baþarý
Bursu karþýlýksýz olup Ýngilizce Hazýrlýk programýnda geçirilebilecek
süre ile lisans programýnda geçirilecek 4 yýlý kapsar. Üstün Baþarý
Bursu ile Baþarý Bursunun her ikisini de almaya hak kazanan
öðrencilere sadece Üstün Baþarý Bursu verilecektir. Üstün Baþarý
ve Baþarý Bursunu almaya hak kazanacak öðrencilerin sýralamasýnýn
belirlenmesinde, ÖSYM tarafýndan bir mesleðe yönelik program
uygulamayan ortaöðretim kurumlarýndan mezun olan adaylarýn
kendi alanlarý ile ilgili yükseköðretim programlarýna yerleþtirilmesinde
kullanýlan yöntem esas alýnarak hesaplanan Ortaöðretim Baþarý
Puanýnýn (OBP) sýnav puanýna eklenmesiyle elde edilen yerleþtirme
puaný temel alýnacaktýr. ODTÜ’ye aþaðýdaki koþullarda yerleþtirilen
ve Ankara dýþýnda ikamet etmekte olanlardan (a) MF puan türüne
göre öðrenci alan programlara yerleþtirilen öðrencilerden MF puan
sýralamasýnýn herhangi birinde yerleþtirme puanýna göre ilk 4.000
öðrenci arasýnda yer alan, (b) TM puan türüne göre öðrenci alan
programlara yerleþtirilen öðrencilerden TM puan sýralamasýnýn
herhangi birinde yerleþtirme puanýna göre ilk 500 öðrenci arasýnda
yer alan, (c) TS puan türüne göre öðrenci alan programlara
yerleþtirilen öðrencilerden TS puan sýralamasýnýn herhangi birinde
yerleþtirme puanýna göre ilk 300 öðrenci arasýnda yer alan, (d) DÝL
puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden DÝL
puan sýralamasýnýn herhangi birinde yerleþtirme puanýna göre ilk
100 öðrenci arasýnda yer alan, e) TÜBITAK tarafýndan düzenlenen
bilim olimpiyatlarýnda ilk 3 dereceye giren öðrenciler ODTÜ öðrenci
konukevine veya ODTÜ yurtlarýna ücreti karþýlýðý “sýralamasýz”
olarak kabul edileceklerdir. ODTÜ Vakfý ve ODTÜ Mezunlar Derneði
ekonomik zorluklar nedeniyle eðitimini sürdürmekte zorlanan
öðrencilere destek olmaktadýr. 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnda
Baþarý Burslarý dahil yaklaþýk 100 çeþit burs ve yardýmdan yaklaþýk
1.300 yeni kazanan öðrencinin yararlanmasý beklenmektedir. Burs
ve yardýmlar 9-12 ay süre ile nakit, yurt ve yemek yardýmlarý
þeklinde olup miktarlarý 2012-2013 eðitim öðretim yýlý için aylýk 80600 TL arasýnda deðiþmektedir. Burs ve yardýmlardan ihtiyacý olan
öðrenciler, öðrenimlerini baþarý ile sürdürdükleri sürece
yararlanabilmektedirler. Bazý öðrenciler ekonomik gereksinimlerine

Bk. 143. Koç Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulunda eðitim-öðretim ücrete
tabiidir. 2013-2014 ders yýlýnda eðitim-öðretim ücreti KDV dâhil
8.700 TL’dir. Yýlýk ücretlerin yarýsý Güz dönemi baþýnda, geri kalaný
Bahar dönemi baþýnda ödenir. Burslu olarak yerleþtirilen öðrencilere
saðlanan burs; (a) eðitim-öðretim ücretini (b) yurtlarda ücret
ödemeden kalmayý, (c) masraflarýna katký olarak, koþullarý saðlayan
öðrencilere, 10 ay süreyle ayda 330 TL burs desteðini ve ders
günlerinde her gün iki öðün yemeði kapsamaktadýr. Burslar
karþýlýksýz olup, normal eðitim-öðretim süresince (4 yýl) devam
eder. Hemþirelik Yüksekokulunda eðitim-öðretim Niþantaþý, yurtlar
ise Niþantaþý ve Fulya bölgelerinde yer almaktadýr. Daha önce
tam, destek (%50 Burslu) veya kýsmi burslu (%25 Burslu)
kontenjandan Koç Üniversitesi’nin bir lisans programýna yerleþip
bu programý tamamlamýþ veya ayrýlmýþ olanlar tam, destek veya
kýsmi burslu öðrenimden yararlanamazlar. Eðitim-öðretim, yurt
ücretleri ve burslar her yýl Mütevelli Heyeti tarafýndan, maliyet
artýþlarý ile o yýlýn Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanýr.
Yurtlar ücretlidir.
Bk. 144. Maltepe Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. Týp Fakültesi 29.000,00
TL, Eðitim Fakültesi 17.930,00 TL, Yabancý Diller Yüksekokulu
Ýngilizce Hazýrlýk programý 21.945,00 TL, diðer fakülteler 21.945,00
TL, Hemþirelik Yüksekokulu 10.000,00 TL, Meslek Yüksekokulu
programlarý 11.000,00 TL, Uzaktan Eðitim Lisans programlarý
9.075,00 TL’dir (Uzaktan eðitim programlarýna yerleþen öðrencilerin
internete eriþimli bir kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna sahip
olmalarý gerekir. Dönem sonu sýnavlarý kampüste yapýlýr.). Bu
ücretlere KDV dahildir. Yýllýk öðrenim ücreti ödemeleri, Üniversite
tarafýndan ilan edilen anlaþmalý bankanýn açacaðý taksitli kredi
hesabý prosedürüne uygun sözleþme düzenlenerek yapýlýr. Kayýt
sýrasýnda alýnacak peþinattan sonra kalan öðrenim ücreti EkimMayýs aylarý arasýnda sekiz taksitte ödenir. Öðrenim ücretinin
tamamýnýn kayýt anýnda peþin ödenmesi halinde % 5 indirim
uygulanýr. Her yýl için öðrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafýndan
yeniden belirlenip, akademik yýl baþlamadan ilan edilir. Tüm
öðrenciler giriþ yýllarýna bakýlmaksýzýn, o akademik yýl için açýklanan
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göre nakit, yurt ve yemek yardýmlarýnýn tamamýndan
yararlanabilmektedir. Burs ve yardýmlara baþvurular kayýtlar
sýrasýnda yapýlmaktadýr. Ayrýntýlý bilgiler ODTÜ’yü kazanan
öðrencilere posta ile gönderilmekte, ayrýca, http://
www.tanitim.metu.edu.tr/ internet adresinde sunulmaktadýr.

MATURÝTA diploma notu 80 ve üstünde olan öðrencilerin bursu,
“Yüksek Baþarý Bursu” kapsamýnda, yýllýk öðrenim ücretinin 3/
4'ünden muafiyete yükseltilir. (b) %50 Burslu yerleþtirildiði puan
türündeki LYS sýralamasýnda ilk 4000-6000 içinde yer alanlara,
“Türkan Sabancý Bursu” kapsamýnda ayrýca; 9 ay süre ile ayda 350
TL nakit ödeme saðlanýr. Üniversitemize ÖSYM ile yerleþtiði tarihte
þehit çocuðu olan, yerleþtirildiði puan türündeki LYS sýralamasýnda
ilk 100.000 de olmasý þartýyla burslu ya da burssuz olarak kayýt
yaptýracak lisans öðrencilerinden gerekli koþullarý saðladýðýný
belgeleyenlere, Þehit Çocuklarý Bursu verilir. Tercih öncesi adaylarýn
belgelerini üniversiteden yazýlý olarak teyit ettirmeleri gerekmektedir.
Þehit Çocuklarý Bursu kapsamýnda öðrenim ücreti muafiyeti, 9 ay
süre ile ayda 500 TL nakit ödeme ve Üniversite yurdunda kalmak
isteyenlere 4 kiþilik odada ücretsiz kalma olanaðý saðlanýr. Burslar
karþýlýksýzdýr. Öðrenciler, derslere kayýtlý olarak öðrenimine devam
ettiði ve disiplin cezasý almadýðý takdirde, üniversiteye ilk giriþte
saðlanan burslar normal öðrenim süresince kesintisiz devam eder
ve uzatýlamaz. Normal öðrenim süresi; Diller Okulu’nda geçirilebilecek
bir yýllýk veya bir dönemlik süreyi de kapsamak üzere; öðrenimine
Diller Okulu’ndan baþlayan öðrenciler için 5 yýl, doðrudan birinci
sýnýfa baþlayan öðrenciler için ise 4 yýldýr. Akademik baþarýsýzlýða
baðlý olarak herhangi bir burs kaybý yaþanmaz. Burslar kapsamýnda
edinilen yurt hakkýný kullanmak istemeyen öðrencilere bunun
yerine; hak etmiþ olduðu yurt ücretinin 2/3’ü kadar nakit ödeme,
güz ve bahar dönemleri baþýnda yapýlýr. Öðrenim esnasýndaki burs
olanaklarý, Ýngilizce yeterlilik koþullarý ve diðer bilgiler,
www.sabanciuniv.edu resmi internet sayfasýnda sunulmaktadýr.

Bk. 147. 2013 yýlý lise ve dengi okul mezunu olarak ODTÜ’de Matematik,
Fizik, Kimya, Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik
programlarýndan birine ilk tercihi olarak yerleþtirilen ve yerleþtirildiði
programýn MF puan türünün yerleþtirme puaný sýralamasýnda ilk 500
öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere ODTÜ Vakfý Temel Bilim
Baþarý Bursu verilecektir. Burs, 2013-2014 eðitim öðretim yýlý için
9 ay süreyle ayda 385 TL ödemeyi kapsamaktadýr. Burs karþýlýksýz
olup Ýngilizce Hazýrlýk programýnda geçirilecek 1 yýl ile lisans
programýnda geçirilecek 4 yýlý kapsamaktadýr. Baþarý Bursu ile
Temel Bilim Baþarý Bursunun her ikisini de almaya hak kazanan
öðrencilere sadece Baþarý Bursu verilecektir. Temel Bilim Baþarý
Bursunu almaya hak kazanacak öðrencilerin sýralamasýnýn
belirlenmesinde, ÖSYM tarafýndan bir mesleðe yönelik program
uygulamayan ortaöðretim kurumlarýndan mezun olan adaylarýn
kendi alanlarý ile ilgili yükseköðretim programlarýna yerleþtirilmesinde
kullanýlan yöntem esas alýnarak hesaplanan Ortaöðretim Baþarý
Puanýnýn (OBP) sýnav puanýna eklenmesiyle elde edilen yerleþtirme
puaný temel alýnacaktýr.
Bk. 148. Sabancý Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. 2013-2014 akademik
yýlýnda tüm programlar için KDV dahil yýllýk öðrenim ücreti 36.000
TL’dir. Öðrenim ücretinin yarýsý ilk kayýt sýrasýnda ve diðer yarýsý
da ikinci dönem kayýtlarý sýrasýnda ödenecektir. 2013-2014 akademik
yýlýnda, üniversite yönetimi tarafýndan belirlenen koþullar
çerçevesinde banka ile kredi sözleþmesi yapmak koþuluyla,
sadece öðrenim ücreti ödemelerinde ilk üçü birinci (güz) dönem
diðer üçü ise ikinci (bahar) dönem olmak üzere toplam altý eþit taksit
olanaðý saðlanmaktadýr. Üniversitenin yurtlarýnda kalmak isteyenler
için 2013-2014 akademik yýlýnda dönem baþýna iki kiþilik oda ücreti
kiþi baþýna 3.275 TL, dört kiþilik oda ücreti kiþi baþýna 2.200 TL olup
yurt ücretleri dönem baþlarýnda peþin olarak ödenir. Mühendislik ve
Doða Bilimleri Programlarý: Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliði,
Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Elektronik Mühendisliði,
Malzeme Bilimi ve Mühendisliði, Mekatronik Mühendisliði, Üretim
Sistemleri Mühendisliði lisans derecelerini; Sanat ve Sosyal
Bilimler Programlarý: Ekonomi, Uluslararasý Çalýþmalar, Toplumsal
ve Siyasal Bilimler, Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý,
Kültürel Çalýþmalar lisans derecelerini; Yönetim Bilimleri Programlarý:
Yönetim Bilimleri lisans derecesini kapsamaktadýr. Öðrencilerden,
yerleþtirildikleri programa kayýt yaptýrýrken ilgi duyduklarý lisans
diploma programýný belirtmeleri istenecektir. Esas öðrenim görmek
istenen lisans diploma programý ise ikinci sýnýfýn sonunda öðrencilerin
istekleri doðrultusunda kesinleþtirilecektir. Ancak, ÖSYM tarafýndan
yapýlan merkezi sýnavla bir puan türü ile ortak programlara
yerleþtirilen öðrencinin ortak eðitimi baþarý ile tamamladýktan
sonra, ayný yükseköðretim kurumu içinde farklý puan türü ile
öðrenci kabul eden diploma programlarýna geçiþleri, Yükseköðretim
Kurumlarýnda Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasýnda
Geçiþ, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararasý Kredi Transferi
Yapýlmasý Esaslarýna Ýliþkin Yönetmeliðinkurum içi yatay geçiþ
hükümlerine göre yapýlýr. Yabancý dil hazýrlýk ve muafiyet sýnavý
bilgilerine ve Diller Okulundaki eðitim ve öðretim esaslarýna iliþkin
diðer bilgilere Üniversitenin www.sabanciuniv.edu resmi internet
sayfasýndan ulaþýlabilmektedir. Tam Burslu öðrenciler
yerleþtirildikten sonra, aþaðýdaki koþullara göre ilave burs olanaklarýna
sahip olabilirler: (a)Mühendislik ve Doða Bilimleri, Sanat ve Sosyal
Bilimler veya Yönetim Bilimleri programlarýndan herhangi birine
“Onur Bursu” kapsamýnda ayrýca; 9 ay süre ile ayda 500 TL nakit
ödeme olanaðý saðlanýr. b) Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarýna
Tam Burs kontenjanýndan yerleþtirilmiþ olup; yerleþtiði puan
türünde Sabancý Üniversitesi’ne giriþ sýralamasýna göre ilk 5 öðrenci
içinde yerleþenlere, “Üstün Baþarý Metin Sabancý Bursu” kapsamýnda
ayrýca; 9 ay süre ile ayda 500 TL nakit ödeme ve Üniversite
yurdunda kalmak isteyenlere 2 kiþilik odada ücretsiz kalma olanaðý
saðlanýr. (c) Mühendislik ve Doða Bilimleri Programlarýna Tam Burs
kontenjanýndan yerleþtirilmiþ olup; yerleþtiði puan türünde Sabancý
Üniversitesi’ne giriþ sýralamasýna göre ilk 9 öðrenci içinde yerleþenler
ile Yönetim Bilimleri Programlarýna Tam Burs kontenjanýndan
yerleþtirilmiþ olup; yerleþtiði puan türünde Sabancý Üniversitesi’ne
giriþ sýralamasýna göre ilk 3 öðrenci içinde yerleþenlere, “Üstün
Baþarý Sakýp Sabancý Bursu” kapsamýnda ayrýca; 9 ay süre ile ayda
500 TL nakit ödeme ve Üniversite yurdunda kalmak isteyenlere
2 kiþilik odada ücretsiz kalma olanaðý saðlanýr. Tam Burs ile
yerleþtirilip birden fazla bursun koþullarýný saðlayanlar, en yüksek
kapsamlý burstan faydalanýrlar. %50 Burslu öðrenciler
yerleþtirildikten sonra, aþaðýdaki koþullara göre ilave burs olanaklarýna
sahip olabilirler: (a) %50 Burslu yerleþtirildiði puan türündeki LYS
sýralamasýnda ilk 4000 içinde yer alan veya Uluslararasý Bakalorya
(IB) diploma notu 32 ve üstü; veya ABÝTUR diploma notu 2 ve
altýnda olan; veya MATURA diploma notu 2 ve altýnda olan; veya

Bk. 149. Öðrenciler öðrenimlerini Hendek Ýlçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 150. Bu bölüme kayýt olacak öðrenciler FH Bochum Üniversitesi ile
yapýlan anlaþma gereði yeterli düzeyde Almanca bilmeleri halinde
3. sýnýfý bu üniversitede okuyabilecekler ve baþarýlý olmalarý
durumunda da hem Kocaeli Üniversitesinden hem de FH Bochum
Üniversitesinden diploma alma imkanýna sahip olabileceklerdir.
Bk. 151. Öðrenciler öðrenimlerini Ankara ili Akyurt Ýlçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 152. Hazýrlýk sýnýfý öðrenimi Çaycuma kampusunda yapýlacaktýr.
Bk. 156. Bu programda öðretim Türkçe yapýldýðýndan Ýngilizce Hazýrlýk
Programý yoktur.
Bk. 157. Öðretim dili, programda yer alan bir çok meslek dersi için Türkçedir,
ancak, seçmeli derslerin çoðu ile bazý zorunlu derslerde öðretim dili
Ýngilizcedir.
Bk. 159. Ýpek Üniversitesinde, 2013-2014 ders yýlý için eðitim ücreti KDV
dâhil 25.000 TL’dir. Eðitim ücreti iki eþit taksitte, güz ve bahar
dönemi baþýnda ödenir. Ýpek Üniversitesi, kayýtlý öðrenciler için
sonraki yýllarda eðitim ücretinde yapýlacak yýllýk artýþlarý, bir önceki
yýla göre Tüketici Fiyatlarý Endeksindeki (TÜFE) artýþ ile sýnýrlý
tutmayý taahhüt etmektedir. Ýpek Üniversitesinde Tam Burslu
öðrencilere yýlda 9 ay süreyle, ücretsiz yurt ve aylýk 500 TL burs
saðlanýr. Ýpek Üniversitesi’nin %50 burslu programlarýna yerleþtirilen
öðrencilerine saðlanan burs, eðitim ve yurt ücretinden %50 indirimi
kapsar. Ýlk 100 dereceye girenler için aylýk 1000 TL ve ücretsiz yurt
imkâný; 101-500 arasý için aylýk 800 TL ve ücretsiz yurt imkâný; 5011000 arasý için aylýk 700 TL ve ücretsiz yurt imkâný; 1001-5000 arasý
için aylýk 500 TL ve ücretsiz yurt imkâný saðlanýr. Ýpek Üniversitesinde
kazanýlan burslar, karþýlýksýz olup hazýrlýk eðitimi için azami iki yýl,
lisans eðitimi için azami beþ yýl olmak üzere, toplam yedi yýl süreyle
geçerlidir. Ýpek Üniversitesi, öðrencilerinin derslere devam etmesi
koþuluyla kazandýklarý burslarýn bu süre zarfýnda hiçbir þekilde
kesilmeyeceðini, not ortalamasý veya sýnýf, ders geçme gibi
konulardan etkilenmeyeceðini taahhüt etmektedir. Ýpek
Üniversitesi’ne yerleþtirildikleri puan türünde, LYS’de ilk 5.000’de
yer alan öðrenciler, hangi kategoride (Tam Burslu, %50 Burslu veya
Ücretli kontenjan) olduklarýna bakýlmaksýzýn, Tam Burslu sayýlýrlar
ve Tam Burslu öðrencilere tanýnan haklardan yararlanýrlar.
Üniversitede eðitim dili Ýngilizcedir. Ancak Türk Dili ve Edebiyatý,
Film Tasarýmý ve Animasyon Bölümlerinde eðitim Türkçe
yapýlmaktadýr. Yurtlardan sadece Ankara Merkez ilçeleri dýþýnda
ikamet eden Üniversitemiz öðrencileri yararlanabilir.
Bk. 161. Bu programa kayýt olan öðrenciler, öðretim sürelerinin birinci yýlýný
Üniversitede, ileri sýnýflarýn ders ve uygulamalarýný ise Üniversiteye
baðlý gemi ve otellerde eðitim görerek tamamlayacaklardýr.
Bk. 162. Bu programý en yüksek puanla kazanan ve kayýt yaptýran ilk 3
öðrencinin 2 yýl süre ile yýllýk öðrenim harcý ve KYK yurt ücreti Sütaþ
A.Þ. tarafýndan karþýlanacak olup, ayrýca bir eðitim-öðretim
döneminde 9 ay süre ile aylýk 350 TL olmak üzere karþýlýksýz burs
verilecektir.
Bk. 163. 1. sýnýf öðrencileri öðrenimlerini Ankara Sincan 1.Organize Sanayi
Bölgesinde (1.OSB) sürdüreceklerdir.
Bk. 164. Öðrenciler 1. sýnýf eðitimlerini Erciyes Üniversitesi Merkez Kampusunda,
eðitimlerinin kalan kýsmýný Develi ilçesinde sürdüreceklerdir.
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Bk. 165. Gediz Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. 2013-2014 öðretim
yýlýnda öðrenim ücreti KDV dahil olmak üzere yýllýk Hukuk Fakültesinde
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19.000 TL, Mühendislik Mimarlýk Fakültesi bölümlerinde 17.500 TL,
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi bölümlerinde 16.500 TL, Fen
Edebiyat Fakültesi Bölümlerinde; Psikoloji: 17.500 TL, Türk Dili ve
Edebiyatý 16.000 TL, Saðlýk Blimleri Fakültesinde; Hemþirelik
14.000 TL, Sosyal Hizmet 16.000 TL, tüm önlisans programlarý
9.000 TL ve Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý için 15.500 TL dir. Öðrenim
ücretleri üniversitenin ilan ettiði anlaþmalý banka sözleþmesinde
belirtilen koþullarda sekiz taksitle ödenebilmektedir. Ücretler her yýl
yýlsonu TÜFE oranýný aþmayacak þekilde ve bir sonraki öðretim
yýlýndan itibaren geçerli olmak üzere Üniversite Mütevelli Heyet
kararýyla arttýrýlýr. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere
saðlanan burs karþýlýksýzdýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme,
kitap vb. gibi konular öðrencilerin kendileri tarafýndan karþýlanýr.
Burs, Zorunlu Hazýrlýk Sýnýfý uygulanan programlarda Hazýrlýk Sýnýfý
dahil lisans eðitimi için beþ, Zorunlu Hazýrlýk Sýnýfý uygulanmayan
programlarda lisans eðitimi için dört, önlisans eðitimi için iki yýl
süreyle ve öðrencinin baþarý durumuna bakýlmaksýzýn devam eder.
Üstün Derece Bursu: LYS yerleþtirme puaný türüne göre; Türkiye
genelinde ilk 500 öðrenci arasýnda dereceye girerek kazanan ve
Üniversitemize kayýt yaptýran her öðrenciye aylýk 1000 TL, ilk 1000
arasýndaki öðrencilere 750 TL, ilk 5000 öðrenci arasýna giren
öðrencilere de 250 TL tutarýnda verilen burslardýr. Burs, yukarýdaki
burs miktarlarýnca her bir eðitim-öðretim yýlýnda 8 ay boyunca
karþýlýksýz verilir. Hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olanlarýn ve dönem
(yarýyýl ) ortalamasý 3.00’ün altýna düþen öðrencilerin bursu kesilir.
Sonraki dönem ( yarýyýl ) þartlarýn yeniden saðlanmasý halinde
izleyen dönemde ( yarýyýl ) burs tekrar baðlanýr. Akademik Baþarý
Bursu : Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýfý hariç öðretim programýnda
gösterilen tüm dersleri almýþ ve sýnýfý 3.50-3.80 arasý not ortalamasý
ile geçen öðrenciler bir sonraki yýlda öðrenim ücretinin yarýsýnýn;
3.81-4.00 arasýnda not ortalamasý ile geçen öðrenciler bir sonraki
yýlda öðrenim ücretinin tamamýndan muaf tutulurlar. Burs,
öðrenciliðinin devam etmesi koþuluyla 2. Sýnýftan itibaren verilir.
Yararlanma koþulunun devam ettirilememesi halinde bir sonraki yýl
kesilir, tekrar saðlandýðýnda yeniden baðlanýr. Yurt Bursu: LYS
yerleþtirme puaný türüne göre, ilk 1000 öðrenci arasýna giren
kazanan ve Üniversitemize kayýt yaptýran her öðrenciye ücretsiz
yurt imkaný saðlanacaktýr. Spor Bursu: Rektörlük tarafýndan
belirlenen spor dallarýnda tercih zamanýndan önce ilan edilen
tarihlerde yapýlacak olan spor mülakatlarýnda baþarýlý bulunan
adaylara üniversitemize yerleþmeleri durumunda verilecek olan
burslarý kapsar (Spor Bursu ve koþullarý için www.gediz.edu.tr
adresinde ilan edilen Gediz Üniversitesi Burs Yönergesine bakýnýz.).
Lisans ve önlisans eðitimleri Seyrek Yerleþkesinde, Ýngilizce
Hazýrlýk eðitimi ise Ýzmir kent merkezinde bulunan Çankaya
Yerleþkesinde yapýlacaktýr. Barýnma olanaklarý, Öðrencilere
saðlanan yurt imkanlarý ve yararlanma koþullarý için üniversitemizin
internet sitesini inceleyiniz.

arasýnda yer alan öðrencilere normal eðitim-öðretim süresince
yýlda dokuz ay süreyle aylýk 1.000 TL nakit burs ve bir dizüstü
bilgisayar verilecektir. Nakit burs, öðrencinin genel not ortalamasý
4.00 üzerinden 2.50’un altýna indiði dönemlerde dondurulacaktýr.
Bk. 167. Melikþah Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. 2013-2014 yýlýnda
ücret; Hukuk Fakültesi için 18.250,00 TL, Mühendislik-Mimarlýk
Fakültesi Mimarlýk Lisans Programý 18.000 TL, Mühendislik-Mimarlýk
Fakültesinin diðer lisans programlarý ile Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
Fakültesi lisans programlarý için 16.150,00 TL, Fen Edebiyat
Fakültesi Ýngiliz Dili bölümü için 15.100,00 TL, Psikoloji bölümü için
16.150,00 TL, Hazýrlýk sýnýflarý için 15.000,00 TL’dir. Öðrenim
ücretleri, banka sözleþmesinde belirtilen þekli ile on taksitte tahsil
edilecektir. Peþin ödemelerde %5 indirim uygulanacaktýr. Öðrenim
ücretlerinden her bir kardeþ için ayrýca %10 indirim uygulanýr. Yýllýk
ücretler her yýl Mütevelli Heyetin kararý ile TÜFE ve ÜFE ortalamasýna
göre arttýrýlacaktýr. Öðrenim ücretlerine KDV dâhildir. Burslu
kontenjanlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan öðrenim bursu,
öðrencinin öðrenime devam ettiði ve disiplin cezasý almadýðý sürece
devam eder. Öðrenim bursu, barýnma ve yemek ücretini kapsamaz.
2013 LYS’deki sýralamada Hukuk Fakültesi’nin burslu programlarýný
tercih edip, kayýt yaptýran öðrencilerden kayýt yaptýrdýðý puan
türüne göre ilk 100’e girenlere aylýk 2.000,00 TL, Ýlk 101 ve 1000
arasý dereceye girenlere aylýk 1250,00 TL, ilk 1001 ve 2000 arasý
dereceye girenlere aylýk 1000,00 TL, ilk 2001 ve 5000 arasý
dereceye girenlere aylýk 750,00 TL Özel Burs verilir. 2013 LYS’deki
sýralamada Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü’nün burslu programlarýný
tercih edip, kayýt yaptýran öðrencilerden kayýt yaptýrdýðý puan
türüne göre ilk 100’e girenlere aylýk 1.000,00 TL, ilk 101 ve 1000
arasý dereceye girenlere aylýk 500,00 TL, ilk 1001 ve 3000 arasý
dereceye girenlere aylýk 250,00 TL “Özel Burs” verilir. Hukuk
Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Ýngiliz Dili Edebiyatý bölümü
haricindeki burslu programlarýný tercih edip, kayýt yaptýran
öðrencilerden kayýt yaptýrdýðý puan türüne göre ilk 100’e girenlere
aylýk 2.000,00 TL, Ýlk 101 ve 1000 arasý dereceye girenlere aylýk
1250,00 TL, ilk 1001 ve 2000 arasý dereceye girenlere aylýk 1000,00
TL, ilk 2001 ve 5000 arasý dereceye girenlere aylýk 750,00 TL, ilk
5001 ve 8000 arasý dereceye girenlere aylýk 500,00 TL, ilk 8001
ve 15000 arasý dereceye girenlere aylýk 250,00 TL “Özel Burs”
verilir. Özel bursun devamý için öðrencinin; genel not ortalamasýnýn
4.00 üzerinden en az 2.75 olmasý, baþarýsýz dersinin bulunmamasý
ve disiplin cezasý almamasý þarttýr. Öðretim süresi boyunca her
yarýyýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre, hazýrlýk sýnýfý
hariç yarýyýl not ortalamasý 4.00 üzerinden 3.50 ve üzeri olan,
yarýyýlýndaki tüm dersleri ilk kez alan veya en az 15 kredilik ders
yükü ve baþarýsýz dersi bulunmayan, disiplin cezasý almayan
öðrencilere, o dönemi izleyen öðretim yarýyýlý için geçerli olmak
üzere karþýlýksýz aylýk 200,00 TL “Akademik Baþarý Bursu” verilir.
Her dönem için tüm burslar dört ay sürelidir. Öðrenci yukarýda
belirtilen özel burslardan kendisinin lehine olan sadece birinden
yararlanýr. Burslar karþýlýksýz olup, hazýrlýk sýnýfý programlarýnda
geçen süreyi de kapsamaktadýr. Burslu programa yerleþtirilen
öðrenciler üniversite bünyesinde bölüm deðiþtirdikleri takdirde
eðitim burs haklarýný üniversitenin yatay geçiþ yönergesinde
belirtilen koþullarý saðlamalarý halinde devam ettirirler. 2013
LYS’deki sýralamada kayýt yaptýrdýðý puan türüne göre ilk 5000
dereceye girip kayýt yaptýrarak üniversitemiz yurtlarýnda kalmak
isteyen öðrencilerden yurt ücreti alýnmaz. 5001 ve 10000 arasý
dereceye girip kayýt yaptýran öðrencilerden ise yurt ücretinin yarýsý
(%50) alýnýr. Öðrenciler, disiplin cezasý almadýklarý sürece yurt
ücreti indirimi devam eder. Üniversite yurtlarýnda kalacak her bir
kardeþ için yurt ücretinden ayrýca %10 indirim uygulanýr. Üniversite
yurtlarýnda kalma talepleri yurtlardaki münhal oda imkânlarý nispetinde
karþýlanýr. Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilere üniversite
yurtlarýnda kalabilmeleri için öncelik tanýnýr. 2013-2014 eðitimöðretim yýlý yurt ücretleri; erkek öðrenciler için 2 kiþilik odalar için
4,500,00 TL kýz öðrenciler için 4,250,00 TL, 3 kiþilik odalar için erkek
öðrenciler için 4.250,00 TL, kýz öðrenciler için 4,000,00TL’dir. Yurt
ücreti sekiz eþit taksite bölünerek, ilk taksiti kayýt esnasýnda , kalan
miktar yedi müteakip ay içerisinde tahsil edilir. Yurt ücretine sabah
kahvaltýsý ve akþam yemeði dâhildir. Burs kesintilerindeki detaylar
için üniversiteden bilgi edinilebilir.

Bk. 166. Ýstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. 20132014 eðitim yýlýnda öðrenim ücreti; Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk
Fakültesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve
Mimarlýk Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi’ne baðlý
lisans programlarý ile bunlarýn Ýngilizce ve Almanca Hazýrlýk Sýnýfý
için 22.000 TL, Eczacýlýk Fakültesi’nin lisans programý ve Ýngilizce
Hazýrlýk Sýnýfý için 25.000 TL, Týp Fakültesi ve Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý
için 30.000 TL, Meslek Yüksekokulu önlisans programlarý için
10.000 TL’dir. Bu ücrete %8 KDV dahil deðildir. Yýllýk öðrenim ücreti
Üniversite tarafýndan tahsilat için ilan edilen banka ile bankanýn
prosedürlerine uygun kredili sözleþme düzenlenmesi koþulu ile ilk
taksiti kayýt sýrasýnda, kalan dokuz taksiti ise Ekim-Haziran aylarý
arasýnda her ayýn en geç ikinci gününe kadar toplam on eþit taksitte
veya Üniversitenin anlaþmalý olduðu taksit özelliðine sahip, limiti
toplam bir yýllýk öðrenim ücretini ödemeye yeterli banka kredi
kartlarý ile en fazla 8 (sekiz) eþit taksitte ödenir. Öðrenim ücretleri
kesin kayýt sýrasýnda tamamý peþin olarak ödenirse %5 indirim
uygulanýr. Takip eden her yýl için öðrenim ücreti Mütevelli Heyet
tarafýndan günün ekonomik koþullarýna göre yeniden belirlenip
akademik yýl baþlamadan ilan edilir. Tüm öðrenciler giriþ yýlýna
bakýlmaksýzýn o yýl için ilan edilen yeni öðrenim ücretine ve ödeme
koþullarýna uymakla yükümlüdür. 2013-2014 eðitim-öðretim yýlýnda
üniversiteye kayýt yaptýran öðrenciler ÖSYM tarafýndan
yerleþtirildikleri program koduna göre üniversiteye ilk giriþte
saðlanan burslardan yararlanýrlar. Burslu programlara yerleþtirilen
öðrenciler saðlanan burs sadece öðrenim ücretini kapsar. Bunun
dýþýnda kalan barýnma, beslenme, ulaþým, kitap ve benzeri
konulardaki ücretler burs kapsamý dýþýndadýr. Burslar karþýlýksýzdýr;
akademik baþarý düzeyinden baðýmsýz olarak, öðrenimlerine yabancý
dil hazýrlýk sýnýfýndan baþlayanlar için bir yýl yabancý dil hazýrlýk sýnýfý
ve normal eðitim-öðretim süresince, doðrudan lisans programlarýndan
baþlayanlar için normal eðitim-öðretim süresi boyunca devam
eder. Bu sürelerin aþýldýðý ilk yýl içinde burs oraný giriþ oranýn %80’ine,
ikinci yýl içinde giriþ oranýn %50’sine düþer, üçüncü yýldan itibaren
burs tümüyle kesilir. Ayrýca, Ýstanbul Kemerburgaz Üniversitesine
yerleþtirilen ve LYS yerleþtirme puan türü sýralamasýnda ilk 2000
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Bk. 169. Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði bölümünde Gemi Yönetimi
Mühendisliði (Güverte) ve Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði
(Ýþletme) olmak üzere iki opsiyonda eðitim verilir. 1. sýnýf bitirildikten
sonra, 2. sýnýfta öðrenciler Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði
(Ýþletme) ve Gemi Yönetimi Mühendisliði (Güverte) opsiyonlarýndan
birini seçerler. Gemi Yönetimi Mühendisliði (Güverte) opsiyonunu
seçecek öðrencilere 1(bir) yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý
uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi, öðretim süresi sütununda
gösterilen yýllara dahil deðildir. Birinci sýnýfýn sonunda Gemi
Yönetimi Mühendisliði (Güverte) opsiyonuna baþvurabilmek için
1 Temmuz 2013 itibariyle 23 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih
yaþý kabul edilmez); reþit olmayanlar için veli göstermek; boy,
erkek öðrencilerde 1.65 m., kýz öðrencilerde 1.60 m.’den az
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olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin
son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta
olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak
mülakat ve beden yeterliliði sýnavlarýnda baþarýlý olmak; Ýstanbul
Üniversitesi (Ý.Ü.) Mühendislik Fakültesi Deniz Ulaþtýrma Ýþletme
Mühendisliði bölümünce öngörülen diðer saðlýk koþullarýna
uygunluðunu, Gemi Yönetimi Mühendisliði (Güverte) opsiyonunu
seçecek öðrencilerin normal saðlýk raporu yerine Hudut ve Sahiller
Saðlýk Genel Müdürlüðü’nden “Gemiadamý Saðlýk Yoklama Belgesi”
ile gemiadamý olurluðunu belgelemek gerekir. Bu opsiyona
geçenlerden yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile
yaþadýðý siyasi, yýkýcý irticai, bölücü, ideolojik görüþleri
benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ
olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkûm olmamýþ veya baþvuru
tarihinde hakkýnda soruþturma kamu davasý ile taksirli suçlar hariç
bahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý koþulu aranacaktýr. Ý.Ü.
Mühendislik Fakültesi Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði Bölümü
kýz ve erkek karma eðitim-öðretim yapan bir eðitim kurumudur.
Birinci sýnýf sonunda Gemi Yönetimi Mühendisliði (Güverte)
opsiyonuna baþvuru koþullarýný saðlayanlar ve T.C. Ulaþtýrma,
Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Stajyer Gemiadamý Cüzdaný alarak
ticaret gemilerinde 2,5 aylýk açýk deniz stajýný baþarý ile tamamlayan
öðrenciler Gemi Yönetimi Mühendisliði (Güverte) opsiyonunu seçmeye
hak kazanýrlar. Aksi taktirde Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði
(Ýþletme) opsiyonunu zorunlu olarak seçerler. Gemi Yönetimi Mühendisliði
(Güverte) opsiyonunda eðitim üniformalý deðildir.
Bk. 170. Buffalo Üniversitesi ile yürütülecek olan uluslararasý ortak lisans
programlarý 4 yýl süreli olup, öðrenciler birinci ve üçüncü yýl
öðrenimlerini Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ýnþaat Fakültesinde
ikinci ve dördüncü yýl öðrenimlerini ise Buffalo’da yapacaklardýr.
2013-2014 eðitim-öðretim yýlý için bu programlarýn akademik yýl
baþýna öðrenim ücretleri hazýrlýk sýnýfýnda 7700 TL, lisans eðitimini
ÝTÜ’de okuduklarý yýl için 10000 TL, ABD’de okuduklarý yýl için
tahmini 19000 ABD Dolarý olup, bu ücret Buffalo Üniversitesinin
öðrenim ücreti ve temel harçlarýndan, öðrencinin programda
öngörülen dönemlerde ABD’de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk
sigortasý ücreti, oryantasyon programýnýn ücretinden oluþmaktadýr.
Öðrencinin Buffalo’da bulunacaðý süre içerisinde yurt, yemek, kitapkýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn akademik yýl
baþýna yaklaþýk 16 000 ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir.
Bk. 171. Ýzmir Ekonomi Üniversitesi, Ýzmir Ticaret Odasý Eðitim ve Saðlýk
Vakfý tarafýndan kurulmuþ bir vakýf üniversitesidir. Eðitim - öðretim
ücrete tabidir. 2013–2014 ders yýlýnda öðretim ücreti Hukuk
Fakültesi ve Mimarlýk Bölümü öðrencileri için KDV dahil 19.750TL;
diðer tüm lisans programlarý için KDV dahil 18.750TL’dir. Meslek
Yüksekokulunun programlarýnýn öðretim ücreti KDV dahil 9.400
TL’dir. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda, ikinci taksiti ikinci
yarýyýl baþýnda ders kayýtlarýndan önce Üniversite tarafýndan ilan
edilen tarihlerde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Ücretli kontenjanlara
yerleþen adaylardan, Ýzmir Ticaret Sicili Memurluðuna kayýtlý olup
ayný zamanda Ýzmir Ticaret Odasý üyesi olan gerçek kiþilerin 1.
derece kan hýsýmlarý ile tüzel kiþi üyelerin temsil ve ilzama yetkili
temsilcisi olup ayný zamanda son bir yýldan bu yana ortaklýðý olan
kiþilerin 1. derece kan hýsýmlarýna %15 ücret indirimi uygulanýr.
Ýzmir Ticaret Odasý üyesi gerçek veya tüzel kiþiler her bir üyelik
için bir kere indirim hakkýndan istifade edebilir. Bu indirim öðrencinin
öðrenimine devam ettiði normal öðrenim süresi için geçerli olup yaz
okullarý ücretlerini ve uzayan öðrenim dönemlerini kapsamaz.
Yabancý Dil Hazýrlýk sýnýfýna devam eden öðrencilerin ilk yýla ait
ders kitaplarý Üniversite tarafýndan karþýlanýr. Yabancý dil hazýrlýk
sýnýfýnda eðitimlerine devam ettikleri bir akademik yýlýn sonunda
Ýngilizce Hazýrlýk Programýný tamamlayamayan öðrenciler takip
eden üçüncü ve dördüncü yarýyýlda “Kur Tamamlama Programý”na
devam ederler. Kur Tamamlama Programý’na devam ettikleri bu
sürede öðretim ücretinin yarýsýný öderler. Izmir Ekonomi
Üniversitesi’nin lisans (4 yýllýk) programlarýna yerleþtirilen
öðrencilerine saðlanan “Tam Burs”: (a) Öðretim ücretini, (b) Ilgili
puan türündeki yerleþtirme puanlarýna göre yapýlan sýralamada (ek
puanla derece yapanlar hariç) Türkiye genelinde Ilk 100 içinde yer
alan öðrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 5.000 TL ve yýlda
9 ay süresince aylýk 1.200 TL; ilk 200 içinde yer alan öðrencilere
bir defaya mahsus olmak üzere 4.000 TL ve yýlda 9 ay süresince
aylýk 950 TL; ilk 500 içinde yer alan öðrencilere bir defaya mahsus
olmak üzere 3.000 TL ve yýlda 9 ay süresince aylýk 700 TL; ilk 1000
içinde yer alan öðrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 2.500
TL ve yýlda 9 ay süresince aylýk 600 TL. Tam Burslu kontenjandan
yerleþen diðer öðrencilere yýlda 9 ay süresince aylýk 430 TL
ödemeyi, (c) Þehir dýþýndan gelenler ile Izmir Büyükþehir Belediyesi
sýnýrlarý dýþýnda ikamet edenlerden isteyenlere Üniversitenin saðladýðý
yurtta ücretsiz kalma olanaðýný kapsamaktadýr. Üniversitenin yurt
kapasitesinin yeterli olmamasý halinde, bu öðrencilerden üniversite
yurdunun dýþýnda ikamet edenler için yýlda 9 ay süreyle ayda 300
TL ayrýca ödeme yapýlýr. Meslek Yüksekokulu programlarýna
yerleþtirilen öðrencilere saðlanan “Tam Burs” yalnýzca öðretim

ücretini kapsar. (%25 Burslu) kontenjanlara yerleþtirilen adaylardan
ilk beþ tercihinde Ýzmir Ekonomi Üniversitesi’ni gösterenlere ayrýca
% 5 ücret indirimi yapýlýr. Üniversitemize ait her hangi bir programý
kazanan ve Uluslararasý Bakalorya (IB) diploma notu 32 ve üstü
veya ABITUR diploma notu 2 ve altýnda olan veya MATURA
diploma notu 2 ve altýnda olan öðrencilere “Diploma Bursu” verilir.
Diploma Bursu, öðrencilerin her yýl ödemeleri gereken yýllýk öðretim
ücretinin yarýsý oranýnda indirim yapýlmasýný kapsar. 2013-2014
öðretim yýlýnda IB diplomasý olanlar için 10, ABITUR diplomasý
olanlar için 5, MATURA diplomasý olanlar için 5 kiþilik kontenjan
ayrýlmýþtýr. Tam Burslardan yurtiçi ve yurtdýþýndaki her hangi bir
üniversitenin lisans programýndan mezun olanlar yerleþseler bile
yararlanamazlar. Birden fazla bursu almaya hak kazanan öðrenciler,
kapsamý yüksek olan burstan yararlandýrýlýr. Burslar karþýlýksýzdýr.
ÖSYS’de ilk 1000 içinde yer alan Tam Burslu lisans programý
öðrencilerinin yýl sonu genel not ortalamalarýný 2.50’ nin altýna
düþürmeleri halinde aylýk ödemeleri 430 TL olarak devam eder.
Ýzmir Ekonomi Üniversitesi, verdiði burslarýn, derslerin tümüne
devam edilmesi kaydýyla not ortalamasý veya sýnýf-ders geçme
gibi nedenlerle kesilmeyeceðini taahhüt etmektedir. Bu taahhüt,
Ýngilizce hazýrlýk sýnýfýnda 2 yýl, ilgili bölümde/programda lisans
programlarý için 4 yýl, ön lisans programlarý için 2 yýllýk süreyi
kapsamaktadýr. Baþarý Bursu, Üniversitemizin burssuz
programlarýndan birini kazanan öðrencilere verilir. Ingilizce hazýrlýk
programý dýþýnda, bulunduðu öðretim yýlýnýn Güz ve Bahar
yarýyýllarýnda öngörülen en az normal ders yükü kadar ders almak
kaydýyla bu iki dönemde aldýðý derslerin aðýrlýklý not ortalamasý 3.50
veya daha yukarý olan öðrenciler içinden belirlenen kontenjan
dâhilinde öncelik sýrasýna göre verilir. Baþarý bursundan yararlanmasý
uygun görülen öðrenciler, bir sonraki öðretim yýlýnda, öðretim
ücretlerini Mütevelli Heyet’in uygun gördüðü oranda indirimli olarak
öderler. Baþarý bursu, öðrencinin burs aldýðý akademik yýl için geçerli
olup süreklilik arz etmez. Öðrenciler, bu burs için belirlenen
akademik baþarý koþullarýný yerine getirdikleri takdirde birden fazla
akademik yýlda baþarý bursu alabilirler. Destek Bursu; Üniversitemize
burssuz olarak yerleþtirilen öðrencilerin öðretim masraflarýný
kendilerinin karþýlamasý esastýr. Ancak, ailenin durumunda ciddi bir
mali deðiþiklik olduðu takdirde çok sýnýrlý miktarda öðrenciye tam
veya kýsmi destek bursu verilebilir. Destek Bursu, yabancý dil
hazýrlýk programý hariç bölümünde en az 1 dönem öðrenim gören ve
Genel Not Ortalamasý en az 2.25 olan öðrencilere bütçe imkanlarý
dahilinde verilir. Destek Bursu süreklilik arzetmez.Destek bursu
verilen öðrencilerin durumu her dönem sonunda yeniden
deðerlendirilir. Bursun devam edip etmeyeceði; etmesi halinde ne
þekilde devam edeceði Üniversite Yönetim Kurulu tarafýndan
belirlenir. Bir öðrenci aday gösterilmesi ve uygun görülmesi halinde
birden fazla akademik dönemde destek bursu alabilir (Burslar ve
ücretlerle ilgili ayrýntýlý bilgi için üniversiteye baþvurunuz.)
Bk. 173. 2013 yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan Ç.Ü.’ne aþaðýdaki
koþullarda yerleþen ve Ç.Ü. bünyesinde yer alan ilgili puan türünde
bir programa Türkiye genelinde ilk 2000’e giren öðrencilerden (Ýkinci
Öðretim Hariç); a-MF puan türlerine göre öðrenci alan bölümlere
yerleþtirilen en yüksek puanlý ilk 20 öðrenciye, b-TM puan türlerine
göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen en yüksek puanlý ilk 15
öðrenciye, c-TS puan türlerine göre öðrenci alan bölümlere
yerleþtirilen en yüksek puanlý ilk 10 öðrenciye, d-YGS puan
türlerine göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen en yüksek puanlý
ilk 10 öðrenciye, e-DÝL puan türlerine göre öðrenci alan bölümlere
yerleþtirilen en yüksek puanlý ilk 5 öðrenciye; 2-2013 yýlý lise ve
dengi okul mezunlarýndan Ç.Ü’nin lisans programlarýna (Ýkinci
Öðretim hariç) yerleþtirilen öðrencilerden fakülte/bölümlerini birinci
sýrada kazananlara öncelik tanýmak þartýyla Yükseköðrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumunca belirlenen kurallar çerçevesinde burs verilecektir.
Bk. 174. Bu program, endüstri ile iþbirliði içerisinde yürütülmektedir. Öðrenciler
2.yarýyýlda 10 hafta ve 3.yarýyýlda 12 hafta süresince ÜniversiteSanayii Ýþbirliði Protokolüne imza atmýþ olan fabrikalarda pratik
eðitim yapmaktadýrlar. Bu pratik eðitim süresince öðrenciler, asgari
ücretten maaþ alýr ve iþletmeler tarafýndan sigortalanýrlar. Bu süre
sonunda öðrencilere mesleki sertifika verilir. Bu programa kayýt olacak
öðrencilerden, birinci derece aðýr sanayiide çalýþmaya elveriþli saðlýk
þartlarýna sahip olduklarýný gösterir saðlýk heyet raporu istenir.
Bk. 175. Bu programda iki yabancý dille (Ýngilizce-Fransýzca) eðitim
yapýlmaktadýr. Öðrencilerin Ýngilizce ve Fransýzca’dan muafiyet
sýnavýna girmeleri gerekmektedir. Her iki sýnavý baþaran öðrenciler
doðrudan lisans eðitimine baþlayabilirler. Muafiyet sýnavlarýný
veremeyen öðrenciler ise lisans programýna baþlamadan önce
Ýngilizce için 1 yýl, Fransýzca için 1 yýl, her iki dilden de muaf
olamayan öðrenciler ise, Ýngilizce ve Fransýzca olmak üzere toplam
iki yýl hazýrlýk okuyacaklardýr. Lisans eðitimine baþlayan öðrencilere
4 yýl iki dilli program uygulanýr ve Ýngilizce-Fransýzca MütercimTercümanlýk diplomasý verilir.
Bk. 176. ÖSYS Kýlavuzunda yer alan yurtdýþýndaki yükseköðretim
kurumlarýnýn Kýlavuzda yer alan programlarýna ÖSYS sonuçlarýna
göre ÖSYM tarafýndan yerleþtirilen öðrencilerin alacaklarý diplomalara
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ilgili mevzuata göre yapýlacak inceleme sonucunda denklik belgesi
verilecektir.ÖSYS Kýlavuzunda yer alan yükseköðretim kurumlarýnýn
Kýlavuzda yer almayan programlarý ile ÖSYS Kýlavuzunda yer
almayan ancak Kurulumuzca tanýnan yükseköðretim kurumlarýnýn
Kurulumuzca tanýnan programlarýna ÖSYS sýnavýnda ilgili alan
türünde baraj puaný alarak kayýt yaptýran öðrencilerin alacaklarý
diplomalarýn ilgili mevzuata göre deðerlendirilmesi yapýlacaktýr.
Yurtdýþýndaki yükseköðretim kurumlarýnda öðrenim görecek
öðrencilerin öðrenciliklerini tanýtmalarý, Milli Eðitim Bakanlýðý veya
yurtdýþý temsilciliklerimizde öðrenci dosyasý açtýrmalarý ve vize
almalarý gerekmektedir.

ÖSYS Sýnav Sonuç Belgesi,Lise Diplomasý, 8 adet 3x4 ölçüde
fotoðraf, Saðlýk Raporu ve AÝDS Testi,Pasaport fotokopisi 2 adet
Kayýt Tarihi; Hazýrlýk Sýnýfý için 20.08.2013-15.09.2013,Üniversite
için 20.08.2013-10.09.2013 tarihleri arasýndadýr.
Bk. 185. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2013-2014 eðitim-öðretim
yýlýnda öðretim ücreti yýllýk Psikoloji,Tarih ve Gazetecilik bölümü
için 800 ABD Dolarý, Uluslararasý Ýliþkiler bölümü için 1000 ABD
Dolarý, diðer bölümler için öðrenim ücreti 700 ABD Dolarýdýr.Okul
ücreti peþin olarak akademik yýlý baþýnda ödenir. Gazetecilik,
Uluslararasý Ýliþkiler ve Tarih bölümlerinin Azerice ve Rusça sýnýflarý
bulunmaktadýr. Hazýrlýk eðitimi sözel ve eþit aðýrlýklý bölümler için
üniversite bünyesinde, sayýsal bölümler için Azerbaycan Mimarlýk
ve Ýnþaat Üniversitesi’nde verilmektedir.Hazýrlýk sýnýfý, öðretim
süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Hazýrlýk öðretim
ücreti 900 ABD Dolarýdýr. Yurt imkaný bulunmamaktadýr. Üniversite
hakkýnda ayrýntýlý bilgiye,interdean@bsu.az e-posta adresinden
ulaþýlabilir. Kayýt için Ýstenen belgeler; ÖSYS Sýnav Sonuç Belgesi,
Lise Diplomasý, 8 adet fotoðraf (3x4), Saðlýk Raporu ve AIDS Testi
,Noter onaylý Pasaport ve TC kimlik fotokopileri (Azerice) Kayýt
Tarihi; Hazýrlýk Sýnýfý için 01.09.2013-14.09.2013, Üniversite için
05.09.2013-14.09.2013 tarihleri arasýndadýr.

Bk. 179. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2013-2014 eðitim- öðretim
yýlýnda öðretim ücreti yýllýk 2200 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azerice
ve Rusça’dýr. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir.
Hazýrlýk öðretimi ücreti her yýl için alýnýr ve 800 ABD Dolarýdýr.
Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil
deðildir. Yurt imkaný bulunmaktadýr. Yurt ücreti aylýk 15 ABD
Dolarýdýr.
Üniversite
hakkýnda
ayrýntýlý
bilgiye,
jala.garibova@adu.edu.az e-posta adresinden ulaþýlabilir.Kayýt
için istenen belgeler; Eliza Testi,Diplomanýn noter tastikli sureti,saðlýk
ve AÝDS raporlarý,pasaportun sureti,özgeçmiþ,8 adet fotoðraf (4x3
kýrmýzý fonda), ÖSYS Sýnav Sonuç Belgesi, Kayýt Tarihi: Hazýrlýk
Sýnýfý için 27.08.2013-30.09.2013,Üniversite için 01.09.201330.09.2013 tarihleri arasýndadýr.Eðitim-Öðretime baþlama tarihi:
Hazýrlýk Sýnýfý için15.09.2013 , Üniversite için:15.09.2013 tarihindedir.

Bk. 186. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2013-2014 eðitim- öðretim
yýlýnda öðretim ücreti her yarýyýl (Sömestir) için alýnýr.Eðitim ücreti
Rus Dili ve Edebiyatý ile Azerbaycan Dili ve Edebiyatý programlarý
için 1000 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azerice ve Rusça’dýr.
Üniversite bünyesinde (Rus Dili ve Azerbaycan Dili) hazýrlýk sýnýfý
vardýr ve hazýrlýk öðrenim ücreti yýllýk 750 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk
sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yurt
imkaný bulunmaktadýr. Üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye,
bakslavuniver@hotmail.com, bsuinterstud@mail.az e-posta
adresinden ulaþýlabilir. (Ýrtibat bilgileri; Tel. (99 412) 440 27 70, (99
412) 4416058 Faks (99 412) 44 02 770 ) Kayýt için istenen belgeler;
ÖSYS Sýnav Sonuç Belgesi,Lise Diplomasý -noter onaylý tercümesi
,Saðlýk Raporu,Özgeçmiþ, Fotoðraf 3x4 12 adet (Kýrmýzý
fonlu),Pasaportun fotokopisi. Kayýt Tarihi; Hazýrlýk ve Üniversite
için, 20.08.2013-10.09.2013 tarihleri arasýndadýr.

Bk. 180. Ýlgili üniversitelerin yabancý dil ve edebiyat programlarý, bu dillerin
öðretmenlik programlarý ile mütercim-tercümanlýk programlarýndan
alýnan diplomalarýn denklik iþlemi, mezun olunan program ülkenin
ana dili ile ayný deðil ise baþvuru sahibinin mezun olduðu programla
ilgili yabancý dilde KPDS Sýnavýndan (yeni hali ile YDS sýnavýndan)
yüz üzerinden en az (70) puan veya uluslararasý geçerliliði bulunan
sýnavlardan eþdeðer kabul edilen puan almýþ olmasý þartý aranýr.
Bk. 181. Kýlavuzda yer alan bu Üniversiteye ait programlara ÖSYM tarafýndan
yerleþtirilen öðrencilerin alacaklarý diplomalara ilgili mevzuata göre
diploma denklik belgesi verilecektir. Yurtdýþýndaki yükseköðretim
kurumlarýnda öðrenim görecek öðrencilerin öðrenciliklerini
tanýtmalarý, Milli Eðitim Bakanlýðý veya yurtdýþý temsilciliklerimizde
öðrenci dosyasý açtýrmalarý ve vize almalarý gerekmektedir.

Bk. 188. Üniversitemiz Týp Fakültesi Güçlendirme Vakfý tarafýndan 20132014 eðitim-öðretim yýlýnda, Üniversitemiz Týp Fakültesini ilk 10
sýrada kazanacak öðrencilere baþarýlý olmalarý þartýyla eðitimleri
süresince karþýlýksýz aylýk 200 TL burs ve her eðitim yýlý baþýnda
bir defaya mahsus olmak üzere 200 TL de kitap yardýmý verilecektir.

Bk. 182. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2013-2014 eðitim- öðretim
yýlýnda öðretim ücreti yýllýk 2500 ABD Dolarýdýr.Öðretim dili
Azerice’dir. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitmi verilmektedir.
Hazýrlýk sýnýfý öðretim ücreti 750 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý,
öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yurt
imkaný bulunmamaktadýr. Üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye
info@admiu.edu.az,www.admiu.edu.az e-posta adresinden
ulaþýlabilir.Kayýt için istenen belgeler: Rektörün adýna dilekçe, Lise
Diplomasý,Saðlýk Kurulu Raporu,ÖSYS Sýnav Sonuç Belgesi,
Nüfus Cüzdaný, Ýkametgah Ýlmuhaberi, Pasaportun Fotokopisi ve
8 adet (4x3) fotoðraf, Özgeçmiþ. Kayýt Tarihi Hazýrlýk Sýnýfý için
15.09.2013-15.10.2013, Üniversite için 15.09.2013-30.09.2013
tarihleri arasýndadýr. 2013-2014 Eðitim yýlýnýn Öðretime Baþlama ve
Bitirme Tarihi Hazýrlýk Sýnýfý için 15.09.2013-06.07.2014 Üniversite
Eðitimi için: 15.09.2013-07.07.2014 tarihleri arasýndadýr.

Bk. 189. Bu programda okuyacak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öðrenciler
hazýrlýk sýnýfýnda bir yýl Rusça öðreneceklerdir.
Bk. 190. 2013-2014 eðitim-öðretim yýlýnda Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasý
Türk-Kazak Üniversitesinde (AYÜ) internete dayalý uzaktan eðitim
sistemiyle eðitim veren Bilgisayar Programcýlýðý ön lisans programý
öðrenim ücreti yýllýk 2430 TL’dir.Bu ödemeler tercihe göre 4 eþit
taksit halinde veya peþin yapýlabilecektir. Üniversiteden alýnan
diplomalarýn Kazakistan ve Türkiye’de ayný alan ve ayný düzeyde
eðitim veren yükseköðretim kurumlarýnýn diplomalarýna ve bunlarýn
verilmiþ haklara eþ deðerliliði kanunla saðlanmýþtýr.Eðitim dili
Türkçe’dir. Eðitim-öðretim internete dayalý uzaktan eðitim sistemiyle
yürütülecektir. Programlara alýnan öðrencilerin internete eriþimli bir
kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna sahip olmalarý gerekmektedir.
Bu programýn güz ve bahar yarýyýlý sonu sýnavlarý öðrenci tercihine
baðlý olarak Ýstanbul, Ankara’da bulunan üniversitelerde veya
Kazakistan’da Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasý Türk-Kazak
Üniversitesi’nin kampüslerinde yapýlacaktýr.

Bk. 183. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2013-2014 eðitim- öðretim
yýlýnda öðretim ücreti yýllýk 1000 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azerice
ve Rusça’dýr. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir.
Hazýrlýk öðretim ücreti yýllýk 600 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý,
öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yurt
imkaný bulunmaktadýr. Aylýk ücreti 30 ABD Dolarýdýr. Üniversite
hakkýnda ayrýntýlý bilgiye, rektor@aztu.az,http://www.aztu.az eposta aresinden ulaþýlabilir.Kayýt için istenen belgeler; ÖSYS Sýnav
Sonuç Belgesi, Eliza Testi, Lise Diplomasýnýn aslý,4x3 ölçüde
fotoðraf, Saðlýk Raporu ve AÝDS Testi,Pasaport fotokopisi. Kayýt
tarihi;Hazýrlýk Sýnýfý için 01.09.2013-01.10.2013, Üniversite için
01.09.2013-15.09.2013 tarihleri arasýndadýr.Eðitim Öðretime
Baþlama-Bitiþ Tarihi Hazýrlýk sýnýfý için 15.09.2013-22.06.2014,
Üniversite için 15.09.2013-06.06.2014 tarihleri arasýndadýr.
Bk. 184. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2013-2014 eðitim-öðretim
yýlýnda öðretim ücreti yýllýk 3000 AZN (Manattýr.) Öðretim dili,
Azerice, Rusça ve Ýngilizcedir. Dil seçimi öðrencinin tercihine
baðlýdýr.Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk
eðitim ücreti yýllýk 2500AZN (Manattýr.) Hazýrlýk sýnýfý, öðretim
süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yurt imkaný
bulunmaktadýr ve aylýk ücreti 600AZN (Manattýr.) Türk öðrenciler
eðitim öðretimlerini bu programda sürdürerek týp öðreniminin üç
yýlýný Azerbaycan’da baþarý ile tamamladýktan sonra, Atatürk
Üniversitesi Týp Fakültesi’nde 5, Necmettin Erbakan (Konya)
Üniversitesi Meram Týp Fakültesi’nde 5, Trakya Üniversitesi Týp
Fakültesi’nde 5, Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Týp Fakültesi’nde 5
öðrenci eðitimlerinin kalan kýsmýný tamamlayacaklardýr. ÖSYM
tarafýndan yapýlacak yerleþtirme sýnavý sonunda öðrenciler ülkemize
döndükleri zaman hangi üniversitenin týp fakültesinde eðitimlerini
tamamlayacaklarýný bilerek gideceklerdir. Kayýt için istenen belgeler;
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Bk. 191. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasý Türk-Kazak Üniversitesinde
(AYÜ) eðitim-öðretim ücrete tabidir ve internete dayalý uzaktan
eðitim sistemiyle eðitim veren tüm lisans programlarýnýn yýllýk
öðrenim ücreti 3240 TL’dir. Ödemeler tercihe göre 4 eþit taksit
halinde veya peþin yapýlabilecektir.Üniversiteden alýnan diplomalarýn
Kazakistan ve Türkiye’de ayný alan ve ayný düzeyde eðitim veren
yükseköðretim kurumlarýnýn diplomalarýna ve bunlarýn verilmiþ
haklara eþ deðerliliði kanunla saðlanmýþtýr.2013 yýlý lise ve dengi
okul mezunlarýndan; okul birincisi olarak lisans programlarýna
yerleþtirilen öðrencilere %50 indirim uygulanacaktýr. 2013 LYS MF4 veya LYS TM-1 puan sýralamasýnda ilk 1000’e giren, AYÜ’nün
programlarýný tercih eden Üniversiteye ÖSYM tarafýndan yerleþtirilen
ve kesin kayýt yaptýran öðrencilere %100 indirim uygulanacaktýr.
2013 LYS MF-4 veya LYS TM-1 puan sýralamasýnda Türkiye
genelinde, AYÜ’nün tüm uzaktan eðitim lisans programlarýný tercih
eden; 1001 ile 2000 arasýna giren öðrencilere %50 indirim, 2001 ile
5000 arasýnda yerleþerek kayýt yaptýranlara %25 indirim ve 5001
ve 7000 arasýna girenlere %15 indirim uygulanacaktýr. Engelli
öðrencilere üniversitenin yönergesinde belirtilen koþullar
çerçevesinde eðitim ücretinden indirim uygulanacaktýr. Eðitim dili
Türkçe’dir. Eðitim-öðretim internete dayalý uzaktan eðitim sistemiyle
yürütülecektir. Programlara alýnan öðrencilerin internete eriþimli bir
kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna sahip olmalarý
gerekmektedir.Bu programýn güz ve bahar yarýyýlý sonu sýnavlarý
öðrenci tercihine baðlý olarak Ýstanbul, Ankara’da bulunan
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üniversitelerde veya Kazakistan’da Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasý
Türk-Kazak Üniversitesi’nin kampüslerinde yapýlacaktýr.

Ýleri düzeyden baþlayan öðrenciler için her bir dönemi 8 haftadýr.
Bu sürenin sonunda baþarýlý olup, Ýngilizce Yeterlik sýnavýný veren
öðrenciler, bahar döneminde üniversite lisans eðitimine
baþlayabilirler. Üniversiteye burslu kabul edilen öðrencilerden
Ýngilizce Hazýrlýk eðitimine devam eden ve akademik yýl sonunda
yapýlan Ýngilizce yeterlik sýnavýnda baþarýsýz olanlarýn hazýrlýk
okulunda daha sonra alacaklarý eðitim ücrete tabidir. Üniversitede
eðitim-öðretim ücrete tabidir. 2013-2014 eðitim-öðretim yýlýnda
öðretim ücreti; Mühendislik ve Doða Bilimleri Fakültesi, Sanat ve
Sosyal Bilimler Fakültesi ile Ekonomi ve Yönetim Bilimleri
Fakültelerinde Burssuz öðrenciler için yýllýk 5.500 Avro, % 25 Burslu
öðrenciler için 4.125 Avro ve % 50 Burslu öðrenciler için ise 2.750
Avro’dur. 2013-2014 eðitim-öðretim yýlýnda Ýngilizce Hazýrlýk Okulu
öðretim ücreti herbiri 8 haftadan oluþan 4 kur için alýnýr ve ücret
Burssuz öðrenciler için 3.200 Avro, % 25 Burslu öðrenciler için 2.400
Avro, % 50 Burslu öðrenciler için 1.600 Avro ve Yaz Dönemi
(Temmuz+Aðustos) için 600 Avro’dur. Üniversite Yönetimi ilan
edilen kontenjanlarýn yarýdan fazlasýný burslu öðrencilere
ayýrmaktadýr. Burslar, %50 ve %25 oranlarýnda uygulanmaktadýr.
Ayrýca; 2013 yýlý LYS sýnavýndaki sýralamada Üniversitenin %50
Burslu programlarýný tercih edip, kayýt yaptýran öðrencilerin kayýt
yaptýrdýðý TM, TS veya MF puan türlerinden birinde ilk 10.000’e (DÝL
puaný ile girenlerin ilk 5000’e) girenlere Tam Burs (%100) verilecektir.
Söz konusu burslar öðrencinin baþarýlý olmasý (belirtilen GNO’suna
göre) ve disiplin cezasý almamasý kaydýyla, Ýngilizce Hazýrlýk Okulu
eðitimi dahil, tüm öðretim süresi için geçerlidir. Burslarýn baþlangýç
seviyesinde devam edebilmesi için, Ýngilizce Hazýrlýk eðitiminin bir
yýlda tamamlanmasý ve fakülte sýnýflarýnda genel not ortalamasýnýn
(GNO) 4.00 üzerinden; %100 burslular için 3.00, %75 burslular için
2.75, %50 burslular için 2.50 ve %25 burslular için ise 2.25 olmasý
gerekmektedir. Tahsis edilen veya kazanýlan burslar, burs, disiplin
ve yatay geçiþ yönetmeliði çerçevesinde artýrýlýr, azaltýlýr veya
tamamen kesilir. Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý hariç, öðrenim süresi
boyunca her akademik yýl sonunda GNO’su 3.90'ý aþan öðrenciler
bir sonraki sýnýf için %100, 3.75’i aþan öðrenciler %75, 3.60'ý aþan
öðrenciler %50 ve 3.50’yi aþan öðrenciler %25 burslu sayýlýrlar.
Burslar sadece eðitim ücretini kapsamaktadýr. Barýnma ve yemek
ücretleri ile her yýl alýnmasý zorunlu olan oturum izni giderleri (saðlýk
raporu, saðlýk sigortasý ve diðer giderler) öðrenciye aittir. T.C.
uyruklu öðrenciler, Bosna-Hersek’e giriþ yaptýktan sonra ilk iki gün
içerisinde oturum izni baþvurularýný baþlatmak ve takip etmek
zorundadýrlar. Her yýl yapýlmasý gereken oturum izni iþlemlerini
Üniversitenin Vize Departmanýnda yaptýrmak isteyen öðrenciler
180 Avro öderler. Ýsteyen öðrenciler bu iþlemleri kendisi yapabilir.
Oturum izni iþlemlerini baþlatmayan, Üniversite ile imzalamýþ
olduðu “Oturum Ýzni Sözleþmesi”ndeki þartlarý yerine getirmeyen,
yapýlan duyurularý dikkate almayan, iþlemlerini Vize Departmanýndan
takip etmeyen öðrenciler doðacak problemlerden sorumludur.
Üniversite öðrenci ihmalinden doðan sorumluluklarý ve yükümlülükleri
kabul etmez. Üniversite kayýt tarihleri, Hazýrlýk Okulu ve Üniversite
için ÖSYM’nin ilan ettiði tarihler arasýndadýr. Eðitim-öðretime
baþlama tarihi Hazýrlýk Okulu ve Üniversite için 23.09.2013 tarihidir.
Üniversite kampüsünde kýz ve erkek öðrenciler için ayrý ayrý yurtlar
bulunmaktadýr. Aylýk yurt ücreti kahvaltý dahil 125 Avro’dur.
Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilere bu yurtlarda kalabilmeleri
için öncelik tanýnýr. Üniversiteye yeni kayýt yaptýracak öðrenciler
Üniversite ve Saraybosna’daki yaþam koþullarý hakkýnda ayrýntýlý
bilgiye Ýstanbul Ýrtibat Bürosu’ndan, info@ius.edu.ba isimli e-posta
adresinden veya www.ius.edu.ba isimli üniversite internet web
sitesinden ulaþabilirler. (ÝRTÝBAT BÝLGÝLERÝ: e-posta:
rector@ius.edu.ba, Telefon: 00 387 33 957 101/102, Faks: 00 387
33 957 105, web:http://www.ius.edu.ba, Ýstanbul Ýrtibat Ofisi eposta: iusistanbul@ius.edu.ba, Telefon: 0 212 563 91 36-56-58-59,
Faks: 0 212 563 91 79, GSM: 0 533 308 95 52) Saraybosna’da hayat
maliyeti Türkiye’ye göre yaklaþýk %30 daha ucuzdur. Ýsteyen her
öðrenci kontenjan dahilinde üniversite yurtlarýnda kalabilir. Ýsteyen
öðrenciler mobilyalý daire kiralama imkanýna sahiptirler. Öðrencilerin
yemek, barýnma, yol ve kýrtasiye giderleri aylýk 250 ile 300 Avro
arasýndadýr. Sosyal yaþam Ýstanbul veya Ankara’ya benzerdir.

Bk. 193. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2013-2014 eðitim- öðretim
yýlýnda öðretim ücreti yýllýk 2000 ABD Dolarýdýr. Üniversite
bünyesinde (Gürcüce) hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk sýnýfý
eðitimi Batum Þota Rustaveli Devlet Üniversitesi Hazýrlýk Merkazince
verilmektedir.Program 60 kredi (600 saat) ve 2 sömestr
kapsamaktadýr.Her sömestr sonunda sýnav yapýlmaktadýr.Hazýrlýk
sýnýfý öðretim ücreti yýllýk 2000 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk süresi,
öðretim sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Üniversitede
yurt imkaný vardýr ve aylýk ücreti 35 ABD dolarýdýr. Üniversite
hakkýnda ayrýntýlý bilgiye info @ bsu.edu.ge; ird@bsu.edu.ge eposta adresinden ulaþýlabilir.( Ýrtibat bilgileri : Tel 995 422 27 17 81
faks 995 422 27 17 81 Dýþ Ýliþkiler Bölüm Baþkaný: Nana
KURSHUBADZE) Kayýt için istenen belgeler: Hazýrlýk Sýnýfý için;
Pasaport Fotokopisi(Bütün sayfalar), Lise Diplomasý (Gürcüce
tercümeli ve noter tasdikli), Form dilekçesi (kayýt zamanýnda
üniversiteden alýnacaktýr), Üniversite Kaydý için istenen belgeler;
Lise diplomasý tercümeli ve noter tasdikli (Lise Diplomasý mutlaka
Apostil tasdikli olacaktýr.), Pasaport Fotokopisi ,Dört(4) adet
fotoðraf. Gürcistan Eðitim ve Bilim Bakanlýðýna ibraz edilecek
belgeler; Pasaport tercümesi noter tasdikli (her sayfa olacaktýr)
Son iki sene boyunca Türkiye’de bulunduðuna dair belge, Apostil
tasdikli lise diplomasý tercümeli ve noter tasdikli, Üniversiteden
kayýt kabul yazýsý.Kayýt Tarihi Hazýrlýk sýnýfý için; 02.09.201302.10.2013 Üniversite için 01.09.2013-30.09.2013 tarihleri
arasýndadýr. Üniversiteye kayýt için öðrencilerin, Gürcistan Eðitim
ve Bilim Bakanlýðý’na bir ay öncesinde belgeleri vermeleri
gerekmektedir. Eðitim-öðretime Baþlama Tarihi; Hazýrlýk Sýnýfý için:
07.10.2013, Üniversite Eðitimi için: 16.09.2013’tür.
Bk. 194. ÖðrencilerMersinTarsusOrganizeSanayiBölgesindeeðitimgöreceklerdir.
Bk. 197. Öðrenciler öðrenimlerini Çayeli ilçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 198. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý
bütün koþullara ek olarak; boyu 1,60 m’den az olmamak, boy
uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki
rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak;
dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; ön kayýtta
yapýlacak mülakat sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun
denizciliðe elveriþli olduðu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný,
her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu, kayýt yaptýracak öðrenci
adaylarýnýn normal saðlýk raporu yerine Hudut ve Sahiller Saðlýk
Genel Müdürlüðü’nden “Gemiadamý Saðlýk Yoklama Belgesi” ibaresi
taþýyan saðlýk raporu alarak kesin kayýtta belgelemesi gerekir.
31.07.2012 tarih ve 24832 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan
Gemi adamlarý Yönetmeliði’nin Gemi adamý olabilme koþullarý ile
ilgili Madde 50-d, e, f’de yer alan yasal koþullarý saðlamalarý
gerekmektedir. Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) Kuzey Kýbrýs
Kampüsünde eðitim üniformalýdýr ve öðrenciler Öðrenci Kýyafet
Yönetmeliðine uygun üniformayý giymek zorundadýr. Üniformalarýn
temini öðrenciye aittir. Bu programda staj zorunluluðu bulunmaktadýr.
Bk. 199. Iþýk Üniversitesi’nin SUNY Brockport Üniversitesi ile yürüttüðü
ortak uluslararasý lisans programý 4 yýl sürelidir. Öðrenciler birinci
ve üçüncü yýl öðrenimlerini Iþýk Üniversitesinde, ikinci ve dördüncü
yýl öðrenimlerini ise New York Eyalet Üniversitesi Brockport
kampüsünde tamamlayacaklardýr. Iþýk Üniversitesi’ndeki Ýngilizce
Hazýrlýk Programý ve lisans programlarýnda öðretim ücreti 20132014 eðitim-öðretim yýlý için 23.257 TL + KDV’dir. Ödemelerde peþin
indirimli ve taksitli seçenekler mevcuttur. Ayrýntýlý bilgilere Iþýk
Üniversitesi web sitesindeki (http://www.isikun.edu.tr) Mali Ýþler
sayfasýndan ulaþýlabilir. Þile Kampüsü’nde kýz ve erkek öðrenci
yurtlarý vardýr ve ücrete tabidir. Yurtlarla ilgili genel bilgilere Iþýk
Üniversitesi web sitesinden ulaþýlabilir. Programýn New York
Eyalet Üniversitesi Brockport kampüsünde verilecek ikinci ve
dördüncü yýl öðrenimleri için ise öðrenciler bu üniversitenin o yýl için
belirlenen öðretim ücretini ödeyeceklerdir. (2013-2014 eðitimöðretim yýlý için bu programlarýn akademik yýl baþýna öðrenim ücreti
15.000 ABD Dolarý olup, bu ücret Brockport Üniversitesi’nin
öðrenim ücreti ve temel harçlarýndan, öðrencinin programda
öngörülen dönemlerde ABD’de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk
sigortasý ücreti ile oryantasyon programýnýn ücretinden
oluþmaktadýr). Öðrencinin Brockport’da bulunacaðý süre içinde
yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý
harcamanýn akademik yýl baþýna yaklaþýk 16.000 ABD Dolarý
tutacaðý tahmin edilmektedir.
Bk. 200. Uluslararasý Saraybosna Üniversitesi’nde eðitim ve iletiþim dili
Ýngilizcedir. Ýngilizce yeterliliðini belgeleyen veya yapýlacak yeterlik
sýnavýnda baþarýlý olan öðrenciler doðrudan üniversitenin 1. sýnýfýna
kaydedilir. Ýngilizce yeterliliðini belgeleyemeyen veya yeterlik
sýnavýnda baþarýlý olamayanlar dil seviyelerine göre Ýngilizce
Hazýrlýk Okulu’na devam ederler. Üniversite bünyesinde Ýngilizce
Hazýrlýk Okulu vardýr. Ýngilizce Hazýrlýk Okulu 4 yýllýk öðrenim
süresine dahil deðildir. Ýngilizce Hazýrlýk Okulu’nda eðitim süresi,
baþlangýç seviyesinden baþlayanlar için bir akademik yýl, Orta ve

Bk. 201. Öðrenciler; 1. sýnýfta çoðu ortak olan üniversite dersleri alýrlar
(Mimarlýk Programý hariç). 1. sýnýfýn sonunda ilk giriþte seçtiði
fakülteyi kontenjan dahilinde deðiþtirebilir. 2. sýnýfta seçtiði
fakültenin giriþ düzeyindeki derslerini alýr, 2. sýnýf sonunda
okuyacaðý akademik programý kontenjan dahilinde deðiþtirebilir.
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Bk. 202. Ýstanbul Teknik Üniversitesi ile Montana State Üniversitesi (MSU)
tarafýndan yürütülen uluslararasý ortak lisans programý 4 yýl süreli
olup öðrenciler 1. ve 3. yýllarý Ýstanbul Teknik Üniversitesi’nde 2.
ve 4. yýllarý Montana State Üniversitesi’nde tamamlayacaklardýr.
2013-2014 eðitim-öðretim yýlý için bu programýn akademik yýl baþýna
öðrenim ücreti hazýrlýk sýnýfýnda ÝTÜ’de hazýrlýk 7700 TL, ÝTÜ’de
lisans programýna devam edecek öðrenciler için 10 000 TL’dir.
2013-2014 eðitim-öðretim yýlý için MSU’da okuyanlar 17 000 ABD
Dolarý ücret ödemiþ olup, bu ücret Montana State Üniversitesi’nin
öðrenim ücreti ve temel harçlarýndan, öðrencinin programda
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öngörülen dönemlerdeki oryantasyon programý ücretinden
oluþmaktadýr. Öðrencinin Montana’da bulunacaðý süre içinde, yurt,
yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn
akademik yýl baþýna yaklaþýk 16 000 ABD Dolarý tutacaðý tahmin
edilmektedir. Öðrencilerin ABD’de bulunduðu sürede saðlýk sigortasý
yaptýrmasý zorunlu olup bunun ücreti de öðrenciye aittir.

www.tdavkrg.org sayfalarý ziyaret edilebilir ; ayrýca 0 212 511 10
06 (pbx) numaralý telefon aracýlýðýyla Saadet Pýnar Yýldýrým / Metin
Köse/Hasan Göncü’den bilgi alýnabilir.
Bk. 208. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2013-2014 eðitim-öðretim
yýlýnda öðretim ücreti yýllýk 3000 AZN (Manattýr.) Öðretim dili,
Azerice, Rusça ve Ýngilizcedir. Dil seçimi öðrencinin tercihine
baðlýdýr.Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk
öðretim ücreti yýllýk 2500AZN (Manattýr.) Hazýrlýk sýnýfý, öðretim
süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yurt imkaný
bulunmaktadýr ve aylýk ücreti 600AZN (Manattýr.) Kayýt için istenen
belgeler; ÖSYS Sýnav Sonuç Belgesi, Lise Diplomasý, 8 adet 3x4 ölçüde
fotoðraf, Saðlýk Raporu ve AÝDS Testi, 2 adet Pasaport fotokopisi. Kayýt
Tarihi; Hazýrlýk Sýnýfý için, 20.08.2013-15.09.2013,Üniversite eðitimi için;
20.08.2013-10.09.2013 tarihleri arasýndadýr.

Bk. 203. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2013-2014 eðitim- öðretim
yýlýnda öðretim ücreti yýllýk Azerbaycan Dili ve Edebiyatý programý
için 1200 ABD Dolarý, Coðrafya, Bilgisayar Mühendisliði programlarý
için 1100 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azericedir. Üniversite bünyesinde
hazýrlýk eðitimi vardýr ve hazýrlýk öðrenim ücreti 600 ABD Dolarýdýr.Yurt
imkaný bulunmaktadýr. Yurt ücreti aylýk 150 ABD Dolarýdýr.Üniversite
hakkýnda ayrýntýlý bilgiye sdu@sdu.edu.az,sdu.hazirlig@mail.ru eposta adresinden ulaþýlabilir. (Ýrtibat bilgileri, Tel. (994-18) 664 89
01,642 02 70, 497 80 62 Faks: 642 02 70 numaralarýndan
ulaþýlabilir.Kayýt için istenen belgeler; ÖSYS Sýnav Sonuç Belgesi,
Lise Diplomasý ve noter onaylý tercümesi, ikametgah,Saðlýk
Raporu,Özgeçmiþ, Fotoðraf 3x4 12 adet,Pasaportun
fotokopisi,nüfus cüzdaný. Kayýt Tarihi; Hazýrlýk Sýnýfý için 28.08.201315.09.2013, Üniversite için 28.08.2013-15.09.2013 tarihleri
arasýndadýr.Eðtim-Öðretime Baþlama Tarihi Hazýrlýk ve Üniversite
için:15.09.2013 tarihindedir.

Bk. 209. Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurumunun
aradýðý bütün koþullara ek olarak, kayýt sýrasýnda bedensel ve
psikolojik rahatsýzlýðýnýn bulunmadýðýnýn saðlýk raporu ile belgelenmesi
gerekir. Bu programa kayýt olan öðrenciler mesleðin gerektirdiði
kýyafeti giymek zorundadýr, okulumuzda öðrenci kýyafetleri ahýr içi
(tulum, sweet shirt, çizme, bone, maske ve eldiven) ve ahýr dýþý
(tok, binicilik pantolonu, binicilik çizmesi ve koruyucu yelek)
uygulamalarda giyilmesi zorunludur. Renk ve model standart tek
tiptir, temini öðrenciye aittir ve mecburidir. Eðitim haftanýn 7 günü
verilmektedir. Okul içi sahada sigara içilmesi ve cep telefonu
kullanýlmasý yasaktýr. Öðrenciler öðrenimlerinin teorik kýsmýný
Mahmudiye ilçesindeki meslek yüksekokulu binasýnda
uygulamalarýný ise ayný ilçedeki Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü
ve Türkiye Jokey Kulubüne ait tesislerde sürdüreceklerdir.

Bk. 204. Bu üniversitede eðitim ücretli olup,2013-2014 eðitm-öðretim yýlýnda
öðretim ücreti yýllýk 1200 ABD Dolarýdýr. Üniversite bünyesinde
hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk sýnýfý öðretim ücreti yýllýk 600
ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen
yýllara dahil deðildir.Hazýrlýk eðitiminde Azericenin yanýsýra ilgili
programlara ait Azerice terimlerin eðitimi yer alýr.Üniversitede yurt
imkaný bulunmamaktadýr. Üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye
adpuharicidekanlik@gmail.com e-posta adresinden ulaþýlabilir.
Kayýt için istenen belgeler; ÖSYS Sýnav Sonuç Belgesi,Lise
Diplomasýnýn aslý,,Saðlýk Raporu,HÝV Testi Belgesi, Özgeçmiþ, 6
adet Fotoðraf ,Pasaport, nüfus cüzdaný aslý ve fotokopisi. Kayýt
Tarihi; Hazýrlýk Sýnýfý için 01.09.2013-15.09.2013 ,Üniversite için
10.09.2013-15.09.2013 tarihleri arasýndadýr.

Bk. 210. Aday öðrencilerin 06.06.2006 tarihli ve 26190 sayýlý Resmi Gazete’de
yayýmlanan “Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliði (SHY–1)” nin 24.
Maddesinde belirtilen öðrenci pilot lisansý için müracaatlarda
öngörülen þartlarý karþýlýyor olmasý gerekmektedir. Sivil Havacýlýk
Genel Müdürlüðü (SHGM) veya SHGM tarafýndan yetkilendirilen
havacýlýk týp merkezleri tarafýndan düzenlenmiþ geçerli 1 inci sýnýf
saðlýk sertifikasý sahibi olmak ve saðlýk sertifikasýnda, tek pilota
sertifikalý uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasýna engel kýsýtlama
bulunmamak. Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliði (SHY–1)
çerçevesinde, öðrenim süresi içerisinde, öðrencinin pilotluða
elveriþsiz duruma gelmesinden ötürü ortaya çýkacak tüm hususlardan
öðrenci sorumludur. Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliði (SHY–1)
çerçevesinde, saðlýk muayenesi sonucunda öðrencinin pilotluða elveriþsiz
olmasý durumunda ilgili bölüme kaydý yapýlmayacaktýr. Bu öðrencilerin
durumlarý ÖSYM Baþkanlýðýnca deðerlendirilerek, alt tercihlerinden
puanýnýn tuttuðu bir yükseköðretim programýna yerleþtirilirler.

Bk. 205. Bu üniversite, Kýrgýzistan’ýn, baþkenti Biþkek þehrinde
bulunmaktadýr.Bu üniversiteden alýnan diplomalar Kýrgýzistan
Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyetinde ayný alan ve seviyede
öðretim yapan yükseköðretim kurumlarýna ve bunlarýn milletlerarasý
geçerliliðine eþ deðerde olup, sahiplerine ayný haklarý saðlar.Bu
üniversite ve yaþam koþullarý hakkýnda ayrýntýlý bilgiye 00996 312
54 19 42-47 talefon numarasý ile www.manas.kg ve
www.manas.edu.kg e-posta adresinden ulaþabilir. Kýrgýzistan’da
eðitim gören Türk öðrenciler Kýrgýz vatandaþý olan öðrencilere
saðlanan bütün haklardan yararlanabilirler.Üniversitede eðitimöðretim ücretsizdir.Üniversitede öðrenim gören T.C. uyruklu
öðrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumuna öðrenim kredisi ve burs
haklardan yararlanabilirler.Üniversitede eðitim-öðretim
ücretsizdir.Üniversitede öðrenim gören Türkiyeli öðrenciler Kredi
ve Yurtlar Kurumuna öðrenim kredisi ve burs baþvurusunda
bulunabilirler.Ayrýca üniversite tarafýndan “Gereksinim Bursu” ve
“Akademik Baþarý Bursu” verilmektedir.Öðrenciler üniversite
yurdundan
aylýk
4
ABD
Dolarý
karþýlýðýnda
yararlanabilirler.Üniversitede eðitim - öðretim dili Kýrgýzca ve
Türkçedir.Üniversite bünyesinde bir yýllýk zorunlu hazýrlýk eðitimi
verilmektedir.Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresine dahil deðildir.Hazýrlýk
sýnýfý ücreti alýnmamaktadýr.T.C. uyruklu öðrenciler Hazýrlýk sýnýfýnda
zorunlu olarak Kýrgýzca hazýrlýk programý okuyacaklardýr.Ayrýca
hazýrlýk sýnýfýnda Kýrgýzca ile birlikte, “Uluslararasý Ýliþkiler” ile Ýngiliz
Dili ve Edebiyatý” Programlarýnda Ýngilizce, “Rus Dili ve Edebiyatý”
ile “Türkiye Türkçesi-Rusça Mütercim Tercümanlýk” Programlarýnda
Rusça, “Çin Dili ve Edebiyatý” Programýnda Çince zorunlu hazýrýlk
dil eðitimi uygulanmaktadýr.Hazýrlýk sýnýfýný baþarý ile tamamlayan
öðrencilerin birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr.

Bk. 211. Bu programda 8. yarýyýl derslerinin tamamý anlaþmalý özel ve resmi
havacýlýk kuruluþlarýnýn (Kocaeli ili dýþýnda), yurtiçi veya yurt dýþý
tesislerinde yapýlabilecektir.
Bk. 212. Ýstanbul Þiþli Meslek Yüksekokulu, Ýstanbul Þiþli Vakfý (ÝÞVAK)
tarafýndan kurulmuþ Vakýf Meslek Yüksekokuludur. Ýstanbul Þiþli
Meslek Yüksekokulu’nda 2013-2014 eðitim-öðretim yýlý ücreti; tüm
gündüz ve ikinci öðretim programlarý için 9.000 TL, Ýngilizce Hazýrlýk
Sýnýfý için 9.000 TL.’dir. Bu ücretlere %8 KDV dahil deðildir. Öðrenim
ücreti Yüksekokul tarafýndan tahsilat için ilan edilen banka ile
bankanýn prosedürlerine uygun kredili sözleþme düzenlenmesi
koþulu ile peþinatý kayýt sýrasýnda, kalan taksitleri Eylül-Haziran
aylarý arasýnda ayýn ilk beþ günü içerisinde olmak üzere on eþit
taksite bölünerek alýnýr. Öðrenim ücretinin tamamýný akademik
yýlbaþýnda peþin olarak ödeyenlere %10 indirim uygulanacaktýr.
Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanacak burs,
sadece öðrenim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan
barýnma, beslenme, ulaþým, kitap vb. giderler burs kapsamý
dýþýndadýr. Burslar, programýn öðrenim süresince devam eder.
Ancak, Yükseköðretim Kurumlarý Öðrenci Disiplin Yönetmeliði’nde
belirtilen disiplin cezalarýndan uyarma cezasý hariç diðer disiplin
suçlarýndan ceza alan öðrencilerin bursu kesilir. Burslar karþýlýksýzdýr.
Öðretim dili Türkçe olan programlarý kazanan öðrenciler isterlerse
öðretim ücretini ödeyerek kontenjan dahilinde bir yýl süre ile
Ýngilizce Hazýrlýk programýna katýlabilirler. Bu programlarda eðitim,
2013-2014 eðitim-öðretim yýlý için Þiþli Yerleþkesi’nde
sürdürülecektir. Milli sporculara, engellilere, þehit-gazi eþ ve
çocuklarýna, çalýþanlarýmýzýn eþ ve çocuklarýna, öðrencimiz olan
kardeþlere her akademik yýlýn baþýnda Mütevelli Heyet tarafýndan
belirlenen oranlarda burs saðlanýr.

Bk. 206. Türk Dünyasý Celalabat Ýþletme Fakültesi ve Türk Dünyasý
Celalabat Sosyal Bilimler ve Eðitim Fakültesi, Ýktisat ve Giriþimcilik
Üniversitesi bünyesinde, Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfýna baðlý
muhtar eðitim kurumlarýdýr. Eðitim Dilleri Türkiye Türkçesidir. Bu
sebeple hazýrlýk sýnýfý bulunmamaktadýr. Üniversitenin kýz ve erkek
yurdu vardýr. Aylýk ücreti 40 ABD dolarýdýr. Bu üniversitede eðitim
ücretli olup, 2013-2014 eðitim-öðretim yýlýnda öðretim ücreti yýllýk
3000 (üçbin) ABD Dolarýdýr. Yýllýk olan öðrenim harcý taksitle tahsil
edilebilir.Harçlar, Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý’nýn banka
hesap numaralarýna veya vakýf merkezine yatýrýlmalýdýr. Kayýttan
sonra sebebi ne olursa olsun, eðitimi terk edenler veya ara
sýnýflarda yatay geçiþ yapanlar, ilgili yýlýn öðrenim harcýný tamamen
ödemek zorundadýrlar. Kayýtlarýn, Ýstanbul’da Türk Dünyasý
Araþtýrmalarý Vakfý’nda yapýlmasý zorunludur. Adres: Kemalpaþa
Mahallesi Bukalýdede Sokak No:4 Ýstanbul Büyükþehir Belediye
Sarayý Arkasý, Ankaravi Mehmet Efendi Medresesi, 34471 Saraçhane
/ Fatih-Ýstanbul.E-posta:tdav@turan.org,egitim@turan.org. Ayrýntýlý
bilgi ve kayýt iþlemleri için Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfýnýn
www.turan.org veya Türk Dünyasý Celalabat Fakültelerininin
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Bk. 213. Adýgüzel Meslek Yüksekokulu bir vakýf yükseköðretim kurumu
olup öðretim ücrete tabidir. 2013-2014 akademik yýlý öðretim ücreti
tüm ön lisans programlarýnda 9.850.- TL’dir. Ücretlere %8 KDV dahil
deðildir. Burslu olarak yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs
karþýlýksýzdýr ve yasal eðitim-öðretim süresince devam eder ve
sadece öðretim ücretini kapsar. Barýnma, beslenme, ulaþým vb.
giderler burs kapsamý dýþýndadýr. Ayrýca öðrencilerimizin Adýgüzel
Meslek Yüksekokulu Burs Yönergesi kapsamýnda Adýgüzel Meslek
Yüksekokulu programlarýna ÖSYS sonuçlarýna göre burslu
programlara yerleþememiþ ve tam ücretli programlarý 1.,2.,3., 4.
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ve 5. sýrada tercih eden ve kaydolan öðrencilere % 25 tercih bursu,
Ýkinci yarýyýlýn sonunda baþarýsýz dersi bulunmayan ve Genel Not
Ortalamasý 3,50-3,59 olana % 10 , 3,60-3,69’ olana % 20, 3,703,79 olana % 30, 3,80-3,89 olana % 40 , 3,90-4.00 olana % 50
dönem baþarý bursu, %10 Öðretmen ve Öðretim Elemaný Çocuðu
Bursu,% 10 kardeþ bursu, % 10 Ataþehir, Çekmeköy, Ümraniye,
Üsküdar, Kadýköy, Maltepe ilçesi orta dereceli okullarýndan mezun
öðrenci bursu, %30 Milli Sporcu Bursu, her program için 2 kontenjan
ile sýnýrlý olmak üzere %100 Þehit çocuklarý bursu, % 40 Gaziler eþ
ve çocuklarý bursu, % 50 Adýgüzel Meslek Yüksekokulu çalýþanlarý,
eþ ve çocuklarý bursu, deðerlendirme kurulu tarafýndan belirlenen
ve 3 engelli öðrenci ile sýnýrlý olmak üzere % 50 engelli öðrenci bursu,
% 25 Özel Ataþehir Adýgüzel Güzel Sanatlar Lisesi ve Özel Ataþehir
Adýgüzel Biliþim Teknik Lisesi Mezunlarý Bursu, % 50 Adýgüzel Eðitim
Kurumlarý ( Anaokulu, Ýlkokul, ortaokul, Güzel Sanatlar Lisesi,
Biliþim Teknik Lisesi) personeli, eþ ve çocuklarý bursu, ve Adýgüzel
Eðitim Kültür Araþtýrma Yardýmlaþma ve Saðlýk Vakfý Eðitime
destek bursu (Miktarý ve Süresi ve hangi öðrencilere verileceði
Vakýf tarafýndan belirlenir) saðlanýr. Burslar karþýlýksýz olup birden
fazla burstan yararlanma hakkýný elde eden öðrenci en yüksek burs
hakkýndan yararlanýr. Öðretim ücreti Meslek Yüksekokulu tarafýndan
ilan edilen bankanýn/ kurumun prosedürlerine uygun kredili sözleþme
düzenlenmesi ve kredili mevduat hesabý açýlmasý veya kredi kartý
ile ödenmesi koþuluyla kesin kayýt esnasýnda % 25 peþin bakiye
8 eþit taksitte her ayýn en geç 5. Ýþ gününde tahsil edilir. Taksitli
ödemeler peþinat dahil olmak üzere en fazla dokuz taksitte ödenebilir.
Kesin kayýt sýrasýnda öðretim ücretinin tamamýnýn peþin olarak
ödenmesi halinde % 5 indirim uygulanýr. (Burslar ve Öðrenim
ücretleri hakkýnda ayrýntýlý bilgi için http://www.adiguzel.edu.tr)

hazýrlýk sýnýfý dahil 3 yýldýr. Yaz öðretimi burs kapsamý dýþýndadýr.
Bu burslar disiplin cezasý alýnmamasý kaydýyla geçerlidir. Kayýt
yenilenmeyen ve ders kaydý yapýlmayan süreler, bu süreye
dahildir. Dil puaný hariç olmak üzere; kayýt yaptýrmasý ve derslere
devam koþullarýný yerine getirmesi, disiplin cezasý almamasý
kaydýyla öðrenim süresi boyunca girdiði yýldan itibaren 9 ay
süreyle; Ýlk 500 içerisinden yerleþenlere 900 TL, 501 - 1,000
içerisinde yerleþenlere 660 TL, 1,001 - 2,000 içerisinde yerleþenlere
550 TL, 2,001 - 3,000 içerisinde yerleþenlere 330 TL, 3,001 - 5,000
içerisinde yerleþenlere 300 TL, 5,001 - 10,000 içerisinde yerleþenlere
250 TL burs verilir. Verilen bu burslarýn devamý için öðrencinin ilk
yarýyýl hariç, devam eden yýllarda GNO’sunun en 2.50 olmasý þartý
aranýr. Ýstanbul Arel Üniversitesi’nde öðrencilere baþarý bursu
verilmektedir. Üniversitemiz önlisans programlarýndan mezun olup
Dikey Geçiþ Sýnavý ile lisans programlarýna kayýt hakký kazanan
öðrencilerimize % 50 burs verilmektedir. Ayrýca Ýlk 10,000 de
yerleþen (dil puaný hariç) ve en az GNO 3.50 not ortalamasýyla
mezun olan öðrencilerimiz Ýstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde
ücretsiz yüksek lisans yapabilir. Üniversitemize burssuz yerleþen
öðrencilerimizden bir akademik yýl sonunda genel not ortalamasý
4,00 üzerinden 3,50 ve üzerinde olan öðrencilerimize üniversite
mütevelli heyetinin belirlediði oranda burs verilmekte ve verilen bu
burs öðrenim ücretlerinden düþülmektedir. Ýstanbul Arel Üniversitesi
bünyesinde Çift Anadal Programlarý ücretlidir ancak, GNO’su 3.50
ve üzeri olanlar (Merkezi yerleþtirme ile tam burslu yerleþen ve
GNO’su 3.50 ve üzeri olanlar) çift anadal programlarý için ücret
ödemezler. Merkezi yerleþtirme ile tam, %50 veya %25 burslu
olarak yerleþen ve GNO’su 3,50 ve üzeri olan öðrencilerden
Ýstanbul Arel Üniversitesi içerisinde gerçekleþtirecekleri bölümler/
programlar arasý yatay geçiþlerde burs kesilmez.

Bk. 214. Ýstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Kavram Eðitim Vakfý
tarafýndan kurulmuþ bir Vakýf Meslek Yüksekokuludur ve eðitimöðretim ücrete tabidir. Ýstanbul Kavram Meslek Yüksekokulunda
2013-2014 yýlý eðitim-öðretim Ücreti; Hazýrlýk sýnýflarýnda (II. Öðretim
dahil) 10.650 TL, program sýnýflarýnda ise (II. Öðretim dahil) 11.250
TL’dir. Bu ücretlere %8 oranýnda KDV dahil deðildir. Hazýrlýk
sýnýflarýnda kullanýlacak kitap seti yüksekokulumuz tarafýndan
karþýlanacaktýr. Ýstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu kayýt olan
öðrencilerine normal eðitim süresi boyunca eðitim-öðretim ücretini
sabit tutmayý garanti eder. Burslu olarak yerleþen öðrencilere
saðlanan burs karþýlýksýzdýr ve normal eðitim süresi boyunca
devam eder, baþarýsýzlýk nedeniyle kesilmez. Burslar yalnýzca
eðitim-öðretim ücretini kapsar, barýnma, beslenme, ulaþým vb.
giderleri kapsamaz. Kavram Eðitim Kurumlarýndan gelen öðrencilere
%20, milli sporculara, ulusal ve uluslararasý bilimsel yarýþmalarda
derece alanlara, þehit-gazi eþ ve çocuklarýna, engelli öðrencilere
%25, öðretmen ve öðretim elemaný eþ ve çocuklarýna, asker ve
polis eþ ve çocuklarýna, yüksekokulumuz öðrencisi olan eþ/
kardeþlerden birine %15 oranýnda ve Ýstanbul Kavram Meslek
Yüksekokulu Burs Yönergesi doðrultusunda indirim uygulanýr
(detaylý bilgi için www.kavram.edu.tr). Birden fazla burs almaya
hak kazanan öðrenciler için bunlardan oraný en yüksek olan bir
tanesi kullandýrýlýr. Eðitim-öðretim ücreti yüksekokulumuz tarafýndan
tahsilat için ilan edilen banka ile bankanýn prosedürlerine uygun
kredili sözleþme düzenlenmesi koþulu ile peþinat kayýt sýrasýnda,
kalan miktar Ekim-Haziran aylarý arasýnda her ayýn ilk beþ günü
içerisinde ödenmek üzere 10 takside bölünerek alýnýr. Eðitimöðretim ücretinin tamamýný akademik yýlýn baþýnda peþin olarak
ödeyenlere %5 indirim uygulanýr. Öðretim dili Ýngilizce olan programlarý
burslu olarak kazanan öðrenciler için burs Ýngilizce hazýrlýk sýnýfýný
da kapsar. Öðretim dili Türkçe olan programlarý kazanan öðrenciler,
isterlerse eðitim-öðretim ücretini ödeyerek bir yýl süreli isteðe baðlý
Ýngilizce hazýrlýk programýna katýlabilirler. Ýstanbul Kavram Meslek
Yüksekokulunda eðitim-öðretim Þiþli ve/veya Beþiktaþ
yerleþkelerinde sürdürülecektir.
Bk. 215. Ýstanbul Arel Üniversitesi’nde eðitim ücrete tabidir. 2013-2014
Eðitim-Öðretim yýlýnda Fen-Edebiyat, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler,
Mühendislik- Mimarlýk ve Ýletiþim Fakültelerinde Ýngilizce hazýrlýk
ve bölüm öðretim ücreti 18.888,89-TL, Uygulamalý Bilimler
Yüksekokulunda Ýngilizce hazýrlýk ve bölüm öðretim ücreti 17.592,59TL, Saðlýk Bilimleri Yüksekokulunda Hemþirelik Bölümü 12.962,96TL, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 14.814,81-TL, Çocuk Geliþimi
Bölümü 15.740,74-TL, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,
Saðlýk Yönetimi Bölümü ile Sosyal Hizmet Bölümü 16.203,70TL’dir. Ön lisans programlarýnýn gündüz öðretimi Ýngilizce hazýrlýk
sýnýfý ve program öðretim ücreti 8.101,85-TL’dir, Ýkinci Öðretim
ücreti 9.120,37-TL’dir. Bu ücretlere %8 KDV dahil deðildir. Öðretim
ücretleri peþin ödenebileceði gibi taksitler halinde de ödenebilecektir.
Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs sadece
öðretim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma,
beslenme, ulaþým, kitap v.b. giderler burs kapsamý dýþýndadýr.
Burslar karþýlýksýzdýr. Merkezi Yerleþtirme ile Burslu programlara
yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burslar lisans programlarý için;
zorunlu hazýrlýk sýnýfý yoksa 4 yýl, zorunlu hazýrlýk sýnýfý dahil 5 yýl,
önlisans programlarý için zorunlu hazýrlýk sýnýfý yoksa 2 yýl, zorunlu

Bk. 216. Bu programa kayýt yaptýran öðrenciler eðer isterlerse University
of East London ile yapýlan anlaþma gereði 4. sýnýfý bu üniversitede
tamamlayabilecekler ve baþarýlý olmalarý durumunda da hem
Anadolu Üniversitesi’nden hem de University of East London’dan
diploma alma imkânýna sahip olabileceklerdir. University of East
London’da 4. sýnýfý tamamlamak isteyen öðrenciler bu üniversiteye
gidebilmek için gerekli Ýngilizce düzeyini saðlamalarý gerekir (Ýngilizce
düzeyi ile ilgili ayrýntýlý bilgiyi Üniversiteden edininiz.). University
of East London’da eðitim ücrete tabidir ve 2012-2013 akademik yýlý
için bu ücret 8.000 Pound olarak belirlenmiþtir. Bu üniversitenin
2013-2014 öðretim yýlý ücretleri henüz kesinleþmemiþ olup az
miktarda artýþ gösterebilecektir. Ayrýca, öðrencilerin University of
East London’da bulunacaklarý süre içinde yurt, yemek, kitapkýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaklarý harcamanýn akademik
yýl baþýna yaklaþýk 9.000 Pound tutacaðý tahmin edilmektedir.
Bk. 217. “5188 Sayýlý Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”un 10. maddesi
d, e, f, bentleri ile “5188 Sayýlý Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun Uygulanmasýna Ýliþkin Yönetmelik “in 18. maddesinde
belirtilen þartlara sahip olmak.
Bk. 218. Öðrenciler, Meslek Yüksekokulunun belirlediði mesleki
uygulamalarda giyilmesi zorunlu üniformalar ile Beden Eðitimi,
Yakýn Savunma Teknikleri vb. derslerde giyilmesi zorunlu spor
kýyafetlerini kendileri temin edeceklerdir.
Bk. 219. Öðrenciler öðrenimlerini Kilimli Ýlçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 220. Öðrenciler yabancý dil hazýrlýk eðitimlerini Düzce’de, lisans eðitimlerini
Akçakoca’da sürdüreceklerdir.
Bk. 221. Eðitim-öðretim Ýskenderun’da sürdürülecektir.
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Bk. 222. Fatih Üniversitesinde eðitim ve öðretim ücrete tabidir. 2013-2014
eðitim-öðretim yýlýnda öðretim ücreti; Týp Fakültesi programý için
35.000 TL; Hukuk Fakültesi programý için 28.000 TL; Mühendislik
Fakültesinin Ýngilizce programlarý için 25.300 TL, Türkçe programlarý
için 24.300 TL; Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesinin Ýngilizce
programlarý için 24.000 TL, Türkçe programlarý için 22.000 TL; FenEdebiyat Fakültesinin Ýngilizce ve dil programlarý (Türk Dili ve
Edebiyatý ile Ýngiliz Dili ve Edebiyatý) için 20.000 TL, Türkçe
programlarý için 19.000 TL, Eðitim Fakültesinin Bilgisayar ve
Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði programý için 17.250 TL, Ýngilizce
Öðretmenliði programý için 18.500 TL, Okul Öncesi Öðretmenliði ile
Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (Türkçe) programlarý için
19.500 TL, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (Ýngilizce) programý
için 19.900 TL; Ýlahiyat Fakültesi programý için 20.000 TL; Saðlýk
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarý için 13.950 TL; Adalet
Meslek Yüksekokulu için 12.500 TL; Diðer Meslek Yüksekokullarý
programlarý için 12.950 TL, Uzaktan Eðitim programlarý için 4.950
TL; önlisans ve lisans programlarýnýn Hazýrlýk Okulu için 19.500
TL’dir. Öðretim ücretlerine KDV dahildir. Öðretim ücretleri kredi
kartýna (1) bir peþin, artý (10) on taksitte tahsil edilir. Öðretim
ücretinin kesin kayýt sýrasýnda peþin ödenmesi halinde %5 indirim
uygulanýr. Eðitim-öðretim ücreti artýþý her yýlýn Tüketici Fiyat
Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ortalamasý alýnarak
hesaplanýr. Uzaktan Eðitim programlarýna yerleþen öðrencilerin
internete eriþimli bir kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna sahip
olmalarý gerekmektedir. Bu programa alýnacak öðrencilere örgün ve
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uzaktan eðitim olmak üzere karma eðitim verilecektir. Karma
öðretim yapýlacak derslerin uygulamalarý, ilgili yarýyýl sonunda
kampüste yapýlýr. Bu programýn, ara sýnavlar ve yarýyýl sonu
sýnavlarýnýn uygulanmasý ile ilgili ayrýntýlý bilgi üniversiteden
edinilmelidir. Öðrenim bursu sadece öðrenim ücretini kapsar, yurt,
yemek ve kitap burslara dahil deðildir. 2013 YGS-LYS ile
Üniversitemizin burslu programlarýný tercih edip, kayýt yaptýran
öðrencilere sekiz (8) ay süre ile kayýt yaptýrdýðý puan türüne göre,
ilk 100’e girenlere 1000 TL, ilk 500’e girenlere 750 TL, ilk 1000’e
girenlere 500 TL, ilk 3000’e girenlere 250 TL aylýk “Özel Burs” verilir.
Öðrenim bursu öðrencinin normal öðrenim süresi içinde kesilmeden
devam eder. Herhangi bir not þartý aranmaz. Özel Bursun devamý
için genel not ortalamasý þartý aranmakta olup, ayrýntýlý bilgi için
Üniversitenin web sayfasýnda burs yönergesi ile ilgili kýsým
incelenebilir. Öðretim süresi boyunca her yarýyýl sonunda yapýlacak
deðerlendirmeye göre Hazýrlýk Okulu hariç üstün baþarý gösteren
öðrencilere, o yarýyýlý izleyen öðretim yarýyýlý için geçerli olmak
üzere karþýlýksýz aylýk 250 TL Akademik Baþarý Bursu verilir.
Öðrenci yukarýda belirtilen burslardan kendisinin lehine olan sadece
birinden yararlanýr. Burslar karþýlýksýz olup Hazýrlýk Okulu
programlarýnda geçen süreyi de kapsamaktadýr. Burslu programa
yerleþtirilen öðrenciler Üniversite bünyesinde bölüm deðiþtirdikleri
takdirde burs haklarýný kaybederler. Üniversitemizde kayýt yaptýrdýðý
yerleþtirme puan türü ve baþarý sýrasýna göre Y-MF-1,3,4, Y-TM1,2,3 ve Y-TS-1,2 puan türlerinde ilk 500’e giren öðrenciler ile YDÝL-1 puan türünde ilk 200’e giren öðrenciler bölümlerin %50 Burslu
ya da Ücretli kontenjanlarýný kazansalar dahi tam burslu statüsünde
öðrenim göreceklerdir. Ayrýca kayýt yaptýrdýðý yerleþtirme puan
türü ve baþarý sýrasýna göre Y-MF-1,3,4, Y-TM-1,2,3 ve Y-TS-1,2
puan türlerinde ilk 500’e giren öðrenciler ile Y-DÝL-1 puan türünde
ilk 200’e giren öðrenciler üniversite yurtlarýndan ücretsiz, kayýt
yaptýrdýðý yerleþtirme puan türü ve baþarý sýrasýna göre Y-MF1,3,4,Y-TM-1,2,3 ve Y-TS-1,2 puan türlerinde ilk 750’ye giren
öðrenciler ise üniversite yurtlarýndan %50 indirimli olarak yararlanýrlar.
Yurtlarda ücretsiz barýnma imkâný kazanan öðrencilerin bursluluk
durumu Fatih Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliði kapsamýnda disiplin
cezasý almadýðý sürece devam eder. Üniversiteye yeni kayýt
yaptýran öðrencilere Üniversite yurtlarýnda kalabilmeleri için öncelik
tanýnýr. Yurt ücretinin 1600 TL’lik ilk taksiti kayýt esnasýnda olmak
üzere, diðer taksitler ayda 500 TL olarak (8) sekiz müteakip ay
içerisinde kredi kartýna taksit yapýlmak suretiyle tahsil edilir. Yurt
ücretine sabah kahvaltýsý dâhil olup, kampüs dýþýndaki yurtlarda
kalan öðrenciler için yurt-Üniversite ulaþým hizmetleri ücretsizdir.

14.000 TL’dir.) ve önlisans programlarý için 10.000 TL’dir. Öðrenim
ücretinin yarýsý kesin kayýt ve kayýt yenileme sýrasýnda, diðer yarýsý
ise ikinci yarýyýl baþýnda kayýt yenileme sýrasýnda ödenecektir.
Öðretim ücretindeki olasý yýllýk artýþlar, Devlet tarafýndan belirlenen
Tüketici Fiyatlarý Endeksindeki (TÜFE) artýþ oraný ile sýnýrlý tutulacaktýr.
Ufuk Üniversitesi’nin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere
saðlanan burs karþýlýksýz olup, yalnýz öðrenim ücretini kapsar. Burslu
öðrenciler Ufuk Üniversitesi Burs Yönergesi hükümlerine tabidir.
Bk. 228. Yaþar Üniversitesinde öðrenim ücretlidir. 2013-2014 akademik
yýlýnda öðrenim ücreti; hazýrlýk sýnýfý için 17.600TL, tüm fakülteler
için 20.000.TL, Meslek Yüksekokulu programlarý için 11.000TL’dir.
Ücretlere (KDV) dâhildir. Öðrenim ücreti Güz ve Bahar yarýyýlý
baþýnda olmak üzere 2 (iki) eþit taksitte ödenir. Yaþar Üniversitesi’nin
verdiði burslar karþýlýksýz olup, Hazýrlýk Sýnýfýný da kapsar. Saðlanan
bu burslar beslenme, ulaþým, kitap vb. konularý kapsamaz. Burslar,
öðrencinin akademik baþarýsýna baðlý olup (yýllýk 4.00 üzerinden
2.30 not ortalamasý üzerinde olduðu sürece) tüm öðrenim süresince
devam eder ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir
akademik yýlý da içerir. Akademik baþarýsýzlýk ve disiplin cezasý
durumunda, öðrencinin almakta olduðu burs kesilir. Ayrýca kayýtlý
olduðu programda, eðitim-öðretim yýlý sonu itibarýyla, akademik
birimlere Mütevelli Heyet tarafýndan tahsis edilen kontenjan
dâhilinde yapýlacak sýralamaya göre Akademik Baþarý Bursu verilir.
Öðrenci baþarý koþullarýný saðladýðý sürece bursu almaya devam
eder. Öðrenim ücreti ve burslar her yýl Üniversite Mütevelli
Heyetince fiyat ve maliyet artýþlarýyla o yýlýn üniversite bütçesi
göz önünde tutularak saptanýr. Ýzmir Ýl sýnýrlarý dýþýnda ikamet eden
Eðitim-Öðretim Bursu kapsamýnda Öðrenci Seçme Yerleþtirme
Sýnavýnda Dil puan türünde ilk 2000’ de diðer puan türlerinde ilk
10000’ de yer alarak Yaþar Üniversitesine giren ve tam burslu
olarak kayýt yaptýran öðrenciler Yaþar Üniversitesi Altýn Yunus
Öðrenci Yurdundan ücretsiz olarak faydalanýrlar. Bu hakkýn devamý
için öðrencinin Eðitim-Öðretim Bursu devam koþullarýna sahip
olmasý gerekir. Þehit ve Malul Gazi Bursu: Öðrenci Seçme
Yerleþtirme Sýnavý sonucunda Yaþar Üniversitesinin burssuz
programlarýndan birine girme hakký kazanan þehitlerin eþleri ve
çocuklarýna, malul gazilere, eþlerine ve çocuklarýna Mütevelli
Heyet tarafýndan tahsis edilen kontenjan dâhilinde burs verilebilir.
Ücretler, burslar ve yurtlarla ilgili ayrýntýlý bilgiye üniversitenin
www.yasar.edu.tr eriþim adresinden ulaþýlabilir.
Bk. 230. Ýsteyen öðrencilere bir yýl süreli Almanca, Fransýzca veya Ýngilizce
Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi, öðretim
süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.

Bk. 223. Öðretim dili, programda yer alan bir çok meslek dersi için Türkçedir,
ancak, öðrenci seçmeli derslerini Ýngilizce olarak alabilir.

Bk. 231. Öðrenciler öðrenimlerini Isparta Merkez Kampus’te sürdüreceklerdir.
Bk. 232. Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurulunun aradýðý
bütün koþullara ek olarak; 23 yaþýndan gün almamýþ olmak veya
daha küçük yaþlarda olmak, herhangi bir okuldan disiplin cezasý ile
uzaklaþtýrýlmýþ olmamak, boy uzunluðu erkekler için en az 1,70 m,
kýzlar için en az 1,65 m olmak, beden aðýrlýðý boy uzunluðunun “cm”
olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya
15 noksan kilo aðýrlýkta olmak, vücut yapýsý düzgün olmak,
vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken yara, yanýk, leke,
frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak, astým, bronþit, epilepsi,
nefes darlýðý, renk körlüðü, kekemelik, saðýrlýk vb. gibi biyolojik
bozukluðu olmama, bayýlma, histeri, marazi çarpýntý, açýk alan
korkusu (agorafobi), karanlýk korkusu (aklufobi), yükseklik korkusu
(akrofobi), kapalý ve basýk mekan korkusu (klostrofobi) gibi
psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi birini taþýyor olmamak,
bunlara iliþkin saðlýk durumunu üniversitelerin týp fakültesi hastanelerinden
alýnacak saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Programa kayýt yaptýracak
öðrenciler, Yüksekokulun belirlediði eðitim kýyafetlerini giymek
zorundadýrlar. Kýyafetlerin temini öðrenciye aittir.

Bk. 225. Ýstanbul Ticaret Üniversitesi, Ýstanbul Ticaret Odasý Eðitim ve
Sosyal Hizmetler Vakfý tarafýndan kurulmuþ bir vakýf üniversitesidir.
Eðitim-öðretim ücrete tabidir. 2013-2014 yýlýnda eðitim-öðretim
ücreti: Lisans Programlarý 16.500 TL, Meslek Yüksekokulu 10.000
TL, Ýngilizce Lisans Hazýrlýk 16.500 TL, Ýngilizce Önlisans Hazýrlýk
10.000 TL olup bu ücretlere KDV dahil deðildir. Lisans öðrencileri
16.500 TL.+ KDV’yi en çok 9 taksitte, önlisans öðrencileri 10.000
TL.+ KDV’yi en çok 9 taksitte ödeyecektir. 2013-2014 eðitimöðretim yýlý için Üniversitemizi tercih eden öðrencilerden Lisans
Yerleþtirme Sýnavý’nda (LYS) ilk 500’e girenlere 2.500 TL, ilk 1000’e
girenlere 1.500 TL, ilk 2000’e girenlere 1.000 TL, ilk 3000’e girenlere
750 TL, ilk 5000’e girenlere 500 TL Yaþam Katký Payý(*) her yýl Ekim
ayýnda baþlayýp Haziran ayýnda sona ermek üzere 9 (dokuz) ay
boyunca ödenir ve bu öðrencilere tam burs verilir. Ayrýca
Üniversitemizi ilk 10.000’e (5.000 ile 10.000 arasýndaki öðrencilere)
girip tercihte bulunan öðrencilere de sadece normal eðitim süresinde
tam burs verilecektir. Üniversitemize Burslu yerleþtirilen öðrenciler
Ýstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönergesi hükümlerine tabidirler.
Üniversitenin yapacaðý yabancý dil seviye belirleme sýnavýnýn
baþarý düzeyleri, bölüm ve programlara göre Üniversitenin web
sitesinde ilan edilir.(*): Yukarýda anýlan Yaþam Katký Payý ve Ýlk
10.000’e girip tercihte bulunacak öðrencilere verilecek ücret / burs
imkânlarý, öðrencilerin yerleþtirildiði bölüm/programýn puan türünde
aldýðý dereceye göre verilir.

Bk. 234. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu bir vakýf yükseköðretim
kurumu olup öðretim ücrete tabidir. Öðretim ücreti Türkçe öðretim
yapýlan programlarda (II. Öðretim dahil) 13.800 TL, Ýngilizce eðitim
yapýlan programlarda ve Ýngilizce hazýrlýk sýnýfýnda 15.500 TL’dir.
Uzaktan eðitim programýnýn ücreti 7.500 TL’dir. Ücretlere %8 KDV
dahil deðildir. Bu programa kayýt olan öðrenciler kendi bilgisayarlarýný
ve internet baðlantýlarýný kendileri temin edeceklerdir. Beykoz
Lojistik Meslek Yüksekokulu, kayýtlý öðrenciler için, normal öðretim
süresince öðretim ücretini sabit tutmayý taahhüt eder. Burslu olarak
yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs karþýlýksýzdýr ve normal
eðitim-öðretim süresince devam eder, sadece öðretim ücretini
kapsar. Barýnma, beslenme, ulaþým vb. giderler burs kapsamý
dýþýndadýr. Burslar, öðretim dili Ýngilizce olan programlarda zorunlu
Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir yýl süreyi de
kapsamaktadýr. Ayrýca öðrencilerimizin Beykoz Lojistik Meslek
Yüksekokulu Burs Yönergesi kapsamýnda; Dönem Baþarý Bursu
ve diðer burslardan yararlanma olanaklarý vardýr (Ayrýntýlý bilgi için
http://www.beykoz.edu.tr).

Bk. 226. Bu programda dersler internete dayalý uzaktan eðitim sistemiyle
yürütülecektir. Programa alýnan öðrencilerin internete eriþimli bir
kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna sahip olmalarý gerekmektedir.
Bu programýn güz ve bahar yarýyýlýna ait derslerin sýnavlarý
Üniversite kampüsünde yapýlacaktýr. Program ile ilgili ayrýntýlý bilgi
üniversiteden edinilmelidir.
Bk. 227. Ufuk Üniversitesi Türkiye Trafik Kazalarý Yardým Vakfý tarafýndan
kurulan bir vakýf üniversitesidir. Öðretim dili Ýngilizce destekli
Türkçe’dir. Ufuk Üniversitesinde eðitim-öðretim ücretli olup, 20132014 eðitim/öðretim yýlýnda öðrenim ücreti (KDV dahil) Týp Fakültesi
için 24.000 TL, Hukuk Fakültesi, Eðitim Fakültesi ve Fen Edebiyat
Fakültesi için 18.000 TL, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi için
17.000 TL ve Hemþirelik Yüksekokulu için 14.000 TL, Ýngilizce
Hazýrlýk Sýnýflarý Programýnda 17.000 TL. (Hemþirelik programý için
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Bk. 235. Bir yýl süreli Bulgarca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý,
öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bulgarca
yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.
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Öðrencilere, “Yükseköðretim Kurumlarýnda Yabancý Dil Öðretimi
ve Yabancý Dille Öðretim Yapýlmasýnda Uyulacak Esaslara Ýliþkin
Yönetmelik” hükümleri uygulanýr.

Fakültesi’nin Ýngilizce hazýrlýk programý 19.000 TL.’dir. Öðrenim
ücretlerine KDV dâhildir. Öðretim ücretleri (10) on taksit halinde
tahsil edilir. Bu ücretler yalnýz öðrenim ücreti olup; barýnma,
beslenme, ulaþým, kitap, yurtdýþý eðitim giderlerini kapsamamaktadýr.
Öðrenim ücretleri, her akademik yýl için mütevelli heyeti tarafýndan
belirlenir. Üniversiteye giriþ yýlýný izleyen akademik yýllarda kayýtlý
öðrenciler için yýllýk öðrenim ücretindeki olasý artýþlar bir önceki yýlýn
enflasyon oranýný geçmez. Yaz okulu tüm öðrenciler için ücrete
tabidir. Uzaktan Eðitim sistemiyle eðitim veren programlara
alýnacak öðrencilerin internete eriþimli bir kiþisel bilgisayarý kullanma
olanaðýna sahip olmalarý gerekir. Bu programa alýnacak öðrencilere
örgün ve uzaktan eðitim olmak üzere karma eðitim verilecektir.
Derslerin uygulanýþ biçimleri, gün ve saatleri ile ara sýnavlar ve
yarýyýl sonu sýnavlarýnýn uygulanmasý ile ilgili ayrýntýlý bilgi
üniversiteden edinilmelidir. Zirve Üniversitesi’nde verilen tüm
burslar karþýlýksýz olup, normal öðrenim süresince sadece eðitimöðretim ücretini kapsar. Burslu programlara kayýt yaptýran
öðrencilerin bu burslarý, normal öðrenim süresince hiçbir þekilde
kesilmemektedir. Üniversitemize yerleþen ve kayýt yaptýran YDÝL-1 puaný hariç herhangi bir puan türünde Türkiye genelinde ilk
100’e girenlere 2.400 TL, 101 – 1000 arasýna girenlere 1.500 TL,
1.001 – 3.000 arasýna girenlere 750 TL, 3.001 – 5.000 arasýna
girenlere 200 TL normal öðretim yýlý süresince yýlda sekiz (8) ay
olacak þekilde yüksek derece bursu verilir. Ayrýca Y-TS-1, Y-TM1, 2, 3, Y-MF-1, Y-YGS-3, 5, 6, Y-MF-3 (Týp Fakültesi için) puan
türlerinde ilk 5.000’e giren öðrenciler, Y-MF-4 puan türünde ilk
30.000’e giren öðrenciler, Y-MF-3 Saðlýk Bilimleri Fakültesi’nde ilk
20.000’e giren öðrenciler Üniversitemizin anlaþmalý yurtlarýnda
normal öðretim süresince ücretsiz barýnacaklardýr. Y-DÝL 1 puan
türünde Türkiye genelinde ilk 10’a girenlere 2.400 TL, 11 – 100’e
girenlere 1.500 TL, 101 – 300’e girenlere 750 TL, 301 – 500’e
girenlere 200 TL normal öðretim yýlý süresince yýlda sekiz (8) ay
olacak þekilde yüksek derece bursu verilir. Üniversitemize yerleþen
ve kayýt yaptýran Y-DÝL-1 puan türünde ilk 500’e giren öðrenciler
Üniversitemizin anlaþmalý yurtlarýnda normal öðretim süresince
ücretsiz barýnacaklardýr. Sanat, Kültür veya Spor alanýnda
Üniversiteyi baþarý ile temsil edecek öðrencilere Mütevelli Heyetince
belirlenen tutar ve sayýda olmak üzere Sanat, Kültür ve Spor Bursu
verilir. Karate, taekwondo, judo, badminton, atýcýlýk, masa tenisi,
kort tenisi, eskrim, güreþ, atletizm, satranç branþlarda milli sporcu
olanlara, son iki yýlda milli olduklarýný ilgili federasyonca belgelemek,
spora aktif olarak devam ediyor olmak, Zirve Üniversitesi Gençlik
ve Spor Kulübü Derneði adýna lisans çýkartarak yarýþmalara
katýlmak þartýyla %100 öðrenim bursu verilir. Ayrýca öðrenime
baþladýktan sonra Dünya ve Olimpiyat, Avrupa ve Türkiye
þampiyonu olduðu ayý takiben o yýlýn öðretim süresince ayda 600
TL, 500 TL, 400 TL burs verilir. Üniversitemizde öðrenimlerini baþarý
ile sürdüren lisans ve önlisans öðrencilerinden aðýrlýklý yýlsonu not
ortalamasýna göre 4.00 – 3.90 arasý %100, 3.89 – 3.80 arasý %50,
3.79 – 3.70 arasý %25 oranýnda Mütevelli Heyetinin belirlediði
öðrenci sayýsý kadar baþarý bursu verilir ve eðitim ücretlerinden
düþülür. Bu burslar öðrencilerin baþarýlý olduklarý akademik yýlýn
sonunda deðerlendirilerek, izleyen akademik yýlda (1 yýl süreyle)
uygulanýr. Bu burs hazýrlýk sýnýfýný kapsamaz. Öðrenci yukarýda
belirtilen burslardan kendisinin lehine olanlardan sadece birisinden
yararlanabilme imkânýna sahiptir. Karþýlýksýz olan tüm burslar; öðrencinin
öðrenimine, derslerine devam ettiði, baþarýlý olduðu, yýl kaybýnýn
bulunmadýðý ve disiplin cezasý almadýðý sürece devam eder.

Bk. 236. Öðrencinin program için sýnava gireceði yabancý dil dýþýnda,
Ýngilizce, Almanca veya Fransýzcadan kendisinin seçeceði birinden
bir yýl süreli zorunlu yabancý dil hazýrlýk programý uygulanýr. Ancak
zorunlu hazýrlýk okumasý gereken yabancý dil yeterlik sýnavýný
baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.
Bu programa alýnacak öðrenciler beþinci yarýyýldan itibaren 15
kiþilik kontenjan ile üniversitece belirlenen esaslara göre Çocuk ve
Gençlik Edebiyatý yan alan programýný da alabileceklerdir.
Bk. 237. Ýstanbul Geliþim Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. 2013–2014
eðitim-öðretim yýlýnda bir yýllýk ücret; Mühendislik ve Mimarlýk
Fakültesi tüm bölümlerinde 20.000.- TL, Ýktisadi Ýdari ve Sosyal
Bilimler Fakültesinin Psikoloji Bölümü 23.000.-TL, diðer bölümleri
ve eðitim dili Ýngilizce olan bölümlerin hazýrlýk sýnýflarý ile Saðlýk
Bilimleri Yüksekokulu’nun tüm bölümleri 17.000.-TL dýr. Meslek
Yüksekokulu önlisans programlarýndan; saðlýkla ilgili programlar ile
Adalet, Aþçýlýk, Mimari Restorasyon, Sivil Hava Ulaþtýrma
Ýþletmeciliði Programlarýnýn normal ve ikinci öðrenimlerinin bir yýllýk
ücreti 13.000.-TL olup, diðer programlar için ise Ýkinci öðretim ve
hazýrlýk sýnýfý dâhil 9.000 TL’dir. Yýllýk ücret, tahsilâtý için ilan edilen
bankanýn prosedürlerine uygun olarak sözleþme yapmak koþuluyla,
kayýt baþlangýç tarihi ile Haziran ayý arasýnda, eðitim ücreti peþinatý
Lisans programlarý için 2000.-TL, önlisans programlarý için ise
1000.-TL olarak, kesin kayýt sýrasýnda tahsil edilecektir. Geri kalan
miktar ise eþit taksitler halinde her ayýn ilk üç günü içerisinde 9 eþit
taksit olarak ödenecektir. Eðitim ücreti kesin kayýt sýrasýnda peþin
ödenir ise %6 indirim uygulanýr. Belirtilen ücretlere % 8 KDV dâhil
deðildir. Eðitim ücretleri, takip eden yýllarda günün ekonomik
koþullarýna uygun olarak Mütevelli Heyeti tarafýndan yeniden
belirlenip akademik yýl baþlamadan ilan edilir. Tüm öðrenciler giriþ
yýlýna bakýlmaksýzýn, o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim ücretine
ve ödeme koþullarýna uymakla yükümlüdürler. Burslu programlara
yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece eðitim ücretini
kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, yemek, ulaþým,
kitap vb. konular burs kapsamý dýþýndadýr. Burslar karþýlýksýz olup, normal
eðitim-öðretim süresince kesilmez. Normal eðitim süresini aþanlar ile
disiplin cezasý alanlar için, Üniversite Yönetim Kurulu Kararý ile bursun
devam edip etmeyeceðine karar verilir. Burada sözü edilen eðitim ücreti
bursu, sadece bu kýlavuzda Burslu öðrenci alýnacaðý belirtilen programlara
yerleþtirilen öðrencileri kapsamaktadýr.
Bk. 239. Üniversite Kazakistan Cumhuriyetinde bulunmaktadýr. Merkez
Yerleþkesi Türkistan þehrindedir. Ayrýca Kentav þehrinde çeþitli
fakülteleri bulunmaktadýr. Üniversiteden alýnan diplomalarýn
Kazakistan ve Türkiye’de ayný alan ve ayný düzeyde eðitim veren
yükseköðretim kurumlarýnýn diplomalarýna ve bunlarýn verilmiþ
haklara eþdeðerliliði kanunla saðlanmýþtýr. Bu üniversitede eðitim
ve katký payý ücretsizdir. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi
verilmektedir. Zorunlu hazýrlýk sýnýfýnda Türkiye Cumhuriyeti
vatandaþý öðrencilere Kazakça ve Rusça dil eðitimi verilmektedir.
Hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin üniversite ile iliþiði
kesilir. Üniversitede yurt imkaný vardýr ve aylýk 15 ABD dolarýdýr.
Ayrýntýlý bilgi www.yesevi.edu.tr ve egitim@yesevi. edu. tr adresi
ile Ankara Ýrtibat bürosu Faks: 03122152209, Tel:0312 2160624
Sibel Çobanoðlu’nun telefonlarýndan ulaþýlabilir.
Bk. 240. Bu programý en yüksek puanla kazanan ve kesin kayýt yaptýran ilk
3 öðrenciye Uludað Üniversitesi ile Sütaþ A.Þ. tarafýndan imzalanan
Mesleki Eðitime Destek Protokü kapsamýnda Sütaþ A.Þ. tarafýndan
2 yýl süre ile örgün öðrenim harç miktarý tutarý, Eylül-Mayýs aylarýný
kapsayacak 9 aylýk Karacabey Sadýk Yýlmaz Öðrenci Yurdu yurt
ücreti ile Eylül-Mayýs aylarýný kapsayacak 9 aylýk 350 TL tutarýnda
öðrenim bursu ödenecektir. Ýlgili burslar iki yýl sonunda kesilecektir.
Burslar karþýlýksýzdýr. Burslu programa yerleþtirilenler yüksekokul
bünyesinde program deðiþtirdikleri taktirde burs haklarýný
kaybederler. Öðrencilik haklarýný kaybeden veya herhangi bir
disiplin suçu iþleyen öðrencilerin bursu kesilir.

Bk. 243. Öðrenciler öðrenimlerini 1 yýllýk süre ile Kocaeli Üniversitesi
Mühendislik Fakültesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 241. Bu programa alýnacak öðrencilerin internete eriþimli bir kiþisel
bilgisayarý kullanma olanaðýna sahip olmalarý gerekir. Bu programa
alýnacak öðrencilere örgün ve uzaktan eðitim olmak üzere karma
eðitim verilecektir. Karma öðretim yapýlacak derslerin 1/3'ü haftada
en az iki gün veya üniversitenin belirleyeceði tarihlerde kampüste
yapýlýr. Bu programýn, ara sýnavlar ve yarýyýl sonu sýnavlarýnýn
uygulanmasý ile ilgili ayrýntýlý bilgi üniversiteden edinilmelidir.
Bk. 242. Zirve Üniversitesinde eðitim-öðretim ücrete tabidir. 2013–2014
eðitim-öðretim yýlýnda yýllýk öðrenim ücreti; Emine-Bahaeddin
Nakýboðlu Týp Fakültesi 28.000 TL, Hukuk Fakültesi 20.250 TL,
Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik Bölümü 12.000 TL, tüm
önlisans programlarý 9.600 TL, tüm uzaktan eðitim sistemiyle
eðitim veren programlar 3.200 TL, diðer tüm lisans programlarý
18.250 TL, uzaktan eðitim programlarý ile Emine-Bahaeddin Nakýboðlu
Týp Fakültesi hariç diðer önlisans ve lisans bölümlerinin Ýngilizce
hazýrlýk programlarý 17.000 TL, Emine-Bahaeddin Nakýboðlu Týp
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Bk. 245. Türk Dünyasý Bakü Ýþletme Fakültesi Azerbaycan Devlet Ýktisat
Üniversitesi bünyesinde, Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý’na baðlý
bir eðitim kurumudur.Eðitim dili Türkiye Türkçesidir. Fakültede kýz
ve erkek yurdu bulunmaktadýr ve aylýk ücreti 200 ABD dolarý olup,
öðrenciler diledikleri taktirde 100 ABD dolarý karþýlýðýnda kahvaltý
ve akþam yemeði alma þartlarýna sahip olabilirler.Fakülte öðrencilerin
uygun þartlarda ve mümkün olduðunca toplu olarak ikameti için
gerekli rehberlik ve yönlendirmeleri yapar.Dersler Türkiye Türkçesi
ile yürütüldüðü için hazýrlýk sýnýfý bulunmamaktadýr. Türk Dünyasý
Bakü Ýþletme Fakültesi’nde eðitim ücretli olup, 2013-2014 eðitimöðretim yýlýnda öðretim ücreti yýllýk 3000 (üçbin) ABD Dolarýdýr.Yýllýk
olan öðrenim harcý taksitle tahsil edilebilir; harçlar Türk Dünyasý
Araþtýrmalarý Vakfý’nýn banka hesap numaralarýna veya Vakýf
merkezine yatýrýlmalýdýr.Kayýttan sonra , sebebi ne olursa olsun,
eðitimi terk edenler veya ara sýnýflarda yatay geçiþ yapanlar, o yýlýn
öðrenim harcýný tamamen ödemek zorundadýrlar. Adres: Kemalpaþa
Mahallesi, Bukalýdede Sokak No:4,Ýstanbul Büyükþehir Belediye
Sarayý Arkasý, Ankaravi Mehmet Efendi Medresesi 34471 Saraçhane
/ Ýstanbul. E.posta:tdav@turan.org,egitim@turan.org.tr Ayrýntýlý
bilgi ve kayýt iþlemleri ile ilgili olarak Türk Dünyasý Araþtýrmalarý
Vakfý’nýn www.turan.org.tr ve Türk Dünyasý Bakü Ýþletme
Fakültesi’nin www.tdavaz.org. sayfalarý ziyaret edilebilir.Ayrýca
0212 511 10 06 (PBX) numaralý telefon aracýlýðýyla Saadet Pýnar
Yýldýrým/ Metin Köse/Hasan Göncü’den bilgi alýnabilir.
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Bk. 246. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun
aradýðý bütün koþullara ek olarak: herhangi bir okuldan disiplin
cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; herhangi bir suçtan hüküm
giymiþ olmamak; herhangi bir siyasi partiye üye olmamak veya
siyasi partinin organlarý yada baðlý kuruluþlarýnda görev yapmamýþ
bulunmak; vücut yapýsý düzgün olmak; astým, bronþit, epilepsi,
nefes darlýðý ile ileri derecede görme bozukluðu vb. biyolojik
bozukluðu olmamak; bayýlma, histeri, marazi çarpýntý, aþýrý
psikolojik duyarlýk, davranýþ bozukluklarý, yükseklik korkusu,
kapalý alan korkusu, karanlýk korkusu vb. psikolojik ve sinirsel
hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak, boyu 1,70
m’den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade
edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan
kilo aðýrlýkta olmak; kayýt sýrasýnda bu konularda herhangi bir engel
bulunmadýðýný Üniversitenin Týp Fakültelerinin birinden alýnacak
saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir.

saðlayamazsa ÖSYS puanýna ve tercihine göre ÖSYM tarafýndan
Türkiye’de öðretim dili Türkçe olan ve varsa ayný adý taþýyan,
yoksa eþdeðer bir yükseköðretim programýna yerleþtirilebilirler.
(Ýngilizce Öðretmenliði programlarý hariç)
Uluslararasý ortak lisans programýna kabul edilen öðrenciler, ilgili
ülkede öðrenim görmek için gerekli vizeyi almakla yükümlüdür ve
öðrenciler ilgili ülke vizesi alabilmek için gerekli koþullarý yerine
getirmelidirler. Türk ve yurt dýþý üniversite program koordinatörleri
vize baþvurularýnda öðrencilere yardýmcý olacaklardýr. Öðrenim
ücretleri 2013-2014 eðitim öðretim yýlý için belirlenmiþ olup,
önümüzdeki yýllarda öðrenim ücretlerinde meydana gelebilecek
artýþlar her eðitim öðretim yýlý baþýndan önce öðrencilere ilgili
üniversite tarafýndan ayrýca duyurulacak ve giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn
tüm öðrenciler o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim ücretlerine tabi
olacaklardýr. Uluslararasý ortak lisans programlarýnda ilgili Türk
devlet üniversiteleri için belirtilen yýllýk öðrenim ücretleri Türkiye’deki
hazýrlýk ve lisans eðitimini kapsamaktadýr. Her yýl Türk devlet
üniversiteleri için ilan edilecek öðrenim ücreti, Bakanlar Kurulu
kararý ile belirlenen ikinci öðretim ücretleri temel alýnarak
Yükseköðretim Kurulu tarafýndan saptanacaktýr. Uluslararasý ortak
lisans programý çerçevesinde ilgili ülkede geçirilecek dönemler için
öðrenciler ilgili üniversitenin ortak program için o yýl için belirlenen
öðrenim ücretini ödeyeceklerdir. Yurt içindeki bir yükseköðretim
kurumundaki uluslararasý ortak programdan akademik baþarýsýzlýk
nedeniyle iliþkisi kesilenlerin yurt dýþýndaki yükseköðretim kurumu
ile de iliþkisi kesilecektir. Yurt dýþýndaki bir yükseköðretim
kurumundaki uluslararasý programdan akademik baþarýsýzlýk
nedeniyle iliþkisi kesilen öðrenciler yurt içinde gördüðü
yükseköðrenimdeki baþarý notu esas alýnarak Yükseköðretim
Kurumlarýnda Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasýnda
Geçiþ, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararasý Kredi Transferi
Yapýlmasý Esaslarýna Ýliþkin Yönetmelik hükümlerine göre
Türkiye’deki baþka bir yükseköðretim kurumundaki eþdeðer bir
programa yatay geçiþ yapabilecektir. Baþarýsýzlýk dýþýndaki bir
nedenle öðrenim görülmekte olan uluslararasý ortak programýn baðlý
olduðu yükseköðretim kurumlarýnýn birisinden iliþiði kesilenlerin
diðer yükseköðretim kurumundan da iliþiði kesilecektir. Öðrencinin
öðrenim görmekte olduðu bir uluslararasý ortak programdan ayný
üniversite veya baþka bir üniversite bünyesinde ayný alanda
yürütülen diðer uluslararasý ortak programa Yükseköðretim Kurulu
tarafýndan çýkarýlmýþ Yükseköðretim Kurumlarýnda Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasýnda Geçiþ, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlararasý Kredi Transferi Yapýlmasý Esaslarýna Ýliþkin
Yönetmeliðe uygun olarak yatay geçiþ yapýlabilir. Bir uluslararasý
ortak programdan yurt içindeki diðer eðitim programlarýna veya
yurt içindeki bir programdan uluslararasý ortak bir programa yatay
geçiþ ise Yükseköðretim Kurulu tarafýndan çýkarýlmýþ yukarýda
belirtilen yönetmeliðe uygun olarak yatay geçiþ yapýlabilir.

Bk. 247. Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurumunun
aradýðý bütün koþullara ek olarak, kayýt sýrasýnda bedensel ve
psikolojik rahatsýzlýðýnýn bulunmadýðýnýn saðlýk raporu ile belgelenmesi
gerekir. Bu programa kayýt olan öðrenciler mesleðin gerektirdiði
kýyafeti giymek zorundadýr, okulumuzda öðrenci kýyafetleri ahýr içi
(tulum, sweet shirt, çizme, bone, maske ve eldiven) ve ahýr dýþý
(tok, binicilik pantolonu, binicilik çizmesi ve koruyucu yelek)
uygulamalarda giyilmesi zorunludur. Renk ve model standart tek
tiptir, temini öðrenciye aittir ve mecburidir. Eðitim haftanýn 7 günü
verilmektedir. Okul içi sahada sigara içilmesi ve cep telefonu kullanýlmasý
yasaktýr. Öðrenciler öðrenimlerini Köseköy Türkiye Jokey Kulubü Ýzmit
Ýdman Merkezi yanýnda eðitim binasýnda sürdüreceklerdir.
Bk. 248. Bu programda beyaz et ve üretim teknolojisi okutulmaktadýr.
Bk. 249. Mütercim-Tercümanlýk (Almanca) programýnda iki dille MütercimTercümanlýk diplomasý için Fransýzca ya da Ýngilizce bildiðini
belgeleyen öðrencilere 3. ve 4. yýl iki dilli program uygulanýr ve
Mütercim-Tercümanlýk alanýnda iki dilli diploma verilir.
Mütercim-Tercümanlýk (Fransýzca) programýnda iki dille MütercimTercümanlýk diplomasý için Ýngilizce ya da Almanca bildiðini
belgeleyen öðrencilere 3. ve 4. yýl iki dilli program uygulanýr ve
Mütercim-Tercümanlýk alanýnda iki dilli diploma verilir.
Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) programýnda iki dille MütercimTercümanlýk diplomasý için Fransýzca ya da Almanca bildiðini
belgeleyen öðrencilere 3. ve 4. yýl iki dilli program uygulanýr ve
Mütercim-Tercümanlýk alanýnda iki dilli diploma verilir.
Bk. 250. Bu bölüme alýnan öðrenciler hazýrlýk sýnýfý eðitimlerini Aydýn’da,
lisans eðitimlerini Kuþadasý’nda sürdürecekler ve giderlerini kendileri
karþýlamak üzere Yüksekokul denetiminde zorunlu 40 günlük
Türkiye Turu Uygulama Gezisi yapacaklardýr.
Bk. 251. Çift diplomaya yönelik Uluslararasý Ortak Lisans Programý (UOLP),
bir Türk üniversitesi ile yurtdýþý bir üniversite tarafýndan ortak olarak
yürütülen lisans programýdýr. Programý baþarýyla tamamlayan bir
öðrenci, her üniversiteden bir tane ortak program olduðunu belirten
iki ayrý diploma alýr. Örneðin, Ýstanbul Teknik Üniversitesi ve New
Paltz Üniversitesi tarafýndan yürütülen “Lisans/Bachelor of Arts”/
“Bachelor of Science” diplomasýna yönelik “Ýþletme” programýný
baþarý ile tamamlayan bir öðrenci aþaðýda belirtilen iki ayrý
diplomayý almaya hak kazanacaktýr. “SUNY New Paltz Üniversitesi
ile ortaklaþa yürütülen program sonunda Ýstanbul Teknik Üniversitesi
tarafýndan verilmiþtir” ibaresini içeren Ýstanbul Teknik Üniversitesi
tarafýndan verilecek bir lisans diplomasý ve “Ýstanbul Teknik
Üniversitesi ile ortaklaþa yürütülen program sonunda SUNY New
Paltz Üniversitesi tarafýndan verilmiþtir” ibaresini içeren SUNY
New Paltz Üniversitesi tarafýndan verilecek bir lisans diplomasý.
Öðrenciler çift diplomaya yönelik uluslararasý ortak lisans programýnýn
akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi
birini almaya hak kazanamazlar. Öðrenciler uluslararasý ortak
lisans programlarýna ÖSYM tarafýndan merkezi olarak yerleþtirilirler.

Üniversitelerin uluslararasý ortak lisans programlarýna iliþkin ayrýntýlý
bilgiye bu kýlavuzda yer verilmemiþtir. Adaylar, tercihlerini
yapmadan önce ayrýntýlý bilgiyi (burs, ücret, yabancý dil vb.) ilgili
üniversiteden ve ortak programa ait özel bk. koþullarýndan
edinmelidir. www.yok.gov.tr/universiteler/uni_web.htm internet
adresinde ve www.suny.edu.tr adresinde de bilgi bulunmaktadýr.
Bk. 252. Binghamton Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan uluslararasý
ortak lisans programlarý 4 yýl süreli olup, öðrenciler iki kez birer
akademik yýl süre ile öðrenimlerinin yarýsýný Binghamton’da diðer
yarýsýný da Türkiye’deki ilgili üniversitelerinde tamamlayacaklardýr.
2013-2014 eðitim öðretim yýlý için bu programlara yerleþen öðrenciler
için öðrenim ücreti Ýngilizce hazýrlýk ve lisans programlarý için
akademik yýl baþýna ODTÜ’de 9980 TL, Ýhsan Doðramacý Bilkent
Üniversitesinde 22 250 TL, ÝTÜ’de (lisans eðitimi için 10000 TL,
hazýrlýk sýnýfý için 7 700 TL) olup, Güz ve Bahar dönemlerinde iki eþit
taksitte ödenecektir. Binghamton Üniversitesinde geçirilecek
dönemler için öðrenciler bu üniversitenin o yýl için belirlenen ücretini
ödeyeceklerdir. Bu üniversitenin 2013-2014 öðretim ücreti, zorunlu
saðlýk sigortasý dahil, akademik yýl baþýna (yaz dönemleri hariç)
yaklaþýk 18 000 ABD dolarýdýr. Öðrencinin Binghamton’da bulunacaðý
süre içinde yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için
yapacaðý harcamanýn akademik yýl baþýna yaklaþýk 15 000-20 000
ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir. ODTÜ, ÝTÜ ve Ýhsan
Doðramacý Bilkent Üniversitesinin programlarýnda öðrenci ilk gittiði
dönem öncesi katýlacaðý oryantasyon programý ücretini (yaklaþýk
300 ABD Dolarý) ayrýca ödeyecektir.

Çift diploma programlarýnda dersler yabancý dilde verilecektir
(ayrýntýlý bilgiyi ilgili üniversiteden edinilmelidir.). Öðrencilerin
öðrenime baþlayabilmeleri için programýn gerektirdiði yabancý dili
yeterli düzeyde bilmeleri gerekmektedir. Bu programlara yerleþtirilen
ancak, programýn gerektirdiði yabancý dil seviyesini tespit eden
ilgili üniversitelerin belirlediði uluslararasý yabancý dil sýnavlarýnýn
birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde baþarýlý olamayanlar,
ilgili Üniversitenin Yabancý Dil Hazýrlýk Okulunda yoðun yabancý dil
eðitimi alacaklardýr. Ýlgili ülkede eðitime gidebilmek için, öðrencilerin
uluslararasý yabancý dil sýnavlarýnýn birinden ilgili üniversite tarafýndan
belirlenen taban puanlarý almalarý gerekmektedir (Tercihlerinizi
yapmadan önce ayrýntýlý bilgi için ilgili üniversiteye baþvurunuz.).
Ýstenen taban puanlar bazý üniversitelerde lisans eðitimine
baþlayabilmek için, bazý üniversitelerde ise ilgili ülkedeki eðitime
baþlayabilmek için ön koþullardýr. Bu konuda ayrýntýlý bilgiye ilgili
Türk Üniversitelerinin internet sayfasýndan eriþilebilir.

Bk. 253. Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi (ÝTÜDF) ile
SUNY Denizcilik Üniversitesi [State University of New York
Maritime College (SUNYMC)] çift diplomaya yönelik uluslararasý
ortak lisans programlarý 4 yýl sürelidir. Öðrenciler Açýk Deniz
Eðitimlerine çýkabilmeleri için gerekli STCW sertifikalarýný, Hazýrlýk
Sýnýfý süresince, Amerika Birleþik Devletleri’ndeki eðitimlerine
baþlamadan önce ÝTÜ Denizcilik Fakültesi Sürekli Eðitim Merkezi
bünyesinde ücret karþýlýðýnda (yaklaþýk 1.500TL) tamamlamakla
yükümlüdürler. Birinci sýnýf eðitiminin güz yarýyýlý ÝTÜDF’de, bahar

Öðrencilere yabancý dil koþulunu saðlamalarý için en fazla iki yýl
verilir. Öðrenciler iki yýl içinde üniversitece belirlenen dil koþulunu
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yarýyýlý ise SUNYMC de yapýlacaktýr. “Birinci sýnýfýn sonundaki yaz
döneminde, her iki program için de yaklaþýk 53 gün sürecek olan
ilk Açýk Deniz Eðitimi SUNYMC eðitim gemisi “T.S. Empire State
VI” ile yapýlacaktýr.”Ýkinci sýnýf eðitimi güz ve bahar yarýyýllarý
SUNYMC’de yapýlacaktýr. Ýkinci Sýnýf yaz yarýyýlýndaki her iki
bölüm için de yaklaþýk 53 gün sürecek olan ikinci Açýk Deniz Eðitimi
yine SUNYMC eðitim gemisi “T/S Empire State VI” ile yapýlacaktýr.
Üçüncü sýnýf güz yarýyýlý eðitimi ÝTÜDF’de yapýlacaktýr. Üçüncü
sýnýf bahar yarýyýlý ile yaz yarýyýlý boyunca üçüncü ve son Açýk
Deniz Eðitimi, Amerika’da tamamlanan günler de dahil olmak üzere
Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði için toplam 360, Gemi
Makinalarý Ýþletme Mühendisliði için toplam 180 günü tamamlayacak
þekilde Türk ve yabancý bayraklý ticari gemilerde yapýlacaktýr. 4.
sýnýf güz ve bahar yarýyýlý eðitimleri ÝTÜDF’de yapýlacaktýr.
Türkiye’deki bir yýllýk hazýrlýk eðitim-öðretim ücreti 7700 TL
tutarýndadýr. 4 yýllýk çift diplomaya yönelik uluslararasý ortak lisans
programlarýnýn SUNYMC’daki maliyetlerinin yýllara göre daðýlýmlarý
2012-2013 öðretim yýlýnda yaklaþýk olarak þu þekilde gerçekleþmiþtir:
1. yýl bahar döneminde yaz açýk deniz eðitimi de dahil olmak üzere
toplam 15.200 ABD dolarý; 2. yýl güz ve bahar yarýyýllarýnda yine
açýk deniz eðitimi de dahil olmak üzere toplam 23.600 ABD dolarý.
Bu eðitim ücretlerinin dýþýnda mecburi yatýlýlýk sistemi için iki kiþilik
odada barýnma, günde üç öðün yiyecek ve mecburi saðlýk sigortasý
her yarýyýlda ortalama 5.800 ABD dolarý tutmaktadýr. Güncel
maliyet bilgisi SUNYMC için http://www.sunymaritime.edu/
STUDENTACCOUNTS/index.aspx adresinden elde edilebilir. ÝTÜ’de
ödenmesi gereken miktarlar ise: 1. yýl güz döneminde 6.250 TL, 3.
ve 4. yýllarda da her yýl için 12.500 TL olacaktýr. Çift diplomaya
yönelik uluslararasý ortak lisans programlarý, kýz/erkek öðrencilerle
üniformalý, yatýlý bir düzende (SUNYMC), ast-üst iliþkileri içinde
gerçekleþtirilir. Üniformalarýn, ders kitaplarýnýn ve bilgisayarlarýn
temini öðrenciye aittir.
Bk. 254. SUNY New Paltz Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan Ýþletme
ve Ekonomi uluslararasý ortak lisans programlarýnýn süresi Ýngilizce
hazýrlýk sýnýfý hariç 4 takvim yýlýnda tamamlanacaktýr. Öðrenciler,
Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý ve 1. sýnýfýn tamamý ile 2.,3.,4. sýnýfýn birinci
dönemlerini Türkiye’deki üniversitelerinde 2.,3.,4. sýnýfýn ikinci
dönemlerini New Paltz Üniversitesinde geçireceklerdir. ÝTÜ
programlarý için SUNY New Paltz’taki ikinci dönem, geniþletilmiþ
Bahar dönemi olarak uygulanmaktadýr. Geniþletilmiþ Bahar dönemi,
Ocak - Haziran arasý takriben altý aylýk süreyi ve New Paltz
akademik takvimindeki bahar dönemini ve birinci yaz okulu
dönemini kapsar. ÝTÜ için 2013-2014 eðitim-öðretim yýlýnda bu
programlara girecek öðrencilerin yýllýk öðrenim ücreti, ÝTÜ’deki
Ýngilizce Hazýrlýk Okulu için 7.700TL lisans programlarý için dönem
baþýna 4.250TL’dir. 2013-2014 eðitim-öðretim yýlýnda ABD’deki
eðitimleri için eðitim ücreti tahminen 10.500 ABD Dolarý, zorunlu
saðlýk sigortasý ve diðer üniversite harçlarý da yaklaþýk 2.000
Amerikan Dolarýdýr. Bu ücret, New Paltz Üniversitesinin öðrenim
ücreti ve temel harçlarýný, öðrencinin programda öngörülen
dönemlerde ABD’de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk sigortasý
ücretini kapsamaktadýr. Ýzmir Ekonomi Üniversitesi UOLP
öðrencileri, Türkiye’de bulunduklarý dönemlerin ücretlerini Ýzmir
Ekonomi Üniversitesi’ne, Uluslararasý Ortak Lisans Programlarý
çerçevesinde ABD’de anlaþmalý Üniversitede bulunduklarý
dönemlerin ücretlerini gittikleri üniversiteye ödeyeceklerdir. Ýzmir
Ekonomi Üniversitesi’nin 2013- 2014 eðitim öðretim yýlý Ýngilizce
Hazýrlýk Sýnýfý ve lisans programlarý ücreti bir akademik yýl için KDV
dahil 18.750 TL’dir. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda, ikinci
taksiti ikinci yarýyýl baþýnda ders kayýtlarýndan önce Üniversite
tarafýndan ilan edilen tarihlerde öðrenci tarafýndan ödenecektir.
Yurtdýþý üniversitenin ücreti günün koþullarýna uygun olarak her
akademik yýl için yeniden belirlenip üniversitenin web sitesinde
yayýnlanmaktadýr. Ýþletme UOLP (SUNY-New Paltz)’nin ücreti
yýllýk yaklaþýk 12.000 ABD Dolarýdýr. Öðrencinin New Paltz’da
bulunacaðý süre içinde yurt, yemek, kitap kýrtasiye ve kiþisel
ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn akademik yýl baþýna yaklaþýk
9.000-10.000 ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir.
Bk. 255. Programa kaydolan öðrenci her iki kurumda belirlenen öðrenim
ücretinin yarýsýný ödeyecektir. (ÝTÜ programlarý için; yaz öðretimi
ve açýk deniz eðitimleri buna dahil deðildir.) Karþýlýksýz olan bu
destek Ýngilizce hazýrlýk programýnda geçirilen 1 yýl ile normal lisans
süresince verilir. Söz konusu bursun devamý ile ilgili esaslar
üniversiteler tarafýndan belirlenir. Buna iliþkin ayrýntýlý bilgiye
üniversitelerin web sitelerinden ulaþýlabilir.
Bk. 257. Ýstanbul Teknik Üniversitesi ile Southern Illinois Üniversitesi
Edwardsville (SIUE) ile yürütülecek olan uluslararasý ortak lisans
programlarý 4 yýl süreli olup öðrenciler 1. ve 3. yýllarý Ýstanbul Teknik
Üniversitesin’de, 2. ve 4. Yýllarý Southern Illinois Üniversitesi
Edwardesville’de eðitim alacaklardýr. 2013-2014 eðitim-öðretim yýlý
için bu programlarýn akademik yýl baþýna öðrenim ücreti ÝTÜ’de
eðitim görecek öðrenciler için 10.000 TL, SIUE’de eðitim görecek
öðrenciler için yaklaþýk 19.000 ABD Dolarý olup, bu ücret SIUE’nin
öðrenim ücreti ve temel harçlarýndan, öðrencinin programda

öngörülen dönemlerdeki oryantasyon programý ücretinden, ABD’de
bulunduðu süre içindeki saðlýk sigortasýndan oluþmaktadýr.
Öðrencinin Illinois’de bulunacaðý süre içinde, yurt, yemek, kitapkýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn akademik
yýl baþýna yaklaþýk 15.000 ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir.
Yukarýda belirtilen yýllýk öðrenim ücretleri lisans eðitimini
kapsamaktadýr. Türkiye’deki üniversitelerinde Ýngilizce Hazýrlýk
Okuluna devam edecek öðrenciler için öðrenim ücreti bir akademik
yýl için 7700 TL olacaktýr.
Bk. 258. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2013-2014 eðitim-öðretim
yýlýnda
öðretim ücreti yýllýk Ýþletme, Bilgisayar Uygulamalý
Ekonomi 800 ABD Dolarý, Uluslararasý Ticaret, Pazarlama 900 ABD
Dolarý ve Ýstatistik programý 700 ABD Dolarýdýr. Eðitim dili Azerice
ve Rusça’dýr. Hazýrlýk eðitimi üniversite bünyesinde verilmektedir.
Hazýrlýk öðretim ücreti 400 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim
süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yurt imkaný
bulunmamaktadýr. Üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye
aseu@aseu.az,http //:www.aseu.az e-posta adresinden
ulaþýlabilir.Kayýt için istenen belgeler; ÖSYS Sýnav Sonuç Belgesi,
Diplomanýn aslý (sureti),Saðlýk Raporu,Kazandý Belgesi, Pasaport
aslý (sureti), Fotoðraf 3x4 8 adet, Saðlýk Sigortasý (Azerbaycan’dan),
Kayýt Tarihi ;Hazýrlýk Sýnýfý için 15.06.2013-10.09.2013,Üniversite
için 15.06.2013-10.09.2013 tarihleri arasýndadýr.Eðitim-Öðretime
Baþlama Tarihi: Hazýrlýk Sýnýfý için 15.09.2013, Üniversite Eðitimi
için 15.09.2013 tarihidir.
Bk. 259. Atýlým Üniversitesinin ABD Incarnate Word Üniversitesi ile birlikte
yürütüleceði Biliþim Sistemleri Mühendisliði Uluslararasý Ortak
Lisans Programýnýn (UOLP) süresi Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý hariç 4
takvim yýlýdýr. Atýlým Üniversitesi öðrencileri Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý,
birinci sýnýf ve ikinci sýnýfta Atýlým Üniversitesi’nde; üçüncü sýnýf ve
dördüncü sýnýfta Incarnate Word Üniversitesi’nde öðrenim
göreceklerdir. 2013-2014 eðitim-öðretim yýlý uluslararasý ortak
program öðrencilerinin öðrenim ücreti Atýlým Üniversitesi için
Hazýrlýk Sýnýfýnda 12.000 ABD Dolarý, bölümde 12.500 ABD Dolarý
(T.C. Merkez Bankasý ABD Dolar döviz alýþ kurunun 1.70 TL’yi
aþmasý halinde 2013-2014 öðretim yýlý için Dolar kuru en fazla 1.70
TL olarak esas alýnacaktýr.), Incarnate Word Üniversitesi için
15.000 ABD Dolarýdýr. Öðrenciler, öðrenim ücretlerini öðrenim
gördükleri üniversitelere öderler. Ýzleyen yýllarda öðrenciler mezun
oluncaya kadar ilk kayýt yaptýklarý yýlda Üniversiteler tarafýndan
belirlenen ücretlerini ödemeye devam ederler. Atýlým Üniversitesinde
ilk kayýt sýrasýnda ücretin yarýsý, diðer yarýsý ise; ikinci yarýyýl
baþlamadan Atýlým Üniversitesi akademik takviminde belirtilen
tarihler arasýnda ABD Dolarý ya da o günkü T.C. Merkez Bankasý
ABD Dolarý döviz alýþ kuru esas alýnarak TL olarak iki eþit taksitte
ödenir. Yurtdýþý üniversitenin öðrenim ücreti ise; öðrencilerin
yurtdýþýndaki üniversiteye baþladýklarý dönemin baþýnda üniversite
tarafýndan ilan edilen tarihlerde ödenir. Burslu programa yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan burs, sadece Atýlým Üniversitesi öðretim
ücretini kapsamakta olup, yurt dýþýndaki üniversitenin öðretim
ücretini kapsamamaktadýr. Bu öðrenciler sadece Atýlým
Üniversitesindeki öðrenim ücretinden muaf tutulurlar. Burslar
karþýlýksýzdýr. Burslu programlara yerleþtirilen öðrenciler Burs
Yönetmeliðinde belirtilen hükümlere tabidir.
Bk. 260. Bu üniversitede eðitim ücreti olup, 2013-2014 eðitim-öðretim
yýlýnda öðretim ücreti yýllýk Mimarlýk bölümü için 2500 ABD Dolarý,
Ýnþaat Mühendisliði ile Jeodezi ve Haritacýlýk Mühendisliði bölümleri
için 2200 ABD Dolarýdýr.Öðrenim ücreti her sömestr baþýnda
alýnýr.Öðretim dili Azerice,Rusça ve Ýngilizcedir.Üniversite
bünyesinde bir yýl hazýrlýk eðitimi verilmektedir ve hazýrlýk öðretimi
ücreti 1200 ABD Dolarýdýr.Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda
gösterilen yýllara dahil deðildir.Yurt imkaný bulunmaktadýr.Aylýk
ücreti 50 ABD Dolarýdýr.Üniversitenin þehirde “Damla” özel yurdu
vardýr.Üniversite
hakkýnda
ayrýntýlý
bilgiye,
www.azmiu.edu.az,info@azmiu.edu.az e-posta adresinden
ulaþýlabilir. Kayýt için istenen belgeler; ÖSYS Sýnav Sonuç
Belgesi,Üniversite rektörü adýna dilekçe,Diploma (aslý veya noter
tastikli fotokopi),Saðlýk raporu ve AÝDS testi,Pasaport
fotokopisi,Özgeçmiþ,4x3 ölçüde 8 adet resim.Kayýt tarihi ;
25.08.2013-15.09.2013 tarihleri arasýndadýr. Eðitim-Öðretime
Baþlama Tarihi 15.09.2013 tarihindedir.
Bk. 261. Bu programa kayýt olan öðrencilerin Yabancý Dil Hazýrlýk eðitimöðretimleri Ege Üniversitesi kampüsü Ýzmir-Bornova’da
gerçekleþtirilecektir.
Bk. 262. Öðrenciler öðrenimlerini Nazilli Sümer Kampusünde sürdüreceklerdir.
Bk. 263. Bu programdaki öðretim dili en az %30 Almanca’dýr.
Bk. 264. Eðitim Malatya iline 15. km uzaklýktaki Battalgazi ilçesindeki Ýkinci
Kampus alanýnda sürdürülecektir.
Bk. 265. LYS’de ilk 1000 içinde olup Üniversitemizi tercih eden öðrencilere
Üniversite Vakfý tarafýndan bilgisayar ve yurt imkaný; 1000-5000
arasýnda olup, Üniversitemizi tercih eden öðrencilere burs ve
bilgisayar imkaný verilecektir. Üniversitemizi tercih eden
öðrencilerden uygun olanlara kampus içinde bulunan çaðrý
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merkezinde çalýþma imkaný saðlanacaktýr. Ayrýca baþarýlý ve fakir
öðrencilere Üniversite Vakfý tarafýndan imkanlar nispetinde burs
ve yurt saðlanacaktýr.

Bk. 271. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun
aradýðý bütün koþullara ek olarak: vücut yapýsý düzgün olmak;
astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý, ileri derecede görme bozukluðu
vb. biyolojik bozukluðu olmamak; bayýlma, histeri, marazi çarpýntý,
aþýrý psikolojik duyarlýk, davranýþ bozukluklarý, kapalý alan korkusu,
karanlýk korkusu vb. psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi
birine yakalanmýþ olmamak, kayýt sýrasýnda bu konularda herhangi
bir engel bulunmadýðýný Üniversitenin Týp Fakültelerinin birinden
alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek; dalýþa engel yaratacak
fizyolojik bir bozukluðunun olmadýðýný Ýstanbul Üniversitesi’nin Týp
Fakültesi Deniz ve Sualtý Hastalýklarý Anabilim Dalýndan alýnacak
Profesyonel Sualtý Adamý olabilir raporu ile belgelemek gerekir.

Bk. 266. Öðrenciler hazýrlýk sýnýfý eðitimlerini Karabük Kampusü’nde
sürdüreceklerdir.
Bk. 267. Öðrenciler öðrenimlerini Kahramanmaraþ Merkez Karacasu
Yerleþkesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 268. Öðrenciler öðrenimlerini Eceabat yerleþkesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 269. Öðrenciler öðrenimlerini Bulancak ilçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 270. Okan Üniversitesi’nde eðitim ücrete tabidir. 2013 - 2014 ders yýlýnda
bir yýllýk eðitim ücreti; Ýnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin
Mütercim-Tercümanlýk, Sosyoloji Bölümleri, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
Fakültesi, Uygulamalý Bilimler Yüksekokulunun Spor Yönetimi
hariç tüm bölümleri, Saðlýk Bilimleri Yüksekokulunun Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon bölümü, Eðitim Fakültesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi için 25,900 TL, Psikoloji bölümü, Hukuk Fakültesi ve
Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi 27,900 TL, Spor Yönetimi, Saðlýk
Bilimleri Yüksekokulunun Fizyoterapi ve Rehabililtasyon hariç tüm
bölümleri için 21.900 TL, eðitim dili Ýngilizce olan Meslek Yüksekokulu
programlarýnda 13.500 TL, diðer programlarda 12.900 TL, Saðlýk
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarýnda 13.900 TL, Meslek
Yüksekokulu Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði (Uzaktan Eðitim) 5.900 TL,
Yerel Yönetimler (Uzaktan Eðitim) ve Çaðrý Merkezi Hizmetleri
(Uzaktan Eðitim) programlarýnda 3.500 TL’dir. Hazýrlýk sýnýfýnýn
(isteðe baðlý olanlar dahil) bir yýllýk eðitim ücreti öðrencinin kayýt
yaptýracaðý programýn eðitim ücreti ile aynýdýr. Bu ücretlere %8 KDV
dahil deðildir. Üniversitenin belirleyeceði banka ile kredi sözleþmesi
yapmak ve kredili mevduat hesabý açtýrmak koþuluyla ve 4 eþit
taksitte ödenmesi durumunda, bu ücretin birinci taksiti kesin kayýt
sýrasýnda, diðer taksitler Kasým 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014
tarihlerinde (ilgili ayýn en geç 8. günü) tahsil edilir. Taksitli ödemelerde
en az %25 peþinat alýnýr. Geri kalan taksitlere aylýk %1 vade farký
uygulanýr. Eðitim ücretleri takip eden yýllarda, günün ekonomik
koþullarýna uygun olarak Mütevelli Heyet tarafýndan yeniden
belirlenip akademik yýl baþlamadan ilan edilir. Uzaktan eðitim
programlarýna yerleþen öðrencilerin internet eriþimli bir bilgisayar
kullanmalarý gerekir. Dönem sonu sýnavlarý uzaktan eðitim
programlarýnýn baðlý olduðu Meslek Yüksekokulu’nun bulunduðu
kampüste yapýlýr. Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi’nin ElektrikElektronik Mühendisliði, Mekatronik Mühendisliði, Otomotiv
Mühendisliði, Gýda Mühendisliði Bölümleri, Uygulamalý Bilimler
Yüksekokulu’nun Turizm ve Otelcilik, Gastronomi Bölümleri ile
Saðlýk Bilimleri Yüksekokulu’nun Beslenme ve Diyetetik, Çocuk
Geliþimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemþirelik Bölümlerinde
Ýþ Yaþamýna Hazýrlýk Programý çerçevesinde CO-OP uygulamasý
vardýr. Burslu programlara yerleþtirilen öðrenciler, öðrenim süreleri
boyunca (Hazýrlýk dahil) öðrenim ücretinden yerleþtikleri kontenjanýn
burs oranýnda muaftýrlar. Bu burslar yasal eðitim-öðrenim süresince
kesilmez. Okan Üniversitesi’nin % 100 burslu programlarýný tercih
ederek yerleþtirilen öðrencilerden; dil puan türü dýþýndaki puan
türlerinde, ilk 1000’den yerleþenlere akademik yýl süresince, 1.000
TL, aylýk + yurt, dil puan türünde, ilk 100' den yerleþenlere akademik
yýl süresince 1.000 TL aylýk + yurt Mütevelli Heyet tarafýndan onur
bursu olarak verilir. Bu burslar, öðrencinin yerleþtiði programa
devamý koþuluyla yasal eðitim-öðrenim süresince geçerlidir ve
kesilmez. Spor alanýnda, Mütevelli Heyet Baþkanlýðý’nca belirlenen
branþlarda Milli Sporcu olan (son iki yýlda milli olduklarýný ilgili
federasyonlarca belgelenmesi koþuluyla) 3 öðrenciye %100, 4
öðrenciye %50 öðrenim bursu verilir. Bu burs, yasal eðitimöðrenim süresince geçerlidir. Ayrýca öðrenim süresi içinde yapýlan
milli veya üniversitelerarasý müsabakalarda Dünya ve Olimpiyat,
Avrupa, Türkiye Þampiyonu olanlara, bir sonraki akademik yýlýn
baþýndan itibaren ödenmek üzere sýrasýyla ve bir akademik yýl
süresince 1.000, 750, 500 TL. aylýk verilir. Hazýrlýk sýnýfý hariç,
kayýtlý olduklarý programda ilk iki yarýyýlý (60 AKTS) tamamlayan
önlisans ve lisans öðrencilerine, genel not ortalamasý 4 üzerinden
3.60 ve üzeri olanlara, öðrenim ücretinin %10 ila %40’ý oranýnda
baþarý bursu verilir. Uluslararasý Bakalorya (IB) diploma programý
uygulayan öðretim kurumlarýndan mezun olup da ÖSYS sonucuna
göre Üniversitemize yerleþen adaylardan IB notu 33 - 39 olanlara
%50, 40 ve üstü olanlara ise %100 oranýnda öðrenim ücretinden
indirim yapýlýr. Bu indirimler yasal eðitim-öðrenim süresince geçerlidir.
Üniversitenin programlarýna yerleþen ve Mütevelli Heyet tarafýndan
seçilen 3 engelli öðrenciden öðrenim ücreti alýnmayacaktýr.
Üniversiteye ÖSYM tarafýndan yerleþtirilerek kesin kayýt yaptýran
eðitimciler ile bunlarýn eþ ve çocuklarýna önlisans ve lisans öðrenim
ücretlerinde %10 indirim saðlanýr. Okan Üniversitesi’ nin tüm
programlarýnýn burslu kontenjanlarý hariç diðer programlarýna 1., 2.
ve 3. tercihinden yerleþenlere %25 indirim yapýlýr. Tam ücretli
olarak bir programda okuyan öðrenci, yeniden sýnava girip okuduðu
bölümü ilk üç tercihinde yazýp yerleþtiði durumda tercih indiriminden
faydalanamaz. Burslar karþýlýksýz olup, öðrenci sadece bir indirimden
/ burstan yararlanýr.

Bk. 272. Öðretim dili Rusçadýr.
Bk. 273. Kayýt için tam teþekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleði
yapmayý engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadýðýný, erkek
adaylarýn 1.75 m’den, kýz adaylarýn 1.65 m’den kýsa olmadýðýný
(Kafkas Ü. Sarýkamýþ MYO için erkek adaylarýn 1.67 m’den, kýz
adaylarýn 1.63 m’den kýsa olmadýðýný ) belgeleyen heyet raporu
alýnmasý ve adaylarýn sabýka kaydýnýn olmamasý gerekir.
Bk. 274. Bu programa alýnacak erkek öðrencilerin 1,65 m’den kýz öðrencilerin
ise 1,60 m’den kýsa olmamalarý, boy uzunluðunun cm olarak ifade
edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan
kilo aðýrlýðýnda olmak; kurtarma ve taþýma iþlerinde iki kiþilik bir
ekiple çalýþýrken sedyedeki bir hastayý ekip arkadaþý ile birlikte
taþýyabilecek beden ve fizik yeterliliðine sahip olmalarý
gerekmektedir.
Bk. 275. Öðrenciler öðrenimlerini Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesinde
sürdüreceklerdir.
Bk. 276. Öðrenciler eðitimlerini Çarþamba Ýlçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 277. Öðrenciler öðrenimlerini Bergama MYO Aliaða Kampusunda
sürdüreceklerdir.
Bk. 280. ODTÜ’nün New Paltz Üniversitesi ile birlikte yürüteceði Ýngilizce
Öðretmenliði Uluslararasý Ortak Lisans Programý 4 yýl süreli olup,
öðrenciler programýn 1., 2. ve 4. akademik yýllarýnda ODTÜ’nün
Ankara Kampusunda, 3. akademik yýlýnda ve 2 yaz döneminde (2.
ve 3. akademik yýl sonu) SUNY New Paltz’da eðitim göreceklerdir.
2013-2014 eðitim öðretim yýlýnda bu programlara girecek öðrenciler
için öðrenim ücreti ODTÜ’de geçirilecek Ýngilizce hazýrlýk ve lisans
programlarý için yýllýk 8870 TL olup Güz ve Bahar dönemlerinde iki
eþit taksitte ödenecektir. New Paltz Üniversitesinde geçirilecek
dönemler için öðrenciler bu üniversitenin o yýl için belirlenen
öðrenim ücretini ödeyeceklerdir. 2012-2013 eðitim öðretim yýlýnda
New Paltz Üniversitesi öðrenim ücreti, zorunlu saðlýk sigortasý dahil
eðitim öðretim yýlý baþýna (yaz dönemleri hariç) yaklaþýk 17.700
ABD Dolarýdýr. SUNY New Paltz’da geçirilecek her biri 5 haftalýk
iki yaz dönemi toplam eðitim ücreti halihazýrda yaklaþýk 8.000 ABD
Dolarý olup öðrenci tarafýndan ayrýca ödenecektir. Öðrencinin New
Paltz’da bulunacaðý yaklaþýk 12 aylýk süre içinde yurt, yemek,
kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn
yaklaþýk 15.000 ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir. Ayrýntýlý
bilgiler “www.suny.metu.edu.tr” internet adresinde sunulmaktadýr.
Bk. 281. Ýlke Eðitim ve Saðlýk Vakfý Kapadokya Meslek Yüksekokulunda
eðitim ücretlidir ve eðitim ücreti bir yýl için; Uçak Teknolojisi ve
Uygulamalý Ýngilizce ve Çevirmenlik programlarýnda 9.500 TL, Aðýz
ve Diþ Saðlýðý, Ameliyathane Hizmetleri, Diyaliz, Fizyoterapi, Týbbi
Görüntüleme Teknikleri programlarýnda 10.500 TL diðer programlar
için 8.500 TL’dir. Ücretlere KDV dahildir. Hazýrlýk sýnýfýnda eðitim,
öðrencinin seviyesine ve baþarý durumuna göre iki veya üç
dönemde verilir. Hazýrlýk sýnýfýnda iki dönem eðitim gören öðrenciler
için eðitim ücreti KDV dâhil 8.500 TL’dir. Seviye ve baþarý
durumuna göre hazýrlýk sýnýfýnda üç dönem eðitim görmesi gereken
öðrencilerin eðitim ücretine KDV dâhil 1.000 TL ilave edilir. Bu
ücretlere hazýrlýk eðitimi sonunda yapýlacak “online” bitirme sýnavý
ve sertifika ücreti dahildir. Ýlk kayýtta ücretin en az ¼’ü peþin olarak
ödenir. Ücretin geri kalaný Kasým, Aralýk, Ocak, Þubat, Mart, Nisan
aylarýnda eþit taksitler halinde ödenecek olup, birinci taksit
yüksekokulun banka hesabýna yatýrýlýr. Diðer taksitler kredi kartý
aracýlýðýyla tahsil edilecektir. Ücretin tamamýnýn peþin olarak
ödenmesi durumunda indirim uygulanýr: Uygulanacak indirim,
yukarýda yer alan ödeme planýna uygun banka tüketici kredisi faiz
oraný ortalamalarý baz alýnarak piyasa koþullarýna göre belirlenecektir.
Kayýt esnasýnda yüksekokulun belirlediði banka veya bankalar
aracýlýðýyla uzun vadeli ödeme imkânlarý da sunulmaktadýr. Kayýt
olan öðrencinin eðitime devam etmemesi durumunda yýllýk eðitim
ücreti eksiksiz olarak tahsil edilir. Doðum yeri veya ikameti
Aksaray, Kayseri, Kýrþehir, Nevþehir ve Niðde illeri olan öðrencilere
Nevþehir’de eðitim veren programlarý tercih etmeleri durumunda
%15 bölge bursu verilmektedir. Bölge bursu iþlemlerinde ÖSYM’ye
verilen ikamet bilgisi geçerli sayýlacaktýr. Ýlk sýrada Kapadokya
Meslek Yüksekokulunun Nevþehir’de eðitim veren burssuz
programlarýndan birini tercih eden öðrencilere %15 tercih bursu
verilmektedir. Yüksekokulun giriþ burslarý öðrenim ücretiyle sýnýrlý
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olup zorunlu Ýngilizce hazýrlýk sýnýfýnda geçirilecek dönemi de (bir yýl)
kapsar; ancak barýnma, beslenme, ulaþým, kitap, donaným ve
benzeri konularý kapsamaz. Öðrenci baþarýlý olduðu ve disiplin
cezasý almadýðý sürece bursu devam eder. Söz konusu burslar
karþýlýksýzdýr. Ýndirim ve/veya burslarýn en yüksek oranda olaný
geçerli sayýlýr. Eðitim ücretleri takip eden yýllarda günün ekonomik
koþullarýna uygun olarak mütevelli heyeti tarafýndan yeniden
belirlenir ve akademik yýl baþlamadan ilan edilir. Ayrýca yüksekokulun
“Burs ve Sosyal Yardým Yönergesi” uyarýnca kýsmi çalýþma bursu,
akademik baþarý bursu, kardeþ bursu, þehit ve gazi çocuklarý bursu
gibi burslar da verilmektedir. Bursluluk koþullarý söz konusu
yönerge hükümlerince belirlenir. Ürgüp ve Mustafapaþa’da kýz ve
erkek öðrencilere barýnma ve yemek imkânlarý sunan ve yüksekokul
bünyesinde faaliyet gösteren öðrenci evleri mevcuttur. Öðrenci
Evlerinde yeni kayýt yaptýran öðrencilere öncelik tanýnmaktadýr.
Sene baþýnda kayýt yaptýrmýþ olan öðrencinin öðrenci evlerinde
konaklamaya devam etmemesi durumunda yýllýk ücret eksiksiz
olarak tahsil edilir.

öðrenim gören kardeþler, evli olarak öðrenim gören eþler, görevli
ve emekli öðretmen ve öðretim elemaný çocuklarý, sarý kart sahibi
basýn mensuplarý, þehit çocuklarý ve gazi çocuklarý da bu burstan
ayný oranda yararlanacaktýr. Mütevelli Heyeti kararý ile indirim
uygulanmýþ eðitim ücretleri; Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda 9,500
TL; Ýþletme Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Fakültesi ve Tüm Meslek
Yüksekokullarýnda 5500 TL dir. Tüm ödemelerden %5 KDV alýnýr.
Öðretim ücreti iki eþit taksit halinde Güz ve Bahar dönemleri olarak
ödenir. Öðretim ücretine ek olarak üniversiteye kayýt sýrasýnda 200
Euro; Tam Burslu öðrencilerden ise 400 Euro kayýt ücreti alýnýr.
Ayrýca kayýt ücretinin yanýnda dönemsel olarak %100 burslular için
230 Euro, diðer öðrenciler ise 115 Euro sosyal etkinlik harcý ödenir.
Kayýt harcý ile beraber Akademik ve kültürel etkinlik harcý öðrencinin
eðitimi süresince dönemsel olarak alýnýr.Bunlara ek olarak 100 Euro
karþýlýðýnda yýllýk saðlýk sigortasý ücreti vardir. Üniversitemiz
akademik programlarýna burslu yerleþtirilen ve/veya indirim
hakkýndan yararlanan öðrencilere saðlanan burslar hazýrlýk programý
da dahil olmak üzere yalnýzca eðitim ücretini kapsamaktadýr.
AKÜN’de ön lisans ve lisans programlarýnda üstün baþarý, “Akademik
Baþarý Bursu” ile ödüllendirilmektedir. En az iki dönemini tamamlayan
ve genel not ortalamasý (CGPA) 3.75’nin üzerinde olan öðrenciler,
bu bursa baþvurabilirler. Verilecek burs sayýsý Rektörlük
kontenjanýna tabi olup dönemseldir.Burs, eðitim ücretlerinin %25’i
oranýndadýr. Herhangi bir eðitim ücreti indiriminden faydalanan
öðrenci ikinci bir eðitim ücreti indiriminden yararlanamaz. Meslek
Yüksekokullarýnda ise eðitim dili Türkçedir. Akdeniz Karpaz
Üniversitesinde herhangi bir programa kayýt yaptýracak olan
öðrenciler isterlerse Ýngilizce Hazýrlýk programýnýn 1 dönemini veya
tamamýný San Diego State Üniversitesinde (Amerika) alabileceklerdir.
Bu durumda, San Diego State Üniversitesi’nin eðitim ücreti
uygulanacaktýr. Yurtta kalmak isteyen öðrenciler için modern kýz
ve erkek yurtlarý mevcuttur.Yurtlar apartman tipindedir.Yurt ücretine
elektrik ve su ücreti dahil deðildir.Yurt ücretleri tek çift ve üç kiþilik oda
seçeneklerine göre farklýlýk göstermektedir. Yeni kayýt yaptýran öðrencilere
öncelik saðlanmaktadýr. Yurt rezervasyonlarý bir akademik yýlý (2
dönemi) kapsamaktadýr.Yurt ücretleri ve ödeme koþullarý ile ilgili bilgileri
üniversitenin www.akun.edu.tr web adresinden ulaþýlabilir.

Bk. 282. Öðrenciler 2013-2014 eðitim-öðretim yýlýnda öðrenimlerini Þanlýurfa
il merkezinde sürdüreceklerdir.
Bk. 283. Öðrenciler öðrenimlerini Gazi Üniversitesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 284. Ýzmir Ekonomi Üniversitesinin SUNY Fredonia Üniversitesi ile
birlikte yürüteceði ortak lisans programlarý 4 yýl sürelidir. Öðrenciler
iki kez birer akademik yýl süre ile öðrenimlerinin yarýsýný SUNY
Fredonia’da, diðer yarýsýný Türkiye’deki ilgili üniversitelerinde
tamamlayacaklardýr. Ýzmir Ekonomi Üniversitesi UOLP öðrencileri,
Türkiye’de bulunduklarý dönemlerin ücretlerini Ýzmir Ekonomi
Üniversitesi’ne Uluslararasý Ortak Lisans Programlarý çerçevesinde
ABD’de anlaþmalý üniversitede bulunduklarý dönemlerin ücretlerini
gittikleri üniversiteye ödeyeceklerdir Ýzmir Ekonomi Üniversitesi
için 2013-2014 eðitim öðretim yýlý Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý ve lisans
programlarý ücreti bir akademik yýl için KDV dahil 18.750TL’dir. Bu
ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda, ikinci taksiti ikinci yarýyýl
baþýnda ders kayýtlarýndan önce Üniversite tarafýndan ilan edilen
tarihlerde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Yurt dýþý üniversitenin
ücreti günün koþullarýna uygun olarak her akademik yýl için yeniden
belirlenip üniversitenin web sitesinde yayýnlanmaktadýr. Bölümlerin
SUNY-Fredonia Üniversitesi için yýllýk ücreti yaklaþýk 15.000 ABD
Dolarý’dýr. Bu ücret Fredonia Üniversitesinin öðrenim ücreti ve
temel harçlarýný, öðrencinin programda öngörülen dönemlerde
ABD’de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk sigortasý ücretini
kapsamaktadýr. Fredonia Üniversitesi’nin 2013-2014 öðretim yýlý
ücreti henüz kesinleþmemiþ olup, az miktarda artýþ gösterebilecektir.
Öðrencinin Fredonia’da bulunacaðý süre içinde, yurt, yemek,kitap,
kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn akademik
yýl baþýna yaklaþýk 10.600 ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir.

Bk. 290. Öðrenciler öðrenimlerini Piraziz ilçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 291. Bu programa kayýt olan öðrencilerden her eðitim-öðretim yýlýnda,
ders uygulamalarýnda kullanýlmak üzere sarf malzeme ve araçgereç gideri alýnýr.
Bk. 292. Bu programa kayýt olan öðrenciler Hazýrlýk Sýnýfý eðitimlerini
Aydýn’da sürdüreceklerdir.
Bk. 293. Kayýt olan öðrencilerin Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý eðitimleri Tekirdað
Deðirmenaltý Yerleþkesinde gerçekleþtirilecektir.
Bk. 295. Bu programa baþvurabilmek için saðlýk durumunun denizciliðe
elveriþli olduðunu, Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel Müdürlüðü’nden
“Gemiadamý Saðlýk Yoklama Belgesi” ibaresi taþýyan saðlýk raporu
ile kesin kayýtta belgelemek gerekmektedir.

Bk. 285. Bir yýl süreli zorunlu Çince Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk
sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.
Çince yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.
Öðrencilere, “Yükseköðretim Kurumlarýnda Yabancý Dil Öðretimi
ve Yabancý Dille Öðretim Yapýlmasýnda Uyulacak Esaslara Ýliþkin
Yönetmelik” hükümleri uygulanýr.

Bk. 296. Bu programda dersler internete dayalý uzaktan eðitim sistemiyle
yürütülecektir. Programa alýnan öðrencilerin internet baðlantýsý olan
bir kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna ve temel bilgisayar
kullaným becerilerine sahip olmalarý gerekmektedir. Bu programýn
güz ve bahar yarýyýlýna ait derslerin dönem sonu sýnavlarý Üniversite
kampüsünde
yapýlacaktýr.
(Ayrýntýlý
bilgi
www.adamyo.sakarya.edu.tr internet adresinden edinilebilir.)

Bk. 286. Bu programa kayýt olan öðrenciler mesleðin gerektirdiði kýyafeti ve
donanýmý edinmek ve eðitim esnasýnda kullanmak zorundadýr. Renk ve
model standart tek tiptir. Temini öðrenciye aittir ve mecburidir.
Bk. 287. Öðrenciler oluþabilecek kazalara karþý ferdi kaza sigortasý
yaptýrmakla mükelleftir.

Bk. 297. Kayýt için öðrencilerin, Üniversitelerin Týp Fakültelerinin Deniz ve
Sualtý Hekimliði Hiperbarik Týp Anabilim Dalý’ndan tüplü ve tüpsüz
dalýþa yeterlilik raporlarý almalarý gerekmektedir. Öðrencilerimiz
kendi kiþisel dalýþ malzemelerini (Maske,palet,þnorkel,hava tüpü,
dalýþ elbisesi, yüzerlik ceketi-BC, regülatör, patik, aðýrlýk kemeri)
eðitim-öðretimin birinci ayýnda kendileri tamamlamakla yükümlüdür.
Öðrenciler dalýþ merkezlerine yapacaklarý gezilerdeki konaklama
ve tekne masraflarýna katkýda bulunurlar. Öðrenciler belirli kara ve
su hareketlerini; “þýnav, mekik, palet vurma, yerde makas,
barfiks, serbest yüzme (maksimum 12 dakikada 300 metre),
ellerini kullanmadan su üzerinde kalabilme, 3-5 metreye apiko dalýp
maske çýkarma” zorlanmadan yapabilmelidirler.

Bk. 288. Eðitim, her bir yýlý üç yarýyýldan iki yýlda altý yarýyýl ve bu altý yarýyýlýn
iki yarýyýlýnýn 75’er iþ gününden iki yýlda 150 iþ günü olarak sahada
uygulamalý eðitimden oluþur. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesine
(GOSB) kalifiye eleman yetiþtirmek amacýyla 2013-2014 öðretim
yýlýndan itibaren bu bölümü ilk 10 sýrada kazanarak kayýt yaptýran
10 öðrenciye GOSB Müdürülünce 9 ay süreyle aylýk 200 TL burs
verilecektir.
Bk. 289. Akdeniz Karpaz Üniversitesi Lefkoþa kentinde eðitim vermektedir.
Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde (AKÜN) eðitim ücrete tabidir.
2013 - 2014 ders yýlýnda kayýt yaptýran öðrencilere Mütevelli Heyeti
kararýyla öðretim ücretlerine %50 indirim uygulanacaktýr. Öðrenim
bursu, önlisans programlarý için 2 yýl (hazýrlýk gerektiren bölümler
için 3 yýl), lisans programlarý için 4 yýl (hazýrlýk gerektiren bölümler
için 5 yýl) süre ile baþarý þartý aranmaksýzýn kesintisiz devam eder.
Hazýrlýk okulunda 1 yýl süre ile eðitim görüp baþarýsýz olan öðrencilerin
hazýrlýk okulunu bitirene kadar bursu kesilir. Üniversitenin belirlediði
programlar arasýnda iç yatay geçiþ yapan burslu öðrenciler, yatay
geçiþ yaptýklarý programda burslarýndan ayný oranda yararlanýrlar.
Burslu programlara yerleþen öðrenciler, her ne sebeple olursa
olsun, mezun olmadan Üniversiteden ayrýlmalarý veya baþka bir
üniversiteye yatay geçiþ yapmalarý halinde aldýklarý toplam burs
veya indirim miktarýný geri ödemekle yükümlüdürler. Türk Silahlý
Kuvvetleri, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri, KKTC Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlýðýnda halen görevli ve/veya emekli personel çocuklarý,
TC Lefkoþa Büyükelçiliði mensuplarý ve çocuklarý ,Polis çocuklarý,

Bk. 298. Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Eþit Aðýrlýklý Programlar: Ýktisat,
Ýþletme ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programlarýný
kapsamaktadýr. Öðrencilerden, yerleþtirildikleri programa kayýt
yaptýrýrken ilgi duyduklarý lisans diploma programýný belirtmeleri
istenecektir. Esas öðrenim görmek istenen lisans diploma programý
ise birinci sýnýfýn sonunda öðrencilerin istekleri doðrultusunda
“Yükseköðretim Kurumlarýnda Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasýnda Geçiþ, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arasý
Kredi Transferi Yapýlmasý Esaslarýna Ýliþkin Yönetmelik”
çerçevesinde kesinleþtirilecektir.
Bk. 299. Öðretim dili Arapça’dýr.
Bk. 304. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Midyat EML’de gerçekleþtirilecektir.
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Bk. 308. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Fatsa Anadolu Kýz Meslek ve Kýz ML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 395. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Çanakkale Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 309. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Adana Seyhan Atatürk AKML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 398. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Çorum Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 310. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Adana Kiremithane EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 399. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Çorum Merkez AML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 311. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Hatay Antakya KML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 417. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Elazýð Öðretmen Sýdýka Avar AML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 313. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Çorum Anadolu Turizm ve Otelcilik ML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 418. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Elazýð Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 314. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Afyon Merkez A.Çetinkaya ML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 419. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Erzincan Fatih EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 316. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Afyon Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 423. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Erzurum Atatürk EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 317. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Aðrý
Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 424. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Erzurum Merkez AML’de gerçekleþtirilecektir. Geleneksel El Sanatlarý
(ÝÖ) programýnda nakýþ aðýrlýklý öðretim yapýlmaktadýr.

Bk. 324. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
ODTÜ Ankara Kampüsünde gerçekleþtirilecektir.

Bk. 432. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Kastamonu AKML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 328. Öðrencilerin önlisans öðretimleri Bismil ATL.,Mesleki ve Teknik
Eðitim Merkezi, Mesleki Eðitim Merkezi ve Mesleki ve Teknik Eðitim
Bölgesinde gerçekleþtirilecektir.

Bk. 438. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Giresun Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.
Bk. 440. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Giresun Merkez AML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 329. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans öðretimleri Diyarbakýr
Anadolu Teknik L., Teknik L ve EML’de veya Diyarbakýr Meslek
Yüksekokulunda gerçekleþtirilecektir.

Bk. 447. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Iðdýr Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 330. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans öðretimleri Diyarbakýr
Türk Telekom ATL’de veya Diyarbakýr Meslek Yüksekokulunda
gerçekleþtirilecektir.

Bk. 449. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýçel
Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 331. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans öðretimleri Diyarbakýr
Burhanettin Yýldýz ATL.,TL ve EML’de veya Diyarbakýr Meslek
Yüksekokulunda gerçekleþtirilecektir.

Bk. 466. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Van
Merkez AML’de gerçekleþtirilecektir.
Bk. 470. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Balýkesir Merkez AKML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 332. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans öðretimleri Diyarbakýr
Muazzez Sümer AKM. ve KML’de veya Diyarbakýr Meslek
Yüksekokulunda gerçekleþtirilecektir.

Bk. 473. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Ýstanbul Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Teknik Lisesi iþbirliði ile
yürütülmektedir.

Bk. 333. Öðrenciler önlisans öðretimlerini Ergani Mesleki ve Teknik Eðitim
Merkezi’nde sürdüreceklerdir.

Bk. 496. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Çanakkale Merkez Nedime Haným AKML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 344. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Antalya Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 501. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Mersin Merkez AML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 345. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Antalya Merkez Ticaret Meslek Lisesinde gerçekleþtirilecektir.

Bk. 512. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Ýzmir Tire TML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 346. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Antalya N.B.Saatçioðlu Ana. Dýþ Ticaret ML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 521. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Kars Gazi A.Muhtar Paþa EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 347. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Ardahan Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 522. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Kars Atatürk AKML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 351. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Aydýn Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 527. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Kayseri Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 352. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Kayseri Atatürk AKML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 529. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Kayseri Hürriyet EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 354. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Balýkesir Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 530. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Kayseri Atatürk TML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 357. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Balýkesir Merkez TL’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 532. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Kýrýkkale Merkez AML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 361. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Batman Kýz Meslek ve Anadolu Meslek Lisesinde gerçekleþtirilecektir.

Bk. 533. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Kýrýkkale Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 362. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Batman TL’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 562. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Malatya Þ.Kemal Özalper EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 363. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Bayburt Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 563. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Malatya H.H.Kölük ATML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 364. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Bilecik Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 566. Bu programa kayýt olan öðrencilerin uygulamalý derslerdeki eðitimöðretimleri Manisa Akhisar EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 365. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Afyon Ali Çetinkaya KML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 567. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Manisa Turgutlu EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 371. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Bolu Ýzzet Baysal EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 575. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Muðla Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 372. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Bolu Merkez Zübeyde Haným AML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 591. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Osmaniye Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 374. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Burdur Merkez ML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 592. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Osmaniye Rahime Hatun AML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 377. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Bursa Karacabey EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 605. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Samsun Bafra TML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 378. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Bursa Yeniþehir EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 608. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Siirt
Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 384. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Bursa Mustafakemalpaþa EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 609. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Siirt
TML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 390. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Bursa Mustafakemalpaþa ML’de gerçekleþtirilecektir.
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Bk. 618. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Tekirdað Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Öðrencilerin Ýngiltere’de geçireceði süre içinde yurt, yemek, kitapkýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn aylýk
yaklaþýk 650 Pound tutacaðý tahmin edilmektedir.

Bk. 628. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Tunceli Halide Edip KML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 705. Sakarya Üniversitesi ile Ýngiltere Leeds Metropolitan Üniversitesi
arasýnda yürütülecek olan Uluslararasý Ortak Lisans Programý
(UOLP) 4 yýl süreli olup, öðrenciler ilk 3 yýlý Sakarya Üniversitesi’nde
son yýlý ise Leeds Metropolitan Üniversitesi’nde geçireceklerdir.
Yeterli düzeyde Ýngilizce bilmeyen öðrenciler Sakarya
Üniversitesinde Ýngilizce Hazýrlýk Okulunda yoðun Ýngilizce eðitimi
alacaklardýr. Hazýrlýk Okulunun süresi en fazla iki yýldýr. Programa
kabul edilen öðrenciler Ýngiltere vizesi almak için gerekli koþullarý
yerine getirmelidir. Sakarya Üniversitesi için 2013-2014 eðitimöðretim yýlýnda bu programlara girecek öðrencilerin yýllýk öðrenim
ücreti, Sakarya Üniversitesi’ndeki Ýngilizce hazýrlýk okulu için 1500
TL, Sakarya Üniversitesi lisans programý için Ýþletme 2. öðretim
ücretinin iki katý ve Ýngiltere’deki eðitimleri için yaklaþýk 7.500
Paund’dur. Bu ücret, Leeds Metropolitan Üniversitesi’nin öðrenim
ücreti ve temel harçlarýný öðrencinin programda öngörülen dönemlerde
Ýngiltere’de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk sigortasý ücretini
kapsamaktadýr. Sakarya Üniversitesi UOLP öðrencileri Türkiye’de
bulunduklarý dönemlerin ücretlerini Sakarya Üniversitesi’ne,
Ýngiltere’de bulunduklarý dönemlerin ücretlerini Leeds Metropolitan
Üniversitesi’ne ödeyeceklerdir. Öðrenim ücretleri 2013-2014 eðitim
öðretim yýlý için belirlenmiþ olup, önümüzdeki yýllarda öðrenim
ücretlerinde meydana gelebilecek artýþlar her eðitim-öðretim yýlý
baþýndan önce öðrencilere ayrýca duyurulacak ve giriþ yýlýna
bakýlmaksýzýn tüm öðrenciler o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim
ücretlerine tabi olacaklardýr. Öðrencinin Ýngiltere’de bulunacaðý
süre içinde yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için
yapacaðý harcamalar kendisine aittir. Üniversitelerin Uluslararasý
Ortak Lisans Programlarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye www.yok.gov.tr/
universiteler/uni_web.htm internet adresinden ulaþabileceklerdir.

Bk. 629. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Tunceli Namýk Kemal Teknik ve Endüstri ML’de gerçekleþtirilecektir.
Bk. 630. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Tunceli TML’de gerçekleþtirilecektir.
Bk. 631. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Uþak Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.
Bk. 644. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Zonguldak Ereðli Hatice Erdem Anadolu Denizcilik ML’de
gerçekleþtirilecektir.
Bk. 646. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Erzurum Kazým Karabekir EML’de gerçekleþtirilecektir.
Bk. 700. Öðrenciler öðrenimlerini Uzundere Ýlçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 701. Öðrenciler öðrenimlerini hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar zorunlu
Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý dahil Bülent Ecevit Üniversitesi Týp
Fakültesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 702. Plato Meslek Yüksekokulu bir Vakýf Yükseköðretim Kurumu olup
öðretim ücrete tabidir. Öðretim ücreti Türkçe öðretim yapýlan
programlarýnda ve bu programlarýn ikinci öðretimlerinde 9.850 TL,
Ýngilizce eðitim yapýlan programlarda ve Ýngilizce hazýrlýk sýnýfýnda
10.600 TL’dir. Bu ücretlere %8 KDV dâhil deðildir. Yýllýk öðretim
ücreti; Meslek Yüksekokulu tarafýndan tahsilât için ilan edilen
banka ile, bankanýn prosedürlerine uygun kredili sözleþme
düzenlenmesi koþulu ile vade farksýz en fazla 10 taksitle ödenebilir.
Banka koþullarýna uygun olarak, bankanýn ilan edeceði faiz oranlarý
ile eðitim kredisi kullanýlarak daha uzun vadeli ödeme de mümkündür.
Kesin kayýt sýrasýnda öðretim ücretinin tamamýnýn peþin olarak
ödenmesi halinde %6 indirim uygulanýr. Edexcel onaylý programlarda,
bu programlara kayýt yaptýrmak isteyen öðrenciler, Edexcel’e
ödenecek olan ve tüm öðretim için yaklaþýk 250 Ýngiliz Sterlini
tutarýndaki kayýt ücretini, öðrencinin ücretli veya burslu olmasýna
bakýlmaksýzýn kendileri öderler. Radyo ve Televizyon Programcýlýðý
(Uzaktan Eðitim) (Ýstanbul) programýnda dersler internete dayalý
teknolojiler kullanýlarak gerçekleþtirilecektir. Programdaki dersler
internet üzerinden de gerçekleþtirileceðinden öðrencilerin eðitim
süresi boyunca internete eriþim olanaðý bulunmalýdýr. Öðrenciler
yazýlým ve internet ortamýndaki eðitim-öðretim materyali için ek
ücret ödemez.Öðrencilerin, Plato Meslek Yüksekokulu Burs
Yönergesi kapsamýnda; Tercih Bursu ve Destek Burslarýndan da
yararlanma olanaklarý vardýr. (Ayrýntýlý bilgi için http://
www.plato.edu.tr).

Bk. 706. Öðrenciler öðrenimlerini Kadýþehri ilçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 707. Çift diplomaya yönelik Uluslararasý Ortak Önlisans Programý,
Türkiye’deki bir üniversite ile Yurtdýþýnda bir yüksek öðretim
kurumu tarafýndan ortak olarak yürütülen önlisans programýdýr. Bu
programý baþarýyla tamamlayan bir öðrenci, her iki kurumdan
verilecek iki ayrý diploma almaya hak kazanýr. Öðrenciler çift
diplomaya yönelik uluslararasý ortak önlisans programýnýn akademik
gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya
hak kazanamazlar. Öðrenciler uluslararasý ortak önlisans
programlarýna ÖSYM tarafýndan merkezi olarak yerleþtirilirler. Çift
diploma programlarýnda dersler Ýngilizce olarak verilecektir.
Öðrencilerin öðrenime baþlayabilmeleri için yeterli düzeyde Ýngilizce
bilmeleri gerekmektedir. Bu programlara yerleþtirilen ancak Ýngilizce
dil seviyesini tespit eden ilgili üniversitelerin belirlediði uluslararasý
yabancý dil sýnavlarýnýn birinden veya üniversitece yapýlan yabancý
dil yeterlik sýnavýndan yine üniversitece belirlenen düzeyde baþarýlý
olamayanlar, ilgili Türk Üniversitesinin Ýngilizce Hazýrlýk Okulunda
yoðun Ýngilizce eðitimi alacaklardýr. Ýlgili ülkede eðitime gidebilmek
için, öðrencilerin uluslararasý yabancý dil sýnavlarýnýn birinden ilgili
üniversite tarafýndan belirlenen taban puanlarý almalarý gerekmektedir
(Tercihlerinizi yapmadan önce ayrýntýlý bilgi için ilgili üniversiteye
baþvurunuz.). Öðrencilere Ýngilizce koþulunu saðlamalarý için en
fazla iki yýl verilir. Öðrenciler iki yýl içinde üniversitece belirlenen
dil koþulunu saðlayamazsa ÖSYS puanýna ve tercihlerine göre
ÖSYM tarafýndan Türkiye’de öðretim dili Türkçe olan ve varsa ayný
adý taþýyan, yoksa eþdeðer bir yükseköðretim programýna
yerleþtirilebilirler. Uluslararasý ortak önlisans programýna kabul
edilen öðrenciler, ilgili ülkede öðrenim görmek için gerekli vizeyi
almakla yükümlüdür ve öðrenciler ilgili ülke vizesi alabilmek için
gerekli koþullarý yerine getirmelidirler. Türk ve yurt dýþý üniversite
program koordinatörleri vize baþvurularýnda öðrencilere yardýmcý
olacaklardýr. Öðrenim ücretleri 2013-2014 eðitim-öðretim yýlý için
belirlenmiþ olup, önümüzdeki yýllarda öðrenim ücretlerinde meydana
gelebilecek artýþlar her eðitim-öðretim yýlý baþýndan önce öðrencilere
ayrýca duyurulacak ve giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn tüm öðrenciler o
yýl için ilan edilecek yeni öðrenim ücretlerine tabi olacaklardýr.
Uluslararasý ortak önlisans programlarýnda ilgili Türk devlet
üniversiteleri için belirtilen yýllýk öðrenim ücretleri Türkiye’deki
hazýrlýk ve önlisans eðitimini kapsamaktadýr. Her yýl Türk devlet
üniversiteleri için ilan edilecek öðrenim ücreti, Bakanlar Kurulu
kararý ile belirlenen ikinci öðretim ücretleri temel alýnarak
Yükseköðretim Kurulu tarafýndan saptanacaktýr. Uluslararasý ortak
önlisans programý çerçevesinde ilgili ülkede geçirilecek dönemler
için öðrenciler gittikleri üniversitenin o yýl için belirlenen öðrenim
ücretini ödeyeceklerdir. Adaylar tercihlerini yapmadan önce ayrýntýlý
bilgiyi (burs, ücret, yabancý dil vb.) ilgili üniversiteden edinmelidir.

Bk. 703. Bu program Anadolu Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi
ile SUNY Empire State College tarafýndan ortaklaþa yürütülen 4
yýllýk bir lisans programýdýr. Bu programýn tamamý, ABD’de isteðe
baðlý yaz okulu dýþýnda, Türkiye’de Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve
Ýdari Bilimler Fakültesi’nde yürütülecektir. Program kapsamýnda
yer alan dersler yüzyüze olarak Anadolu Üniversitesi ve SUNY,
Empire State College öðretim üyeleri tarafýndan yürütülecektir.
Derslerin bir kýsmý e-öðrenme yöntemi ile desteklenecek olup,
öðrencilerin bilgisayar ve internet kullanma becerilerini geliþtirme
amacýna yöneliktir. Öðrenim ücretleri 2013-2014 öðretim yýlý için
belirlenmiþ olup, önümüzdeki yýllarda öðrenim ücretlerinde meydana
gelebilecek artýþlar her öðretim yýlý baþýndan önce öðrencilere
ayrýca duyurulacak ve giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn tüm öðrenciler o
yýl için ilan edilecek yeni öðrenim ücretlerine tabi olacaklardýr.
Öðrenim ücreti Anadolu Üniversitesi Ýngilizce Hazýrlýk programý için
yýl baþýna 4.000 TL’dir. SUNY Empire State College 2013-2014
öðretim yýlý için belirlenmiþ olan ücretlerine göre öðrencilerin
ödemesi gereken öðrenim ücretleri birinci yýl için 3.000 TL ve 2.500
ABD Dolarý, ikinci yýl için 3.000 TL ve 2500 ABD Dolarý, üçüncü yýl
için 1.000 TL ve 3.725 ABD Dolarý ve dördüncü yýl için 1.000 TL
ve 3.725 ABD Dolarý’dýr. Ýsteðe baðlý olarak, en fazla iki ders almak
üzere ABD’de devam edilecek yaz okulu öðrenim ücreti 3.150 ABD
Dolarý’dýr. Ayrýca kitaplar, konaklama, ulaþým ve benzeri harcamalarýn
1.500 ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir.
Bk. 704. Bu program Anadolu Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi
ile Leeds Metropolitan Üniversitesi, Ýþletme Fakültesi tarafýndan
ortaklaþa yürütülen dört yýllýk bir lisans programýdýr. Bu program
kapsamýnda öðrenciler lisans öðreniminin ilk üç yýlýný Anadolu
Üniversitesinde, son yýlýný Ýngiltere’de Leeds Metropolitan
Üniversitesi’nde tamamlayacaktýr. Öðrenim ücretleri 2013-2014
eðitim-öðretim yýlý için belirlenmiþ olup, önümüzdeki yýllarda öðrenim
ücretlerinde meydana gelebilecek artýþlar her eðitim-öðretim yýlý
baþýndan önce öðrencilere ayrýca duyurulacak ve giriþ yýlýna
bakýlmaksýzýn tüm öðrenciler o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim
ücretlerine tabi olacaklardýr. Anadolu Üniversitesi Hazýrlýk ve
Lisans programlarý için yýl baþýna 4.000 TL; Leeds Metropolitan
Üniversitesi için 6.000 Pound olup, bu ücret Leeds Metropolitan
Üniversitesinin öðrenim ücreti ile temel harçlarýný kapsamaktadýr.

Yurt içindeki bir yükseköðretim kurumundaki uluslararasý ortak
programdan akademik baþarýsýzlýk nedeniyle iliþkisi kesilenlerin
yurt dýþýndaki yükseköðretim kurumu ile de iliþkisi kesilecektir.
Yurt dýþýndaki bir yükseköðretim kurumundaki uluslararasý
programdan akademik baþarýsýzlýk nedeniyle iliþkisi kesilen öðrenciler
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yurt içinde yükseköðrenimdeki baþarý notu esas alýnarak
“Yükseköðretim Kurumlarýnda Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasýnda Geçiþ, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararasý
Kredi Transferi Yapýlmasý Esaslarýna Ýliþkin Yönetmelik” hükümlerine
göre Türkiye’deki baþka bir yükseköðretim kurumundaki eþdeðer
bir programa yatay geçiþ yapabilecektir. Akademik baþarýsýzlýk
dýþýndaki bir nedenle uluslararasý ortak programýn baðlý olduðu
yükseköðretim kurumlarýnýn birisinden iliþiði kesilenlerin diðer
yükseköðretim kurumundan da iliþiði kesilecektir. Öðrencinin
öðrenim görmekte olduðu bir uluslararasý ortak programdan ayný
üniversite veya baþka bir üniversite bünyesinde ayný alanda
yürütülen diðer uluslararasý ortak programa Yükseköðretim Kurulu
tarafýndan çýkarýlmýþ Yükseköðretim Kurumlarýnda Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasýnda Geçiþ, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlararasý Kredi Transferi Yapýlmasý Esaslarýna Ýliþkin
Yönetmeliðe uygun olarak yatay geçiþ yapýlabilir. Bir uluslararasý
ortak programdan yurt içindeki diðer eðitim programlarýna veya
yurt içindeki bir programdan uluslararasý ortak bir programa yatay
geçiþ ise Yükseköðretim Kurulu tarafýndan çýkarýlmýþ yukarýda
belirtilen yönetmeliðe uygun olarak yatay geçiþ yapýlabilir.

gelenlere öncelik verilerek karþýlanacaktýr. Ýstanbul Þehir
Üniversitesinde burslar ve burs kapsamýnda aylýk nakit ödenen
destek burslarý karþýlýksýz olup, öðrenci öðrenimine ve derslerine
devam ettiði sürece Ýngilizce hazýrlýkta geçireceði (1+1 yýl) süre ile
lisans eðitimindeki (4+3 yýl) öðretim süresince not ortalamasý
koþulu veya ders geçme baþarý koþulu aranmaksýzýn devam eder.
Öðretim ücreti ve konukevi ücretleri her yýl Mütevelli Heyeti
tarafýndan fiyat ve maliyet artýþlarý dikkate alýnarak Aðustos
ayýnda açýklanan TÜFE oranýndan daha yüksek olmamak üzere
yeniden belirlenebilir. Ýstanbul Þehir Üniversitesinin Tam Burslu
programlarýna yerleþtirilen ve kayýt yaptýran öðrencilere derslere
kaydolduðu her yarýyýl için geçerli olmak üzere aþaðýdaki imkânlar
saðlanýr: 1) Öðretim ücretinin tamamýndan muafiyet, 2) 9 ay süre
ile yemek bursu, 3) Kitap- Kýrtasiye giderlerinde kullanýlmak üzere
dönem baþýna 500 TL (Toplam yýllýk 1000 TL), 4) Üniversitenin
anlaþmalý olduðu konukevinde ücret ödemeden kalma imkâný.
2013-2014 akademik yýlýnda Üniversiteye giriþ baþarý bursu ile tam
burslu kontenjanlara yerleþtirilen ve kayýt yaptýran öðrencilerden,
her yarýyýl derslere kaydolmak þartýyla (tam burs ile saðlanan
imkânlara ek olarak) yerleþme puaný ile ilgili programýn puan türüne
göre (Ek puan ile yerleþtirilenler hariç) aþaðýda belirtilen dereceleri
saðlayanlara aþaðýdaki ek olanaklardan biri saðlanýr: 1) Türkiye
genelinde ilk 100 öðrenci içinde yer alanlara; 9 ay süre için aylýk
1250 TL nakit ödeme. 2) Türkiye genelinde ilk 1000 öðrenci içinde
yer alanlara 9 ay süre için aylýk 700 TL nakit ödeme. 3) Türkiye
genelinde ilk 5000 öðrenci içinde yer alanlara 9 ay süre ile 450 TL
nakit ödeme. 2013 ÖSYS sonucunda üniversitemize yerleþen
öðrencilerden, yerleþtiði programýn ilgili puan türüne göre ilk 1000
öðrenci arasýnda yer alan öðrencilerin Üniversiteye Giriþ Baþarý
Burslarý bir basamak yükseltilerek; bu durumdaki öðrenciler %25
Burslu programlara yerleþtiðinde %50 burslu olarak, %50 Burslu
programlara yerleþtiðinde %75 burslu olarak; %75 Burslu
programlara yerleþtiðinde ise %100 burslu olarak kayýt olurlar.
Üniversiteye Giriþ Baþarý Burslarýnýn bir basamak yükseltilmesi,
sadece öðrenim ücreti muafiyeti için geçerli olup ek olanaklarý
kapsamamaktadýr. Ýslami Ýlimler (%75 Burslu) lisans programýna
kaydýný yaptýran öðrencilerden, kendi puan türlerinde ilk 5000’e
girenler, Tam Burslu kontenjanlara ilk 5000’den yerleþtirilen ve
kayýt yaptýran öðrencilere saðlanan tüm imkânlardan yararlanýrlar.
Bu öðrencilerden ilgili puan türündeki LYS’ye girerek diðer bölümlere
kurum içi yatay geçiþ yapma hakký elde eden öðrenciler, sadece
%75 burs hakkýna sahip olup yukarýda belirtilen diðer ek imkânlardan
yararlanamazlar. Üniversiteye giriþ baþarý bursu ile tam burslu
kontenjanlara yerleþtirilen öðrenciler daha önce herhangi bir
yükseköðretim kurumundan mezun olmuþlarsa yukarýda belirtilen;
kitap, konukevi, yemek imkânlarýndan ve ek olanaklardan
yararlanamazlar, sadece öðrenim ücretinden muafiyet hakkýný
elde ederler. Ýstanbul Þehir Üniversitesinde, üniversiteye ilk giriþte
sunulan yerleþme burslarý dýþýnda aþaðýda belirtilen indirim ve
destek burslarý verilmektedir. Ýlk Tercih Bursu: Ücretli programlara
birinci tercihinden yerleþtirilenlerle yerleþtiði tercih sýrasýna kadar
olan tüm tercihleri Ýstanbul Þehir Üniversitesi programlarý olanlara
%20 oranýnda indirimi kapsar. Akademik Baþarý Bursu: Öðrencinin
lisans eðitimindeki ilk akademik yýlýn bahar yarýyýlý sonunda en az
30 krediyi, takip eden yýllarda ise o akademik yýla ait derslerin
kredisinin %75’ini almýþ ve baþarmýþ olmasý kaydýyla, genel not
ortalamasý en az 3.50 ve üzeri olmak üzere %25 ile %100 arasýnda
deðiþen oranlarda yapýlacak indirimi kapsar. I.B. Destek Bursu:
Üniversitenin ücretli programlarýna yerleþtirilen öðrencilerden
Uluslararasý Bakalorya (IB) diplomasýna sahip olup, diploma notu
32 ve üstü olan öðrencilere, ödemeleri gereken öðretim ücretinden
%25 oranýnda indirimi kapsar. Abitur Destek Bursu: Üniversitenin
ücretli programlarýna yerleþtirilen öðrencilerden Abitur diplomasýna
sahip olup, diploma notu 2 veya daha iyi olan öðrencilere, ödemeleri
gereken öðretim ücretinden %25 oranýnda indirimi kapsar. Matura
(Reifeprüfung) Destek Bursu: Üniversitenin ücretli programlarýna
yerleþtirilen öðrencilerden Matura (Reifeprüfung) diplomasýna
sahip olup, diploma notu 1,5 veya daha iyi olan öðrencilere,
ödemeleri gereken öðretim ücretinden %25 oranýnda indirimi
kapsar. Þehit Çocuklarý Bursu: ÖSYS sonucunda Üniversitenin
programlarýndan birine girme hakký kazanan þehit çocuklarý için
öðretim ücretinden % 100 oranýnda indirimi kapsar. Peþin Ödeme
Ýndirimi: Öðretim ücretinin tamamýnýn yýllýk olarak ödenmesi
durumunda %5, dönemlik olarak ödenmesi durumunda ise %2
indirimi kapsar. Kardeþ Ýndirimi: Ýstanbul Þehir Üniversitesi
programlarýnda öðrenim görmekte olan her bir kardeþe öðretim
ücretinin %10’u oranýnda indirimi kapsar. Burs ve indirimlerin hangi
durumlarda devam edeceði Ýstanbul Þehir Üniversitesi Burs
Yönergesinde belirtilmiþtir. Öðrenci birden fazla indirim (peþin
ödeme indirimi ve ilk tercih bursu hariç) ve indirim niteliðindeki burs
kapsamýna girerse sadece birisinden ve en yüksek olanýndan
yararlanýr. Burslar ve indirimler öðrencinin ödemekle yükümlü
olduðu ücret üzerinden yapýlýr. Ayrýntýlý bilgiye üniversitemiz web
sayfasýndan (www.sehir.edu.tr) ulaþýlabilir.

Bk. 708. Bu programdaki öðretim dili en az %30 Arapça’dýr.
Bk. 709. Ýstanbul Medipol Üniversitesinde öðretim ücrete tabidir. 2013–2014
akademik yýlýnda öðretim ücreti yýllýk; Týp Fakültesi için 41.000 TL,
Diþ Hekimliði Fakültesi için 37.000 TL, Eczacýlýk Fakültesi için
32.000 TL, Hukuk Fakültesi için 27.000 TL, Saðlýk Bilimleri
Fakültesinin Hemþirelik Bölümü için 14.000 TL, Beslenme ve
Diyetetik Bölümü için 17.000 TL, Saðlýk Yönetimi Bölümü için
11.500 TL, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü için 19.000 TL
, Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bölümlerinde 11.500 TL,
Adalet MYO 15.500 TL ve bütün lisans programlarýnda Hazýrlýk
Programý için 25.600 TL’dir. Ýsteðe baðlý hazýrlýk sýnýfý okuyacak
öðrenciler hazýrlýk programýna %25 burslu olarak kabul edilirler. Bu
ücretlere KDV ilave edilecektir. Bankayla eðitim ve öðretim kredi
anlaþmasý yapýlarak, eðitim ve öðretim ücreti banka aracýlýðýyla
tahsil edilecektir. Öðretim ücretinin tamamýnýn kayýt sýrasýnda
peþin veya kredi kartý ile tek seferde ödenmesi durumunda %5
indirim uygulanacaktýr. %50 veya %25 Burslu olarak eðitim
görecek olan þehit ve gazi çocuklarýna ayrýca %10 eðitim indirimi
yapýlýr. Ücretin iki taksitte ödenmesi talebi halinde yarýsý kayýt
anýnda, yarýsý bahar dönemi baþýnda olmak üzere vadelendirilir.
Eðitim Öðretim Ücreti üniversite tarafýndan tahsilat için ilan edilen
banka ve bankanýn prosedürlerine uygun Kredili Mevduat Hesabý
(KMH) sözleþmesi düzenlenmesi koþulu ile ilk taksiti kayýt sýrasýnda,
kalan dokuz(9) taksiti ise Ekim 2013 - Haziran 2014 aylarý arasýnda
her ayýn en geç üçüncü gününe kadar ödenir. Limiti ve son kullaným
tarihi bir yýllýk eðitim öðretim ücretini ödemeye yeterli ve üniversitenin
anlaþmalý olduðu bankalarýn taksitlendirme özelliðini taþýyan Banka
Kredi Kartlarýyla da on (10) taksitte ödeme yapmak mümkündür.
Her yýl için öðrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafýndan yeniden
belirlenip, akademik yýl baþlamadan ilan edilir. Öðretim ücretindeki
olasý yýllýk artýþlar, bir önceki yýla göre tüketici fiyatlarýndaki artýþ
(TÜFE) ile sýnýrlý tutulacaktýr. 2013 ÖSYS sonucuna göre Týp
Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nin %25 Burslu kontenjanýný 1.sýrada
tercih ederek yerleþen adaylara %25 oranýnda, 2. Sýrada tercih
ederek yerleþen adaylara %15 oranýnda kendilerine %25 bursluluk
oranýnda tahakkuk edecek öðrenim ücretinden ayrýca indirim
yapýlacaktýr. Yerleþtiði programýn puan türünde standart eðitim
süresince ve hazýrlýk sýnýfýnda da geçerli olmak üzere; ilk 100 e giren
öðrenciye 3000 TL tutarýnda aylýk eðitim bursu ( yýlda 7 ay boyunca
) ile ücretsiz yurt ve yemek olanaðý, 101-1000 arasýnda yer alan
öðrenciye 2000 TL tutarýnda aylýk eðitim bursu ( yýlda 7 ay boyunca
), 1001-2500 arasýnda yer alan öðrenciye 1000 TL tutarýnda aylýk
eðitim bursu (yýlda 7 ay boyunca ) verilecektir. Ýstanbul Medipol
Üniversitesi burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan
burs ve indirimler sadece eðitim-öðretim ücretini kapsamaktadýr.
Barýnma, beslenme, ulaþým, kitap, eðitim malzemesi vb. konular
burs kapsamý dýþýndadýr. Ýstanbul Medipol Üniversitesinde verilen
burslar karþýlýksýz olup; ancak mazeretsiz devamsýzlýk nedeni ile
baþarýsýzlýk, disiplin suçu iþlenmesi ve yatay geçiþ yapýlmasý
durumunda kesilir.Hemþirelik programýnda staj zorunludur. (Ayrýntýlý
bilgi için Üniversiteye baþvurunuz)
Bk. 710. Ýstanbul Þehir Üniversitesi’nde eðitim-öðretim ücrete tabidir. 20132014 akademik yýlýnda yerleþtirilen öðrenciler için öðretim ücreti;
Lisans programlarýnda KDV dâhil yýllýk 24.960 TL, Hazýrlýk
programlarýnda ise KDV dâhil yýllýk 20.800 TL’dir. Öðretim ücretinin
tamamý ilk kayýt sýrasýnda ödenebileceði gibi; yarýsý ilk kayýt
sýrasýnda ve diðer yarýsý da bahar yarýyýlý baþýnda ders kayýtlarýndan
önce ödenebilecektir. Üniversitenin anlaþma yaptýðý bankalarýn
kredi kartlarýna yýllýk ödemelerde sekiz, dönemlik ödemelerde dört
taksite kadar ödeme imkâný saðlanýr. Üniversitenin anlaþmalý
olduðu konukevinde ücretler oda türlerine göre deðiþkenlik
göstermekte olup konukevinde kalmak isteyenler için 2013-2014
akademik yýlýnda aylýk ücret kiþi baþýna 4 kiþilik odada KDV dâhil
400 TL’dir. Konukevi talepleri, tam burslulara ve Ýstanbul dýþýndan
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Bk. 711. Avrupa Meslek Yüksekokulu, Avrupa Eðitim Vakfý tarafýndan
kurulmuþ bir meslek yüksekokuludur. 2013-2014 öðretim yýlýnda
yýllýk ücret 10.000TL’dir. Belirtilen ücrete % 8 KDV dâhil deðildir.
Tahsilat için ilan edilen bankanýn prosedürlerine uygun olarak
sözleþme yapmak koþuluyla kayýt baþlangýç tarihi ile Haziran ayý
arasýnda birinci taksiti kesin kayýt sýrasýnda ödenmek üzere her ayýn
ilk 5 günü içerisinde aylýk olarak 10 eþit taksitte ödenebilir. Eðitim
ücreti kesin kayýt sýrasýnda peþin ödenir ise % 10 indirim uygulanýr.
Eðitim ücretleri her yýl için Mütevelli Heyet tarafýndan belirlenir,
akademik yýl baþlamadan ilan edilir. Tüm öðrenciler giriþ yýlýna
bakýlmaksýzýn o yýl için ilan edilen yeni öðrenim ücretine ve ödeme
koþullarýna uymakla yükümlüdür. Burslu programlara yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan burs sadece normal eðitim-öðretim ücretini
kapsar. Burslar karþýlýksýzdýr. Avrupa Eðitim Vakfý tarafýndan
Avrupa Meslek Yüksekokulu’nda okuyan ihtiyaç sahibi olduðu
tespit edilen öðrencilere çeþitli oranlarda burs verilmektedir. Not
ortalamasý 2,50’nin altýna düþen ya da disiplin cezasý alanlar meslek
yüksekokulu yönetim kurulu kararý ile burstan yoksun býrakýlabilir.
Avrupa Meslek Yüksekokulu 2013-2014 eðitim-öðretim yýlý için
eðitimini Zeytinburnu yerleþkesinde sürdürecektir. Avrupa Meslek
Yüksekokulu’nda, Avrupa Eðitim Vakfý Okullarý’nda çalýþanlar ve
çocuklarýna % 30, Avrupa Eðitim Vakfý Okullarý’ndan mezun olan
öðrencilere % 20, Avrupa Meslek Yüksekokulu’nun faaliyet gösterdiði
Zeytinburnu ilçesindeki orta öðretim kurumlarýndan mezun olan
öðrencilere % 10, öðretmen-öðretim elemaný çocuklarýna %10,
kardeþlere %10, milli sporculara % 25, Þehit ve Gazi eþ ve
çocuklarýna % 25 burs uygulanýr. Balýklý Rum Hastanesi
Yüksekokulumuzun saðlýk programlarýnýn uygulama hastanesidir.
Bk. 713. Üniversitemizi tercih eden öðrencilerden uygun olanlara kampus
içinde bulunan çaðrý merkezinde çalýþma imkaný saðlanacaktýr.
Ayrýca baþarýlý ve fakir öðrencilere Üniversite Vakfý tarafýndan
imkanlar nispetinde burs ve yurt saðlanacaktýr.

yýl (10 yarýyýl), hazýrlýk sýnýfýndan muaf olanlar için 4 yýl (8 yarýyýl)
devam eder. Çift anadal programýna kabul edilip koþullarýna uyan
öðrenciye bulunduðu bursluluk statüsünde bir yýl ek süre tanýnýr.
Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretler nedeniyle kayýt
dondurulduðunda bu süre belirtilen sürelerin dýþýnda tutulur. “Üstün
Baþarý Bursu” ve “Özel Baþarý Bursu” öðrencinin hazýrlýk sýnýfýnda
bir önceki kura / çeyreðe ait not ortalamasýnýn 100 üzerinden en az
80, lisans sýnýflarýnda bir önceki yarýyýla ait yarýyýl not ortalamasýnýn
4.00 üzerinden en az 3.00 olmasý ve baþarýsýz dersinin bulunmamasý
halinde devam eder; bu þartlarý taþýmayan öðrenciye “Destek
Bursu” verilir. “Destek Bursu” ve “Teþvik Bursu”nun devam
etmesi, hazýrlýk sýnýfýnda bir önceki kura / çeyreðe ait not ortalamasýnýn
100 üzerinden en az 70, lisans sýnýflarýnda bir önceki yarýyýla ait
yarýyýl not ortalamasýnýn 4.00 üzerinden en az 2.00 olmasý koþuluna
baðlýdýr. H) Üniversitenin burslu statüdeki bütün lisans öðrencilerine
ücretsiz öðle yemeði verilir. Üniversitenin “% 50 Burslu”
programlarýna kayýt yaptýranlardan isteyenlere 2013-2014 akademik
yýlýnda kaldýklarý yurt faturasýný ibraz etmeleri kaydýyla 10 ay 250
TL aylýk destek saðlanýr, 2014-2015 akademik yýlýndan itibaren
üniversite öðrenci konukevi ücretinden % 50 indirim yapýlýr. (ayrýntýlý bilgi
için üniversitemizin web sayfasýna bkz.) Tam ve %50 burslardan, yurtiçi
ve yurtdýþýndaki herhangi bir üniversitenin lisans programýndan mezun
olanlar, yerleþseler bile yararlanamazlar.
Bk. 715. Bursa Faruk Saraç Tasarým Meslek Yüksekokulu, Faruk Saraç
Moda ve Sanat Vakfý tarafýndan kurulan bir Yüksek Öðretim
Kurumu olup öðretim ücrete tabidir. 2013 – 2014 eðitim - öðretim
yýlý ücretleri; Moda Tasarýmý ve Grafik Tasarýmý prgramlarý için10.260
TL+% 8 KDV, Dýþ Ticaret, Ýþletme Yönetimi, Halkla Ýliþkiler ve
Tanýtým programlarý 9.180TL+ % 8 KDV’dir. Kayýt esnasýnda yýllýk
ücretin tamamý nakit ödendiði takdirde % 5 indirim uygulanýr.
Meslek Yüksekokulun anlaþmalý olduðu bankalarýn kredi kartlarý ile
yýllýk ücretin tamamýný ödemek isteyenler, kayýt esnasýnda kredi
kartý ile 8 eþit taksitte kayýt ücretini ödeyebilirler. Ayrýca, kayýt
ücretinin yatýrýlacaðý bankanýn prosedürleri çerçevesinde kredi
alýnarak (ilgili banka ve öðrenci arasýndaki sözleþme çerçevesinde)
taksitli ödeme yapýlabilir. Bu ücretler eðitim-öðretim ücreti olup,
barýnma, beslenme, ulaþým ve kitap giderlerini kapsamamaktadýr.
Meslek Yüksekokulumuz programlarýna yerleþtirilen öðrencilerden;
ücretli ve (% 25 Burslu) kontenjanlara kesin kayýt yaptýran þehit/
gazi çocuklarýna %10, kardeþ öðrencilere %10, yetim öðrencilere
%10 eðitim indirimi saðlanacaktýr. Burslu programlara yerleþtirilen
öðrencilere saðlanacak burs, sadece öðrenim ücretini
kapsamaktadýr. Burslar öðrenciye, öðrenimini baþarýyla devam
ettirdiði sürece verilir. Yýllýk not ortalamasý 2.00’nin altýna düþen ve
disiplin cezasý alan, devamsýzlýðý olan ve baþka bir eðitim programýna
yatay geçiþ yapmasý halinde öðrencinin bursu kesilir. Eðitim
ücretleri her yýl Mütevelli Heyet tarafýndan belirlenir. Tüm öðrenciler
giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn o yýl için ilan edilen yeni öðrenim ücretine
ve ödeme koþullarýna uymakla yükümlüdür. Kayýt olan öðrencinin
eðitimine devam etmemesi durumunda, yýllýk eðitim ücreti, kesin
kayýt tarihini 15 gün geçtiði takdirde iade edilmez.

Bk. 714. Ýstanbul 29 Mayýs Üniversitesi’nde eðitim-öðretim ücrete tâbidir.
Üniversitenin lisans programlarýnda bütün kontenjanlar tam veya
kýsmi bursludur. %50 ve %25 burslu öðrencilerin ödeyeceði ücretler
Edebiyat Fakültesi ve Uluslararasý Ýslam ve Din Bilimleri Fakültesi
programlarý ile hazýrlýk sýnýflarýnda 14.000 TL+KDV, Ýktisadi ve Ýdari
Bilimler Fakültesi programlarýnda 17.000 TL+KDV üzerinden
hesaplanýr ve 10 taksit yapýlýr; peþin ödenirse %6 indirim uygulanýr.
Müteakip yýllarýn eðitim-öðretim ücreti –yýllýk ortalama ÜFE artýþ
oranýný geçmemek kaydýyla- Üniversite Mütevelli Heyeti tarafýndan
belirlenir. A) Üniversitenin “Tam Burslu” lisans programlarýna kayýt
yaptýran öðrencilere þu imkânlar saðlanýr: a) “Öðrenim Bursu”
(eðitim-öðretim ücretinin tamamýný kapsar). b) Herhangi bir lisans
programýna kayýt yaptýran öðrencilerden bu programýn puan türünde
ilk 100’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 2.000 TL “Üstün Baþarý
Bursu”. c) Yukarýdaki burs kapsamýna girmeyip Tarih, Türk Dili ve
Edebiyatý, Ýslam ve Din Bilimleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý
Ýliþkiler programlarýna kayýt yaptýran öðrencilerden bu programlarýn
puan türünde ilk 500’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL,
501-1000 arasýna girenlere 1.000 TL, 1001-2500 arasýna girenlere
500 TL; Felsefe programýna kayýt yaptýran öðrencilerden bu
Bk. 716. KTO Karatay Üniversitesi’nde yýllýk öðrenim ücreti, 2013-2014
programýn puan türünde ilk 1000’e girenlere dokuz ay süreyle ayda
eðitim öðretim yýlýnda Mühendislik Fakültesi için 18.000 TL, Ýktisadi
1.500 TL, 1001-2500 arasýna girenlere 1.000 TL, 2501-5000 arasýna
ve Ýdari Bilimler Fakültesi için 16.000 TL, Hukuk Fakültesi için
girenlere 500 TL “Özel Baþarý Bursu”. d) Yukarýdaki iki burs
17.500 TL, Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi için 18.500 TL,
kapsamýna girmeyenlere dokuz ay süreyle ayda 250 TL “Destek
Adalet Meslek Yüksekokulu için 9.500 TL ve Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý
Bursu”. e) Ýsteyenlere ücretsiz barýnma imkaný (kahvaltý ve akþam
için 15.000 TL’dir. Ücretlere %8 KDV dahildir. Öðrenim ücretinin ilk
yemeði dahil) saðlanýr. Bu imkândan yararlanmak istemeyenlere
yarýsý üniversiteye kayýt sýrasýnda, ikinci yarýsý ise ikinci yarýyýl
dokuz ay süreyle aylýk standart þehir içi ulaþým ücreti ödenir. B)
baþýnda ders kayýtlarý sýrasýnda ödenir. Öðrenim ücretinin tamamýnýn
Ýslam ve Din Bilimleri programýnýn “%50 Burslu” kontenjanlarýna
eðitim öðretim yýlý baþýnda ödenmesi halinde %5 indirim uygulanýr.
kayýt yaptýran öðrencilerden, bu programýn puan türünde ilk 10000’e
Üniversitenin anlaþmalý olduðu bankanýn prosedürlerine uygun
girenlere ödeyecekleri ücretten “% 100 indirim” yapýlýr; ilk 5000’e
kredi sözleþmesi düzenlenmesi koþulu ile veya üniversitenin
girenlere ayrýca dokuz ay süreyle ayda 150 TL “Teþvik Bursu”
anlaþmalý olduðu taksit özelliðine sahip, banka kredi kartlarý ile
verilir. C) Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatý programlarýnýn “%50
birinci dönem 4, ikinci dönem 4 veya tamamý 8 taksitte ödenir. KTO
Burslu” kontenjanlarýna kayýt yaptýran öðrencilerden, bu programlarýn
Karatay Üniversitesi, kayýtlý öðrenciler için sonraki yýllarda öðrenim
puan türünde ilk 15000’e girenlere ödeyecekleri ücretten “% 100
ücretinde yapýlacak yýllýk artýþlarý, bir önceki yýla göre Tüketici
indirim” yapýlýr; ilk 10000’e girenlere ayrýca dokuz ay süreyle ayda
Fiyatlarý Endeksindeki (TÜFE) artýþ ile sýnýrlý tutmayý taahhüt
150 TL “Teþvik Bursu” verilir. D) Felsefe programýnýn “%50 Burslu”
etmektedir. Üniversiteye Giriþ Yüksek Baþarý Bursunu (GYBB)
kontenjanlarýna kayýt yaptýran öðrencilerden, bu programýn puan
kazanan bir öðrenciye akademik yýl boyunca 8 ay olmak üzere,
türünde ilk 75000’e girenlere ödeyecekleri ücretten “% 100 indirim”
Türkiye genelinde (LYS’de yerleþtirme puan türüne göre) 1-100
yapýlýr; ilk 50000’e girenlere ayrýca dokuz ay süreyle ayda 150 TL
arasý derece yapan öðrencilere aylýk : 4000,00 TL, 101-1000 arasý
“Teþvik Bursu” verilir. E) Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler
derece yapan öðrencilere aylýk : 3000,00 TL. 1001-2500 arasý
programýnýn “%50 Burslu” kontenjanlarýna kayýt yaptýran
derece yapan öðrencilere aylýk: 2000,00 TL. 2501-5000 arasý
öðrencilerden, bu programýn puan türünde ilk 75000’e girenlere
derece yapan öðrencilere aylýk: 1000,00 TL. 5001-10000 arasý
ödeyecekleri ücretten “% 50 indirim” yapýlýr. F) Üniversitenin “%50
derece yapan öðrencilere aylýk: 500,00 TL. kadar burs verilir. KTO
burslu” programlarýna kayýt yaptýrmakla birlikte “% 100 indirim”
Karatay Üniversitesinin lisans Programlarýndan birini, (Hukuk
veya “%50 indirim”den yararlanamayanlar ile “%25 burslu”
Fakültesi, Ýnþaat Mühendisliði, Sosyal Hizmet, Güzel Sanatlar ve
programlarýna kayýt yaptýran öðrencilerden, hazýrlýk sýnýfýnda baþarý
Tasarým Fakültesi hariç) ilk tercihine yazarak bu tercihine
notu 100 üzerinden 90 ve üstünde olanlar ile lisans programýnda
yerleþtirilenlere %30, ikinci tercihine yazarak bu tercihine
genel not ortalamasý 4.00 üzerinden 3.50 ve üstünde olanlar ertesi
yerleþtirilenlere %20, üçüncü tercihine yazarak bu tercihine
yýl eðitim-öðretim ücretinin %50’sinden muaf olurlar; 4.00 üzerinden
yerleþtirilenlere %10 oranýnda yerleþme sýrasýna bakýlmaksýzýn
3.50 baþarýsýný koruyanlarýn %50 muafiyet haklarý devam eder. G)
öðrenimleri süresince tercih bursu verilecektir. Ýki farklý burs
Burslar ve eðitim-öðretim ücretinden muafiyet / indirim hakký,
almaya hak kazanan öðrenciler sadece birisinden ve en yüksek
disiplin cezasý alýnmamasý ve bütün derslerden asgari devam
olan burstan yararlanýr. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere
þartýnýn yerine getirilmesi koþuluyla hazýrlýk sýnýfý okuyanlar için 5 329
saðlanan burs sadece öðrenim ücretini kapsamaktadýr. Bunun
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dýþýnda kalan; barýnma, beslenme, ulaþým, kitap, yurtdýþýnda eðitim
giderleri burs kapsamý dýþýndadýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk
Programý’nda geçirilecek bir yýllýk süreyi de kapsar. Normal EðitimÖðretim süresince not ortalamasýnýn düþük olmasý ya da alttan
derslerin bulunmasý halinde burslar kesilmez. Burada sözü edilen
öðrenim ücreti bursu, sadece bu kýlavuzda ‘Burslu’ öðrenci alýnacaðý
belirtilen programlara yerleþtirilen öðrencileri kapsamaktadýr. Ücretli
ya da kýsmi burslu kontenjanýndan kayýt yaptýran öðrenciler burs
yönergesiyle belirlenecek not ortalamalarýný tutturmalarý ve
sýnýflarýnda dereceye girmeleri halinde eðitim-öðretim ücretinin
yarýsý veya tamamýndan muaf tutulabilirler. Bu burslara üstün
baþarý bursu adý verilmektedir.

az 3,00 olmasý, baþarýsýz ve devamsýzlýktan kalan dersinin
bulunmamasý gerekmektedir. Hazýrlýk sýnýfý hariç olmak üzere, %50
burs, %25 burs veya ücretli olarak kayýt yaptýran öðrencilerimize,
normal eðitim-öðretim süresi boyunca bahar yarýyýlý sonlarýnda
yapýlacak sadece bir önceki eðitim-öðretim yýlýnýn güz ve bahar
yarýyýllarýnýn not ortalamasý deðerlendirmesine göre, Mütevelli
Heyetince belirlenen miktar ve koþullarda Akademik Baþarý Bursu
verilir. Üniversite tercihlerinden önce Rektörlük tarafýndan yapýlacak
olan spor mülakatlarýna, aktif spor hayatýna devam ederek; resmi
müsabakalarda Altýn, Gümüþ veya Bronz madalya almýþ ya da
Lisanslý veya Milli sporcu olarak baþvuranlardan baþarýlý bulunan
adaylara üniversitemize kayýt yaptýrmalarý durumunda Mütevelli
Heyetince belirlenen oran ve koþullarda Spor Bursu verilir. YGSLYS yerleþtirme sýralamasýnda ek puan ve ek baþarý sýrasýyla
derece yapanlar hariç, dil puan türü ile öðrenci alan bölümlerimiz
dýþýnda, kayýt yaptýrdýðý puan türüne göre öðrencilerden ilk 1.000’e
girenlere yurtlar ücretsiz, 1001-3.000 arasýna girenlere yurtlarda
%50 indirim, 3001-5.000 arasýna girenlere ise yurtlarda %25 indirim
uygulanýr. YGS-LYS yerleþtirme sýralamasýnda ek puan ve ek
baþarý sýrasýyla derece yapanlar hariç, dil puan türü ile öðrenci alan
bölümlerimize kayýt yaptýrdýðý puan türüne göre öðrencilerden ilk
500’e girenlere yurtlar ücretsiz, 501-1000 arasýna girenlere yurtlarda
%50 indirim, 1001-2.000 arasýna girenlere ise yurtlarda %25 indirim
uygulanýr. Saðlýk Hizmetleri Yüksekokulunun Hemþirelik bölümü
ve Eðitim Fakültesinin Ýngilizce Öðretmenliði ile Bilgisayar ve
Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði bölümlerinin %50 burslu, %25
burslu veya ücretli kontenjanlarýna kayýt yaptýran Þehit çocuklarý
için 3’er kontenjan ayrýlmýþtýr. Þehit çocuklarý için ayrýlan bu
kontenjanlara %50 indirim uygulanacaktýr. Üçten fazla kayýt
yaptýran olmasý halinde, öðrenciler ek puansýz yerleþtirme puanýna
göre sýralanarak indirim yapýlacaktýr. Diðer burs imkânlarý ve tüm
burslu öðrencilerimizin burslarýnýn hangi durumlarda devam edeceði
ile ilgili hükümler Mevlana Üniversitesi Burs Yönergesinde
belirtilmiþtir. Bölümler, yurt imkânlarý, burs þartlarý, ücret ödemeleri
ve üniversitemiz hakkýnda ayrýntýlý bilgiler www.mevlana.edu.tr
internet adresinde bulunmaktadýr.

Bk. 717. Gedik Eðitim ve Sosyal Yardým Vakfý tarafýndan kurulan Gedik
Üniversitesinde eðitim-öðretim ücretlidir. Bu ücretler her yýl Mütevelli
Heyetçe tespit edilir. 2013-2014 eðitim-öðretim yýlýnda öðrenim
ücreti: Meslek Yüksekokulu tüm programlar için; 11.500TL,Yabancý
Diller Yüksekokulu (Hazýrlýk sýnýfýnda) 14.500.TL, diðer tüm
Fakültelerin lisans bölümleri için 17.500 TL,’dir. Ücretlere KDV
dâhildir. Öðrenim ücreti, Üniversite tarafýndan tahsilat için ilan
edilen banka ve bankanýn prosedürlerine uygun kredili sözleþme
düzenlenmesi koþulu ile ilk taksiti kayýt sýrasýnda, kalan dokuz
taksiti ise Ekim-Haziran aylarý arasýnda her ayýn ilk beþ günü içinde
olmak üzere toplam on eþit taksitte ödenebilir. Peþin ödemelerde
%10 indirim uygulanýr, Gedik Holding çalýþanlarýna ve çocuklarýna
%10, Halil Kaya Gedik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
mezunlarýndan burslu kazananlara %10, ücretli kazananlara %25
indirim uygulanýr, kardeþ indirimi kardeþlerden birisi için %10 dur.
Þehit ve Gazi çocuklarýna, %25 burs verilecektir. Milli sporculara
%25 indirim uygulanýr, ÖSYS’de ilk beþ bine giren öðrencilere,
Gedik Üniversitesini tercih etmeleri ve ücretli kazanmalarý halinde
%50 Halil Kaya Gedik bursu verilir. Burslu Program/Bölümlere
yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs sadece öðretim ücretini
kapsar. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, ulaþým, kitap vb.
giderler burs kapsamý dýþýndadýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Normal
Eðitim öðretim süresince devam eden öðrencileri için kesilmez.
Burada sözü edilen burs, sadece bu kýlavuzda ‘burslu’ öðrenci
alýnacaðý belirtilen öðrencileri kapsar. Ayrýca her akademik
yýlsonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre üstün baþarý gösteren
öðrencilere, o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere
karþýlýksýz “Akademik Baþarý Bursu” verilecektir. Bu bursun miktar
ve koþullarý her akademik yýl için mütevelli heyetimizce belirlenir.
Bk. 718. Mevlana Üniversitesinde eðitim-öðretim ücrete tabidir. 2013-2014
eðitim-öðretim yýlýnda öðrenim ücretleri; Týp Fakültesi için 25.500
TL; Hukuk Fakültesi için 18.750 TL; Ýþletme Fakültesi için 16.500
TL; Mühendislik Fakültesi için 18.500 TL; Eðitim Fakültesinin
Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði bölümü için 16.000
TL, Eðitim Fakültesinin diðer bölümleri için 15.000 TL; Saðlýk
Hizmetleri Yüksekokulunun Hemþirelik bölümü için 9.850 TL,
Beslenme ve Diyetetik bölümü için 13.750 TL ve Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon bölümü için 15.500 TL; Adalet Meslek Yüksekokulu
için 10.000 TL; Uzaktan Eðitim ön lisans programlarý için 3.500 TL;
Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý için 16.500 TL’dir. Öðrenim ücretlerine KDV
dâhildir. Öðrenim ücreti, ilk taksiti kayýt sýrasýnda peþin, kalan
dokuz (9) taksiti banka sözleþmesi ile en fazla on (10) taksitte tahsil
edilir. Öðrenim ücretinin kesin kayýt sýrasýnda peþin ödenmesi
halinde %5 indirim uygulanýr. Öðrenim ücreti artýþý, normal öðrenim
süresince her yýl %5 oranýný geçmeyecek þekilde hesaplanýr.
Uzaktan eðitim programlarýna yerleþen öðrencilerin internet baðlantýsý
olan bir kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna sahip olmalarý
gerekmektedir. Uzaktan eðitim programýndaki derslerin uygulanýþ
biçimleri, gün ve saatleri ile ara sýnavlar ve yarýyýl sonu sýnavlarýnýn
uygulanmasý ile ilgili ayrýntýlý bilgi www.mevlana.edu.tr internet
adresinden edinilmelidir. Burslu kontenjanlara yerleþtirilen öðrencilere
saðlanan burslar sadece öðrenim ücretini kapsamaktadýr. Yaz
öðretimi ücreti, barýnma, beslenme, ulaþým, kitap vb. konular bu
burslarýn kapsamý dýþýndadýr. Burslu kontenjanlara yerleþtirilen
öðrenciler ile yurt bursu alan öðrencilerin burslarý, öðrencimiz
öðrenime devam ettiði, normal eðitim-öðretim süresini aþmadýðý ve
herhangi bir disiplin cezasý almadýðý sürece kesilmeden devam
eder. Herhangi bir not baþarý þartý aranmaz. YGS-LYS yerleþtirme
sýralamasýnda ek puan ve ek baþarý sýrasýyla derece yapanlar hariç,
dil puan türü ile öðrenci alan bölümlerimiz dýþýnda, kayýt yaptýrdýðý
puan türüne göre öðrencilerden ilk 100’e girenlere 1000 TL, 1011000 arasýna girenlere 750 TL, 1001-3000 arasýna girenlere 500 TL,
3001-5000 arasýna girenlere 250 TL aylýk YGS-LYS Baþarý Bursu
verilir. YGS-LYS yerleþtirme sýralamasýnda ek puan ve ek baþarý
sýrasýyla derece yapanlar hariç, dil puan türü ile öðrenci alan
bölümlerimize kayýt yaptýrdýðý puan türüne göre öðrencilerden ilk
100’e girenlere 1000 TL, 101-500 arasýna girenlere 750 TL, 501-1000
arasýna girenlere 500 TL, 1001-2000 arasýna girenlere 250 TL aylýk
YGS-LYS Baþarý Bursu verilir. YGS-LYS baþarý bursundaki baþarý
sýranýzýn tespiti için üniversitemize baþvurunuz. YGS-LYS Baþarý
Bursu her yarýyýl 4 ay boyunca ödenir. YGS-LYS Baþarý Bursunun
devamý için; her yarýyýl genel not ortalamasýnýn 4,00 üzerinden en

Bk. 719. Toros Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. 2013-2014 eðitim
yýlýnda yýllýk öðrenim ücreti tüm lisans programlarý ve Ýngilizce
Hazýrlýk Programý için 16.000.-TL, ön lisans programlarý için 8.000
TL’dir. Bu ücretlere %8 KDV eklenecektir. Yýllýk öðrenim ücretini
peþin ödeme ve taksitli ödeme seçenekleri mevcuttur. Öðrenim
ücreti kesin kayýt sýrasýnda tamamý peþin olarak ödenirse %5
indirim uygulanýr. Taksitli ödeme, banka kredi sözleþmesiyle veya
banka kredi kartýyla, ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda, kalan 9 taksiti
Ekim - Haziran aylarý arasýnda eþit taksitlerle olmak üzere, toplam
10 eþit taksitte yapýlýr. Kayýt için ilk ödemeler ilgili banka hesabýna
yatýrýlýr ve dekontla kayýt iþlemi baþlatýlýr. Öðrenim ücretinin
ödenmesi hakkýnda bilgi www.toros.edu.tr adresinden alýnabilir.
Yýllýk öðrenim ücreti Mütevelli Heyet tarafýndan günün ekonomik
koþullarýna göre her yýl yeniden belirlenir. Tüm öðrenciler giriþ yýlýna
bakýlmaksýzýn o yýl için belirlenen öðrenim ücretini belirlenen ödeme
koþullarýna uyarak ödemekle yükümlüdürler. Burslu programlara
yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs sadece burslu öðrenci
alýnacaðý belirtilen programlara yerleþtirilen öðrencileri ve sadece
öðrenim ücretini kapsar. Bunun dýþýnda kalan, barýnma, beslenme,
ulaþým, kitap, yurt dýþýnda eðitim giderleri gibi giderler burs kapsamý
dýþýndadýr. Bu burslar Ýngilizce hazýrlýk programýnda geçirilen bir yýllýk
süreyi de kapsar. Bu burslar karþýlýksýz olup normal eðitim-öðretim
süresini kapsar; normal eðitim-öðretim süresini aþan süreyi
kapsamaz. MEV Özel Toros Koleji, Özel Toros Fen Lisesi ve Özel
Tarsus Toros Anadolu Lisesi mezunu olanlara Toros Okullarý Bursu
adýyla Mütevelli Heyet tarafýndan belirlenen oranda öðrenim
ücretinden indirim uygulanýr. Toros Üniversitesi’ne yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan diðer burs ve indirimler hakkýnda bilgi
www.toros.edu.tr adresinden alýnabilir. Toros Üniversitesi Mersin’de
kent içinde olup Toros Üniversitesinin yurdu bulunmaktadýr. Toros
Üniversitesi yurt ücretleri hakkýnda bilgi www.toros.edu.tr adresinden
alýnabilir. Ýsteðe baðlý Ýngilizce Hazýrlýk Programý ücretlidir. (Ayrýntýlý
bilgi için üniversiteye baþvurunuz.).
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Bk. 720. Turgut Özal Üniversitesinde eðitim-öðretim ücretlidir. Öðrenim
ücreti 2013-2014 yýlý için Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi
ile Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi için 18.800 TL, Týp Fakültesi
için 29.000 TL, Hemþirelik Yüksekokulu için 16.000 TL, Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Yüksekokulu için 17.000 TL, Saðlýk Yüksekokulu
için 16.000 TL, Ankara Meslek Yüksekokulu için 11.000 TL, Saðlýk
Bilimleri Meslek Yüksekokulu için 12.000 TL’dir. Eðitim ücretlerine
KDV dahildir. Eðitim-öðretim ücreti her yýl (TEFE) ve (ÜFE)
ortalamasý alýnarak arttýrýlýr. Burslu programlara yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan burslar karþýlýksýzdýr ve sadece öðrenim
ücretini kapsar. Barýnma, beslenme, ulaþým, kitap vb. konular
öðrenim ücreti kapsamý dýþýndadýr. Burslar, öðrencinin yerleþtirildiði
bölümdeki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece devam
eder. LYS’de yerleþtiði puan türünde Mühendislik ile Ýktisadi ve
Ýdari Bilimler Fakültesine kayýt yaptýran öðrencilerden normal
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öðrenimleri süresince yýllýk; Ýlk 100’e girenlere 8 ay süre ile nakit
1500 TL, Ýlk 101-1.000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 1000 TL, Ýlk
1.001-3000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 750 TL, Ýlk 3.001-5000’e
girenlere 8 ay süre ile nakit 500 TL, Ýlk 5.001-15.000’e girenlere 8
ay süre ile nakit 250 TL ”Öðrenim Bursu” verilir. LYS’de yerleþtiði
puan türünde Hukuk Fakültesine kayýt yaptýran öðrencilerden
normal öðrenimleri süresince yýllýk; Ýlk 100’e girenlere 8 ay süre ile
nakit 1500 TL, Ýlk 101-1.000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 1000
TL, ”Öðrenim Bursu” verilir. LYS’de yerleþtiði puan türünde ilk
1.000’e giren ve Üniversitemizin Mühendislik, Hukuk ile Ýktisadi ve
Ýdari Bilimler Fakültelerine kayýt yaptýran tüm öðrenciler, kazanmýþ
olduklarý bursluluk türü ne olursa olsun, tam burslu olarak öðrenim
görme hakký kazanýrlar. LYS ve YGS’de yerleþtiði puan türünde Týp
Fakültesi, Hemþirelik Yüksekokulu, Saðlýk Yüksekokulu, Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Saðlýk Bilimleri Meslek Yüksekokulu
ve Ankara Meslek Yüksekokulu’na kayýt yaptýran öðrencilerden normal
öðrenimleri süresince yýllýk; Ýlk 100’e girenlere 8 ay süre ile nakit 1000
TL, Ýlk 101-500’e girenlere 8 ay süre ile nakit 750 TL, Ýlk 501-1000’e
girenlere 8 ay süre ile nakit 500 TL, Ýlk 1.001-3000’e girenlere 8 ay süre
ile nakit 250 TL ”Öðrenim Bursu” verilir. LYS’de yerleþtiði puan türünde
ilk 750’ye giren ve Üniversitemizin Týp Fakültesine kayýt yaptýran tüm
öðrenciler, kazanmýþ olduklarý bursluluk türü ne olursa olsun, tam burslu
olarak öðrenim görme hakký kazanýrlar.

daha yüksek olmamak üzere yeniden belirlenebilir. Taksitli olarak
yapýlacak ödemelerde anlaþmalý bankanýn otomatik tahsilât sistemi
kullanýlarak 1 peþin 9 taksite kadar ödeme imkâný saðlanýr.
Anlaþmalý banka kredi kartlarýna da taksit imkaný bulunmaktadýr.
Bezmiâlem Vakýf Üniversitesi’nde burslar ve burs kapsamýnda
aylýk nakit ödenen destek burslarý karþýlýksýz olup, öðrenci öðrenimine
ve derslerine devam ettiði sürece Ýngilizce hazýrlýkta geçireceði
süre (1yýl) ile lisans eðitimindeki normal eðitim-öðretim süresince
(Týp Fakültesi 6 yýl, Eczacýlýk Fakültesi ve Diþ Hekimliði Fakültesi
5 yýl, Saðlýk Bilimleri Fakültesi 4 yýl, MYO Programlarý 2 yýl) not
ortalamasý koþulu veya ders geçme baþarý koþulu aranmaksýzýn
devam eder. Tam Bursu ile yerleþtirilen ve kayýt yaptýran
öðrencilerden, derslere kaydolduðu yarýyýl geçerli olmak üzere,
(tam bursu ile saðlanan imkânlara ek olarak) yerleþme puaný ile ilgili
programýn puan türüne göre (Ek puan ile yerleþtirilenler hariç)
aþaðýda belirtilen dereceleri saðlayanlara ek olanaklardan biri
saðlanýr: (1)Türkiye genelinde ilk 100 öðrenci içinde yer alanlara 9
ay süre için aylýk ¨2.000 nakit ödeme, (2)Türkiye genelinde 101500 öðrenci içinde yer alanlara 9 ay süre için aylýk ¨1.000 nakit
ödeme, (3) Türkiye genelinde 501-1000 öðrenci içinde yer alanlara
9 ay süre ile ¨500 nakit ödeme, (4) Türkiye genelinde 1001-2000
öðrenci içinde yer alanlara 9 ay süre ile ¨350 nakit ödeme.
Bezmiâlem Vakýf Üniversitesi’nde, üniversiteye ilk giriþte sunulan
yerleþme burslarý dýþýnda aþaðýda belirtilen indirim ve destek
burslarý verilmektedir. Ýlk Tercih indirimi: Ücretli programlara birinci
tercihinden yerleþtirilenlere %10 oranýnda öðretim ücreti indirimini
kapsar. Akademik Baþarý Bursu: Üniversite içi akademik baþarý
bursu, her akademik yýl sonunda verilir. Ýngilizce Hazýrlýk sýnýfý
öðrencileri ile artýk yýl durumunda olan öðrenciler burslardan
yararlanamaz. Burs almaya hak kazanan öðrencilere aþaðýdaki
oranlarda burs verilir. Buna göre genel not ortalamasý 4 (dört)
üzerinden 3 (üç) ve üstünde olanlardan Fakülte, Bölüm/Program
sýralamasýnda ilk üçe giren öðrencilere; a) Birinciye, takip eden
eðitim yýlý ücretinin % 50’si, b) Ýkinciye, takip eden eðitim yýlý
ücretinin % 30’u, c) Üçüncüye, takip eden eðitim yýlý ücretinin %
20’si, kadar (nakit indirimi hariç) indirim yapýlýr. 2)Eðer öðrenci
ÖSYM tam burslusu ise kayýt olacaðý eðitim yýlý ücretinin; a) Birinci
sýrada yer alýyor ise % 30’u, b) Ýkinci sýrada yer alýyor ise % 20’si,
c) Üçüncü sýrada yer alýyor ise %10’u, kadar yýl içinde 9 taksit olarak
ödeme yapýlýr. Peþin Ödeme Ýndirimi: Öðretim ücretinin tamamýný
akademik yýlýn baþýnda ödeyenlere %5 indirim yapýlýr. Öðretim
elemaný bursu: Bezmiâlem Vakýf Üniversitesi dýþýnda çalýþan
öðretim elemanlarý çocuklarýna eðitim-öðretim ücretinin %10’u
kadar indirim saðlanýr. Kardeþ Ýndirimi: Bezmiâlem Vakýf Üniversitesi
Fakülte/programlarýnda öðrenim görmekte olan her bir kardeþe öðretim
ücretinin %10’u oranýnda indirimi kapsar. Burs ve indirimlerin hangi
durumlarda devam edeceði Bezmiâlem Vakýf Üniversitesi Burs
Yönetmeliðinde belirtilmiþtir. Öðrenci birden fazla indirim (peþin ödeme
indirimi hariç) ve indirim niteliðindeki burs kapsamýna girerse sadece
birisinden ve en yüksek olanýndan yararlanýr. Ýndirimler öðrencinin
ödemekle yükümlü olduðu ücret üzerinden yapýlýr. Ayrýntýlý bilgi için
www.bezmialem.edu.tr web adresinden bilgi alabilirsiniz.

Bk. 721. Niþantaþý Üniversitesi Eðitim-Öðretimi ücrete tabidir. Niþantaþý
Üniversitesi Ön Lisans Programlarý 2013-2014 Eðitim-Öðretim yýlý
ücreti; Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý ile I.Öðretim ve II.Öðretim programlarý
için 11.900 TL.+ % 8 KDV, lisans programlarý 2013-2014 eðitimöðretim yýlý ücreti; Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý ile lisans programlarý için
23.800 TL:+ % 8 KDV, Psikoloji Bölümü 29.800 TL. + KDV.’dir.
Niþantaþý Üniversitesinin ÖSYS sonuçlarýna göre burslu
programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burslar karþýlýksýz
olup, baþarý durumuna bakýlmaksýzýn normal eðitim-öðretim süresince
(lisans eðitimi için 4 yýl, önlisans eðitimi için 2 yýl) devam eder ve
varsa zorunlu yabancý dil hazýrlýk programýnda geçirilecek 1 yýl
süreyi de kapsar. Disiplin cezasý alan öðrencilerin bursu kesilir.
Mütevelli Heyetinin Kararý ile bursun devam edip etmeyeceðine
karar verilir. Þehit ve Gazi Çocuklarýna Saç Bakýmý ve Güzellik
Hizmetleri Programýnda 1 kiþilik %100 burs imkaný saðlanýr.
Bk. 723. Bu programda eðitimin aðýrlýklý olarak laboratuvar derslerine dayalý
olmasý nedeniyle, düzeltilmeyen görme ve ileri derecede fiziksel
engelli olanlar dersleri takip etmekte zorluklarla karþýlaþabilirler.
Bk. 724. Bu program SHY 147 yetki belgesine sahiptir. Bu programý tercih
edecek öðrenciler toplam 2400 saatlik eðitimi SHY 147 yetki
belgesine sahip bir kuruluþtan almakla yükümlüdürler. Öðrencilerin
daha önceden SHY 147 belgesine sahip olmayan bir kurumdan
almýþ
olduklarý
dersleri
yeniden
almalarý
gerekmektedir.Yüksekokulun 7. ve 8. yarýyýl dersleri protokol
yapýlan havacýlýk kurum ve kuruluþlarýnda Yüksekokulca
belirlenecek þartlar ve kontenjanlar dahilinde yapýlabilir. Ýkinci
Öðretim (ÝÖ) programýnda bazý dersler kamu kurum ve kuruluþlarýnýn
tesislerinde yaptýrýlmaktadýr. Buralarda yaptýrýlacak dersler bu
kurumlarýn mesai saatlerine göre yürütülecektir.

Bk. 734. Fatih Sultan Mehmet Vakýf Üniversitesinde eðitim-öðretim ücretlidir.
2013-2014 yýlýnda ücret; Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatý
ile Tarih bölümü 13.500 TL., Psikoloji bölümü 14.250 TL., MühendislikMimarlýk Fakültesi bölümleri için 17.500 TL, Güzel Sanatlar Fakültesi
bölümleri için 16.300 TL, Ýslami Ýlimler Fakültesi için 8.640 TL,
Hukuk Fakültesi için 18.900 TL, Meslek Yüksekokulu programlarý
için 8000.00 TL., Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý 14.904 TL, Arapça Hazýrlýk
Sýnýfý 10.000 TL’dir. Ücretlere %8 KDV dahildir. Öðrenim ücretleri
8 eþit taksitle ödenebilir. Peþin ödemelerde %6 indirim uygulanýr.

Bk. 725. Bu programa baþvurabilmek için kapalý mekan, kan, karanlýk ve
yükseklik gibi fobisi olmamak, boy uzunluðunun erkek öðrencilerde
en az 1,67 m, kýz öðrencilerde 1,60 m ve boyun 1 m’den fazla olan
kýsmý ile kilosu arasýnda (+,-) 10 kg’den fazla fark olmamak (Tartma
ve ölçme aç karnýna ve çýplak ayakla olacaktýr.), kayýt sýrasýnda
bedensel ve psikolojik yapýsýnýn itfaiye teþkilatýnýn çalýþma þartlarýna
uygun olduklarýný tam teþekküllü devlet ve üniversite hastanelerinden
alacaklarý Saðlýk Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekmektedir.
Bk. 726. Eðitim Boztepe Ýlçesinde sürdürülecektir.

ÖSYS puanýna göre kendi alanýnda (Dil puaný hariç), Türkiye
genelinde ilk 1000 içinde yer alýp Üniversitemizin bölümlerini tercih
ederek kesin kayýt yaptýran öðrencilere öðrenim ücretlerinde %100
indirim uygulanacaktýr. Orta öðretimde okul birincisi olup
üniversitemizin bölümlerini tercih ederek kesin kayýt yaptýranlar
arasýnda kendi alanýnda (Dil puaný hariç) en yüksek ÖSYS puanlý
iki öðrenciye öðrenim ücretinde %100 indirim uygulanacaktýr.
Üniversitemiz bölümlerine yerleþen þehit çocuklarýna %100 indirim
uygulanacaktýr. Üniversitemizin bölümlerini birinci sýrada tercih
eden öðrencilere %25, ikinci sýrada tercih eden öðrencilere %20,
üçüncü sýrada tercih eden öðrencilere % 15 öðrenim ücreti indirimi
uygulanacaktýr. Üniversitemizin bölümlerini ÖSYS yerleþtirme
puanýna göre ilk 100 içerisinde kazanan adaylara her yýl 8 ay
boyunca aylýk 1.500 TL burs verilir. Üniversitemizin bölümlerini
ÖSYS yerleþtirme puanýna göre ilk 101-1000 içerisinde kazanan
adaylara her yýl 8 ay boyunca aylýk 1.000 TL burs verilir.
Üniversitemiz bölümlerini kazanan kardeþlerden her birine %10
öðrenim ücreti indirimi uygulanýr. Öðrenim ücreti indirimleri tamamý
ücretli bölümlere yerleþen öðrenciler için geçerlidir ve birden fazla
indirim hak eden öðrenciler için sadece indirimlerden bir tanesi
uygulanýr (Peþin ödeme indirimi hariç).

Bk. 727. Eðitim Akpýnar Ýlçesinde sürdürülecektir.
Bk. 728. Öðrenciler bazý derslerde öðrenimlerini Koyundere/Menemen’de
sürdüreceklerdir.
Bk. 729. Öðrenciler öðrenimlerini Ovacýk Ýlçesinde sürdürülecektir.
Bk. 730. Öðrenciler öðrenimlerini Nazýmiye Ýlçesinde sürdürülecektir.
Bk. 731. Öðrenciler öðrenimlerini Pülümür Ýlçesinde sürdürülecektir.
Bk. 732. Öðrenciler öðrenimlerini Hozat Ýlçesinde sürdürülecektir.
Bk. 733. Bezmiâlem Vakýf Üniversitesi’nde eðitim-öðretim ücrete tabidir.
2013-2014 akademik yýlýnda eðitim-öðretim ücreti K.D.V. dahil
yýllýk; Týp Fakültesi ¨33.000, Diþ Hekimliði Fakültesi ¨32.000,
Eczacýlýk Fakültesi ¨27.000, Saðlýk Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Bölümü ¨20.000, Saðlýk Yönetimi Bölümü
¨10.500, Odyoloji Bölümü ¨20.000 ve Hemþirelik Bölümü ¨11.000
dir. Hemþirelik ve Saðlýk Yönetimi Bölümü hazýrlýk ücreti ¨11.500
diðer lisans Fakülte/Bölümlerde hazýrlýk programý ücreti yýllýk
¨23.000 dir. Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Programlarý
¨10.000 dir. Hemþirelik bölümü hazýrlýk ücreti ilk yýl için geçerli olup
öðrencinin hazýrlýkta geçireceði süre uzadýðý taktirde normal hazýrlýk
ücretinden hesaplanýr. Öðretim ücreti her yýl Mütevelli Heyet
tarafýndan fiyat ve maliyet artýþlarý dikkate alýnarak TÜFE oranýndan
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Bk. 735. Hasan Kalyoncu Üniversitesinde eðitim-öðretim ücretlidir. Öðrenim
ücreti; KDV dahil hazýrlýk sýnýfýnda 13.000.- TL, Mühendislik
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Fakültesinde 15.000.-TL, Güzel Sanatlar ve Mimarlýk Fakültesinde
16.000.-TL, Ýktisadi, Ýdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde 14.000.TL, Hukuk Fakültesinde 17.000.-TL, Eðitim Fakültesinde 14.000.TL, Saðlýk Bilimleri Yüksekokulu Hemþirelik Bölümünde 10.000.TL, Beslenme ve Diyetetik Bölümünde 14.000.- TL, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümünde 14.000.- TL’dir. 1) Ücretler 10 eþit taksit
halinde ödenir. Ücretin tamamýnýn peþin ödenmesi halinde %5
indirim yapýlýr. Bir sonraki yýlýn öðrenim ücretleri, bir önceki eðitimöðretim yýlýnda uygulanan ücretten TEFE-TÜFE oranýnda artýrýlarak
belirlenir ve akademik yýl baþlamadan önce ilan edilir. 2)
Üniversitemize kayýt yaptýran öðrencilere çeþitli baþarý burslarý
verilir. LYS baþarý bursu (ek puanla derece yapanlar hariç): LYS
de ilgili puan türünde ilk 10.000’de yer alan öðrencilerden derslere
devam ettiði, disiplin cezasý almadýðý ve baþarýsýz olmadýðý takdirde
%100 öðrenim bursu verilir, yýlda bir defa 2.000.- TL eðitime destek
bursu verilir. Ayrýca, Türkiye genelinde ilk 100’e girenlere ayda
2.500.- TL, 101–500 arasýna girenlere aylýk 2.000.- TL, 501-1.000
arasýna girenlere aylýk 1.300.- TL, 1.001–5.000 arasýna girenlere
aylýk 1000.- TL, 5.001–10.000 arasýna girenlere aylýk 600.- TL
oranýnda 8 ay süresince nakit burs verilir. 3) Sanat, kültür ve spor
alanýnda baþarýlý olan öðrencilere son iki yýlda milli olduklarýný
belgelemeleri þartýyla, Mütevelli Heyetçe belirlenen sayýda, derslere
devam ettiði, disiplin cezasý almadýðý ve baþarýsýz olmadýðý takdirde
%100 öðrenim bursu verilir. Dünya ve Olimpiyat, Avrupa, Türkiye
þampiyonu olanlara her yýl sýrasýyla 600.- TL, 500.- TL ve 400.- TL
oranýnda 8 ay süresince burs verilir. 4) Üniversitemize kayýt
yaptýran þehit ve malul gazi çocuklarýna %50 oranýnda indirim
yapýlýr. 5) Üniversitemize kayýt yaptýran en az %40 raporlu engelli
öðrencilere %50 oranýnda indirim yapýlýr. 6) Erdem Eðitim
Kurumlarýndan mezun olup, üniversitemize kayýt yaptýran öðrencilere
%20, ayrýca, Gaziantep Eðitim ve Hizmet Vakfý Mütevelli Heyet
Üyeleri ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri
ile Erdem Okullarýnda çalýþanlarýn (Her Eðitim –Öðretim Yýlý
çalýþtýðýný belgelemek kaydýyla) çocuklarýndan Erdem mezunu
olanlara % 30, diðer okullardan mezun olanlara % 10 indirim
uygulanýr. 7) Üniversitemizi kazanan ve kayýt yaptýran Hasan
Kalyoncu Üniversitesi akademik ve idari personel çocuklarýna %
30 oranýnda indirim uygulanýr. 8) Üniversitemizde okuyan öðrencinin
kardeþinin, Üniversitemize kayýt yaptýrmasý halinde % 25 oranýnda
indirim uygulanýr. 9) Bir öðrencinin birden fazla bursun þartlarýný
yerine getirmesi durumunda öðrencinin lehine olan burs verilir. 10)
Üniversitemizde öðrenimlerini baþarý ile sürdüren öðrencilerinden
bir akademik yýlda almasý gereken ders yükü ile genel not
ortalamalarý 3.80-4.00 olanlara %100, 3.60-3.79 olanlara %50, 3.503.59 olanlara %25 oranýnda Mütevelli Heyetinin belirleyeceði sayýdaki
öðrenciye öðrenim ücreti indirimi yapýlýr. Bu indirim, baþarýlý olunan
akademik yýlý sonunu müteakiben uygulanýr. Öðrencinin devam eden
akademik yýlýn sonunda genel not ortalamasýnýn bu aralýklarýn altýna
düþmesi halinde indirimi dondurulur, söz konusu aralýklara girdiði
akademik yýlý sonundan itibaren indirim yeniden baþlatýlýr.

üzerinden 3.50 üstüne çýkan her öðrenciye bir sonraki yýlýn eðitim
öðretim ücretinden Mütevelli Heyet tarafýndan belirlenen oranlarda
indirim yapýlýr. Öðrencinin birden çok burs ve indirim hak etmesi
durumunda, sadece en yüksek olan burs ve indirim uygulanýr.
Bk. 737. Öðrenciler öðrenimlerini Ereðli Ýlçesinde sürdürülecektir.
Bk. 738. Ýsteðe baðlý hazýrlýk sýnýfý eðitimi Kastamonu merkezde, önlisans
eðitimi Daday Kampusunda sürdürülecektir.
Bk. 739. Bu program Gazi Üniversitesi ile birlikte uluslararasý ortak 4 yýl süreli
lisans programlarý kapsamýnda yürütülmektedir. Öðrenciler 1. ve
2. sýnýfý K.K.T.C. Doðu Akdeniz Üniversitesinde (DAÜ), 3. ve 4.
sýnýfý Ankara Gazi Üniversitesinde tamamlayacaklardýr. Ýngilizce
Hazýrlýk Okuluna katýlmasý gereken öðrenciler Ýngilizce hazýrlýk
sýnýfýný DAÜ’de tamamlayacaklardýr. Öðrenciler, eðitimlerini
sürdürdükleri üniversitenin öðrenim ücretlerini o üniversiteye
öderler. Gazi Üniversitesinin öðrenim ücreti Bakanlar Kurulu’nca
belirlenen ikinci öðretim ücretinin sekiz katýdýr. Uluslararasý ortak
programda, her iki Üniversitenin akademik gereklerini baþarý ile
yerine getiren bir öðrenciye, her iki Üniversitenin logolarý ile Rektör
ve ilgili Dekanlarýnýn imzalarýný taþýyan tek bir diploma düzenlenir.
Bk. 740. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2013-2014 eðitim- öðretim
yýlýnda öðretim ücreti yýllýk 3000 ABD Dolarýdýr. Üniversite
bünyesinde hazýrlýk eðitimi vardýr, hazýrlýk öðretim ücreti yýllýk 1700
ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk süresi, öðretim sütununda gösterilen yýllara
dahil deðildir. Universitede yurt imkaný yoktur. Öðretim dili
Gürcüce ve Ýngilizce’dir. Üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye iad
@ tsmu.edu;pr@tsmu.edu e-posta adresinden ulaþýlabilir.(Ýrtibat
bilgileri Tel: 995 32 254 24 50, Faks: 995 32 254 24 51) Kayýt için
istenen belgeler;Öðrenci Dilekçesi,Pasaport Fotokopisi (her sayfa
çekilecektir.) 3.Lise Diplomasi (Apostil tasdikli) 4.Son iki sene
Türkiye’de okuduðuna dair belge 5.Üniversiteden kabul yazýsý.Bütün
belgeler Gürcüce tercümeli ve noter tasdikli olacaktýr. Kayýt Tarihi;
Hazýrlýk Sýnýfý için 09.09.2013-04.10.2013, Üniversite eðitimi için
01.07.2013-01.10.2013 tarihleri arasýndadýr.Eðitim Öðretime
Baþlama Tarihi Hazýrlýk Sýnýfý için; 07.10.2013, Üniversite Eðitimi
için 14.10.2013’tür.
Bk. 741. Uludað Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(UÜTBMYO) ve Ýngiltere’deki Thames Gateway College/Havering
ya da City College Brighton and Hove tarafýndan yürütülen çift
diplomaya yönelik UOÖLP Programlarý hazýrlýk sýnýfý hariç iki yýl
sürelidir. Öðrencilerin 1. sýnýf eðitimleri UÜTBMYO’da 2. sýnýf
eðitimlrini ise Thames Gateway College/Havering ya da City
College Brighton and Hove’da yapýlacaktýr. Programýn Türkiye’deki
bir yýllýk ingilizce hazýrlýk sýnýfý ücreti 4800 TL’dir. 2 yýllýk çift
diplomaya yönelik bu programlarýn maliyetlerinin yýllara göre
daðýlýmlarý: 1. yýl UÜTBMYO’daki eðitimleri için 4800 TL ve Edexcel
kayýt ücreti 285 Ýngiliz Sterlini ve 2. yýl Ýngiltere’deki eðitimleri için
ise 4900 Ýngiliz Sterlini’dir.
Bk. 742. Çankýrý Karatekin Üniversitesi ile UOÖLP-Waiariki Teknoloji Enstitüsü
(Yeni Zelanda) tarafýndan yürütülmekte olan uluslararasý ortak
önlisans programý, hazýrlýk sýnýfý hariç 2 yýl (1+1) sürelidir. Bu
programý baþarý ile tamamlayan bir öðrenci, her iki kurumdan
verilecek iki ayrý diploma almaya hak kazanýr. Çift diploma
programlarýnda dersler Ýngilizce olarak verilecektir. Öðrencilerin
öðrenime baþlayabilmeleri için yeterli düzeyde Ýngilizce bilmeleri
gerekmektedir (Yabancý dil hazýrlýk sýnýfý ve muafiyeti için ilgili
üniversiteye baþvurunuz.). Ýngilizce hazýrlýk eðitimi Çankýrý Karatekin
Üniversitesi Dil Eðitimi Uygulama ve Araþtýrma Merkezince, 1.
sýnýf eðitimi Çankýrý Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda,
2. sýnýf eðitimi Waiariki Teknoloji Enstitü’sünde (Yeni Zelanda)
verilecektir. Programýn Türkiye’deki Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý eðitim
ücreti yýllýk 3.850 TL’dir. Türkiye’deki 1. sýnýf eðitim ücreti yýllýk
3.850 TL dir. Waiariki Teknoloji Enstitüsü’ndeki 1 yýllýk eðitim ücreti
(temel harçlar, oryantasyon programý, öðrenim ücreti ve þehir içi
ulaþým giderleri dahil) 14.500 Yeni Zelanda Dolarýdýr. Öðrencinin
Yeni Zelanda’da bulunduðu süre içerisinde yurt, yemek, kitap,
kýrtasiye, sigorta ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcama bir
yýlda 6.891 Yeni Zelanda Dolarý civarýndadýr.

Bk. 736. Yeni Yüzyýl Üniversitesinde eðitim öðretim ücrete tabidir. 20132014 eðitim öðretim yýlýnda öðretim ücretleri: Ýngilizce Hazýrlýk
Programý için 10.800TL, Eczacýlýk Fakültesi 32.400TL, Týp Fakültesi
39.960TL, Diþ Hekimliði Fakültesi 37.800TL Fen Edebiyat Fakültesi
Ýngiliz Dili ve Edebiyatý, Ýngilizce Mütercim Tercümanlýk, Moleküler
Biyoloji ve Genetik, 17.280TL, Psikoloji 18,360TL, Hukuk Fakültesi
23,760TL, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýletiþim Fakültesi
19.440TL, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Biyomedikal Mühendisliði,
Elektrik Elektronik Mühendisliði 18.360TL, Mimarlýk 20.520TL
Saðlýk Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ýþ Saðlýðý
ve Güvenliði, Beslenme ve Diyetetik 17.280TL, Hemþirelik
15.120TL, Saðlýk Yönetimi 16.200TL, Meslek Yüksekokulu 8,100TL
ve Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri,
Anestezi, Týbbi Görüntüleme Teknikleri, Týbbi Laboratuar Teknikleri
12.960TL, Çocuk Geliþimi, Ýlk ve Acil Yardým, Yaþlý Bakýmý
10.800TL’dir. Bütün ücretlere KDV dahildir. Eðitim öðretim ücretinin
kesin kayýt sýrasýnda peþin ödenmesi durumunda %5 indirim
uygulanýr. Ödemede öðrenciye saðlanan kolaylýklar ile ilgili ayrýntýlý
bilgi, Üniversitemizin www.yeniyuzyil.edu.tr web sayfasýnda
görülebilir. Üniversitemizde burslu öðrenci kontenjanlarýna
yerleþtirilen öðrencilere tahsis edilen burslar, zorunlu bölümlerde
uygulanan yabancý dil hazýrlýk öðrenimi için bir yýl ve ilgili programýn
kýlavuzda belirtilen öðretim süresi için verilir. Verilen burslar isteðe
baðlý hazýrlýk sýnýfýný kapsamamaktadýr. Zorunlu yabancý dil hazýrlýk
öðretiminde baþarýsýz olanlarýn bursu kesilir. Zorunlu yabancý dil
hazýrlýk öðretiminde ikinci kez okuyup baþarýlý olanlarýn burs haklarý
devam eder. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan
burs sadece eðitim öðretim ücretini kapsar. Karþýlýksýz olan bu burs
disiplin cezasý alýnmamasý koþuluyla ilgili programýn normal eðitim
süresi boyunca devam eder. Üniversitemiz programlarýna kesin
kayýt yaptýran kardeþlerin her birine kesin kayýt sýrasýnda, eðitim
öðretim ücretinden %5’er indirim yapýlýr. Öðrencilere üniversite
hazýrlýk sýnýfý hariç her akademik yýlý sonunda yapýlacak
deðerlendirmeye göre, Genel Aðýrlýklý Not Ortalamasý (GANO) 4.00

Bk. 743. Fýrat üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(FÜTBMYO)
ve Ýngiltere’deki Bradford College tarafýndan yürütülen çift diplomaya
yönelik uluslararasý ortak önlisans programlarý 2 yýl sürelidir. Birinci
sýnýf eðitimi FÜTBMYO’da, ikinci sýnýf eðitimi ise Bradford College
de yapýlacaktýr. Programýn Türkiye’deki bir yýllýk Ýngilizce hazýrlýk
eðitim-öðretim ücreti 4800 TL tutmaktadýr. 2 yýllýk çift diplomaya
yönelik uluslararasý ortak önlisans programlarýnýn maliyetlerinin
yýllara göre daðýlýmlarý: 1.yýl FÜTBMYO’daki eðitimleri için 2000 TL,
ikinci yýl Ýngiltere’deki eðitimleri için ise 4500 ingiliz sterlini( £ ) ve
Edexcel kayýt ücreti 225 £ olmak üzere toplam 4725 £ dir.
Bk. 744. Tam teþekküllü bir hastaneden “Özel Güvenlik Görevlisi Olur”
ibareli saðlýk raporu ile adli makamlardan alýnacak adli sicil kaydý
belgesi istenir.
Bk. 745. Bu programlarda, yýlda üç dönem eðitim verilmektedir. Uygulamaya
dayalý eðitimler yüksekokula ait atölye, laboratuvar vb. uygulama
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alanlarý yanýnda anlaþmalý iþyerlerinde de verilebilir. Bu iþyerleri,
yüksekokulun yerleþkesinin bulunduðu ilde olabileceði gibi, il
dýþýnda da olabilecektir.

tamamlamýþ ve kendi programlarýndaki öðrenciler arasýnda Hazýrlýk
sýnýfýnda okuyanlar hariç genel not ortalamasý sýralamasýnda ilk
%5’e girenlerden; Genel not ortalamasý (CGPA) 3,50 - 3,75 arasýnda
olanlara, takip eden Güz döneminde Ekim, Kasým, Aralýk ve Ocak
aylarýnda, Ýlkbahar döneminde ise Þubat, Mart, Nisan ve Mayýs
aylarýnda 400 TL/ay; Genel not ortalamasý (CGPA) 3,75 ve üzeri
olanlara, takip eden Güz döneminde Ekim, Kasým, Aralýk ve Ocak
aylarýnda, Ýlkbahar döneminde ise Þubat, Mart, Nisan ve Mayýs
aylarýnda 600 TL/ay; “Akademik Baþarý Bursu” verilir. Hazýrlýk
sýnýfýnda okuyanlar hariç, bir programa kayýtlý öðrenci sayýsýnýn
%5’inin küsürlü veya ikiden az olmasý durumunda yukarýdaki genel
not ortalamasý koþullarýný saðlayan kaç öðrenciye Akademik
Baþarý Bursu verileceði ve ayný not ortalamasýna sahip öðrencilerin
olmasý durumunda burs verilecek öðrenci sayýsýnýn artýrýlmasý
hususlarýnda ÝTÜ Eðitim Araþtýrma Yerleþkeleri Rektörlüðü Yönetim
Kurulu Baþkanlýðý yetkilidir. Genel not ortalamalarý ne olursa olsun;
(i) disiplin cezasý almýþ öðrenciler, (ii) son iki döneminde normal ders
yükünün altýna düþen veya FD, FF, NA, W ve U notu bulunan
öðrenciler, (iii) son iki dönemde 3,00'ün altýnda dönem not ortalamasý
(GPA) bulunan öðrenciler bu burstan yararlanamazlar, (iv) son iki
döneminde Bütünleme Sýnavý almýþ öðrenciler bu burstan
yararlanamazlar. Akademik Baþarý Bursu verilen Öðrenciler
Kütüphane, Laboratuvarlar, Bilgi Ýþlem, Spor Tesisleri, Yurtlar, vb.
yerlerde Öðrenci Asistan statüsünde çalýþtýrýlacaklardýr. Gereksinim
Burslarý: Maddi imkânlarý kýsýtlý öðrenciler, belirli bir baþarý düzeyinin
altýna düþmemeleri koþuluyla, ÝTÜ Eðitim Araþtýrma Yerleþkeleri
Rektörlüðü aracýlýðýyla kitap, gereksinim, yolluk vb. maddi destek
burslarý alabilirler.

Bk. 746. Bu bölüme 2013-2014 öðretim yýlýnda ÖSYS sonuçlarýna göre
yerleþtirilen ilk 25 öðrenciye Anagold Madencilik San. ve Tic. A.Þ.
tarafýndan burs ilkeleri doðrultusunda 10 ay boyunca aylýk 150 TL
burs verilecektir.
Bk. 753. Yüksekokulumuz, T.C. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme
Bakanlýðý Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan Kabin
Memurluðu Temel Emniyet Eðitimi vermeye yetkilendirilmiþtir.
Programý tercih edecek öðrenciler tercih yapmadan önce istihdamda
sektör tarafýndan aranan uçuþa uygunluk þartlarýný
deðerlendirmelidirler. Programýn mock-up ve kabin servis eðitimleri
Ýstanbul’da THY uçuþ eðitim merkezinde verilecektir. Kapadokya
Meslek Yüksekokulu ile Türk Hava Yollarý arasýnda imzalanan
protokol ile THY AO, yýlda aþaðýdaki þartlarý yerine getiren 100
Kapadokya Meslek Yüksekokulu mezunu bayan kabin memurunu
istihdam etmeyi taahhüt etmiþtir. THY AO tarafýndan verilen
istihdam taahhüdünün yerine getirebilmesi için; T.C. uyruklu
olmak, THY AO ve/veya belirleyeceði kurum/kuruluþ tarafýndan
yapýlacak Ýngilizce sýnav ve mülakatlarýn her birinden 60 puan
almak, Saðlýk Bakanlýðý onaylý Temel Ýlkyardým Sertifikasýna sahip
olmak, THY AO’nun öngördüðü ilde ikamet etmeyi kabul etmek,
iþe giriþ tarihi itibariyle 18-25 yaþ arasýnda olmak, (1 Ocak 2013
tarihi itibariyle 22 yaþýndan gün almamýþ olmak), daha önce THY
AO veya diðer kurum/kuruluþlardan disiplinsizlik, yüz kýzartýcý
suçlar ve eylemler, sicil yetersizliði veya saðlýk nedeniyle
ayrýlmamýþ olmak, reþit olmayanlar için veli göstermek, boyu 160
- 180 cm arasýnda olmak, boy ve kilo arasýnda uygun farklýlýkta
olmak (minimum kilo: adayýn boyu (cm)-120, maksimum kilo:
adayýn boyu (cm)-98). Yüksekokulun yönlendireceði saðlýk
kurumlarýndan saðlýk durumunun uçuþa uygun olduðuna dair rapor
almak, vücudunun herhangi bir yerinde dövme, iz, leke, piercing
vb. bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk
bulunmamak, ön deðerlendirmede yüksekokulun belirleyeceði
kurum/kuruluþlarla yapýlacak psikolojik testler ve mülakatlardan
olumsuz not almamak, taksirli trafik suçlarý hariç adli sicil kaydý
bulunmamak gerekmektedir.

Bk. 757. Kayýt için tüm öðrencilerin Üniversitelerin Týp Fakültelerinin Deniz
ve Sualtý Hekimliði Hiperbarik Týp Anabilim Dalýnda ya da Özel Týp
Merkezlerinden tüplü ve tüpsüz dalýþa yeterlilik raporlarý almalarý
gerekir. Program öðrencilerimiz kendi kiþisel dalýþ malzemelerini
(Maske, palet, þnorkel, dalýþ elbisesi, yüzerlik ceketi-BC,
regülatör,patik,aðýrlýk kemeri) ilk yarýyýl sonuna kadar kendileri
tamamlamakla yükümlüdürler. Öðrenciler gezilerdeki konaklama
ve tekne masraflarýna katkýda bulunurlar.
Bk. 758. Yabancý dil hazýrlýk eðitimi Tunceli merkezde sürdürülecektir.
Bk. 759. Öðrenciler öðrenimlerini Mazgirt Ýlçesinde sürdürülecektir.

Bk. 754. Ondokuz Mayýs Üniversitesini, Türkiye genelinde LYS Y-DÝL-1-23 puan türünde ilk 500’e, LYS Y-TS-1-2- puan türünde ilk 500’e, LYS
Y-TM-1-2-3 puan türünde ilk 1000’e, LYS Y-MF-1-2-3-4 puan
türünde ilk 2000’e girerek ilgili puan türlerindeki bölümlere yerleþen
ve ayný programa kesin kayýt yaptýran (ek puanlý yerleþtirmeler
hariç) ilk 5’te tercih eden öðrencilere 8 ay süreyle Ondokuz Mayýs
Üniversitesi Vakfýnca 300 TL. burs verilecektir.

Bk. 760. Öðrenciler öðrenimlerini Pertek Ýlçesinde sürdürülecektir.
Bk. 763. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (DEÜDF) ile Maine
Maritime Academy (MMA) uluslararasý ortak lisans programlarý 4
yýl sürelidir. Birinci sýnýf eðitiminin güz yarýyýlý DEÜDF’de, bahar
yarýyýlý ise MMA’da yapýlacaktýr. Birinci sýnýf yaz yarýyýlýnda 2 ay
sürecek olan ilk Açýk Deniz Eðitimi MMA eðitim gemisi “T/S State
of Maine” ile yapýlacaktýr. Ýkinci sýnýf eðitimi güz ve bahar yarýyýllarý
MMA’da yapýlacaktýr. Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði’nin
ikinci sýnýf yaz yarýyýlýndaki Açýk Deniz Eðitimi ulusal-uluslararasý
armatörlerin ticari gemilerinde yapýlacaktýr. Üçüncü sýnýf güz
yarýyýlý eðitimi DEÜDF’de yapýlacaktýr. Üçüncü sýnýf bahar yarýyýlý
ile yaz yarýyýlý boyunca Açýk Deniz Eðitimi ulusal-uluslararasý
armatörlerin ticari gemilerinde yapýlacaktýr. Dördüncü sýnýf güz ve
bahar yarýyýlý eðitimi DEÜDF’de yapýlacaktýr.

Bk. 755. Öðrenciler 2013-2014 eðitim-öðretim yýlýnda öðrenimlerini Bingöl
Üniversitesi kampusünde sürdüreceklerdir.
Bk. 756. ÝTÜ-KKTC Eðitim Araþtýrma Yerleþkeleri Rektörlüðü 2013-2014
Akademik Yýlý’nda Öðrencilerine aþaðýdaki burs olanaklarýný
sunmaktadýr: A) ÖSS Sonuçlarina Göre Verilen Burslar; Üstün
Baþarý Bursu: 2013 yýlý ÖSYS’de LYS sonuçlarýnda yerleþtirme
puanýna göre MF 4 puan türünde ilk 3 dereceye ve YGS sonucunda
yerleþtirme puanýna göre YGS MF 4 puan türünde Ýlk 3 dereceye
girerek ÝTÜ Eðitim Araþtýrma Yerleþkelerinde bir lisans programýný
tercih eden öðrenciler, ÝTÜ Vakfý Üstün Baþarý Bursu almaya hak
kazanacaktýr. Üstün Baþarý Bursu, 2012-2013 eðitim öðretim
yýlýnda 9 ay süreyle aylýk 700 TL ödenmesini, 1 adet dizüstü
bilgisayarý, tek kiþilik yurtlarda ücretsiz konaklamayý, katký payý
muafiyeti ve her dönem ÝTÜ Kitaplýðýndan 500 TL karþýlýðý kitap
desteði olmak üzere eðitim desteðini ve gidiþ dönüþ uçak bileti de
dâhil olmak üzere bir defaya mahsus olarak yurt dýþýnda staj yapma
veya uluslararasý deðiþim programlarýnda en az bir dönem yurt
dýþýnda okuma önceliðini kapsamaktadýr. Üstün Baþarý Bursunu
almaya hak kazanan öðrenciler, dereceye girdikleri puan türü ile
kayýt olduklarý programýn puan türü farklý da olsa burs almaya hak
kazanýrlar. Üstün Baþarý Bursu karþýlýksýz olup Ýngilizce Hazýrlýk
programýnda geçirilebilecek süre ile lisans programýnda geçirilecek
4 yýlý kapsar. Öðrenim Bursu; Burslu kontenjanlara yerleþtirilen
öðrenciler, 1 yýl Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý ve 5 yýl lisans eðitimi
süresince baþarý durumuna bakýlmaksýzýn, yerleþtirildikleri burslu
kontenjan türüne göre öðrenim ücretinin %100, %50 ‘sinden muaf
olacaktýr. ÝTÜ Senatosu’nun belirleyeceði koþullan saðlayan burslu
öðrencilerin burs koþullarý Ýngilizce Hazýrlýk Okulunda bir dönem
daha devam edebilir. Yaz Okulu ayrýca ücrete tabidir. Burslu
öðrenciler Yaz Okulunda kýsýtlý sayýda dersi tabi olduklarý burs
koþullarý kapsamýnda (tam burslu, %5O burslu) alabilirler. Yurt
Burslarý: Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Mühendisliði: MF-4 sýnav
baþarý puan sýralamasýnda ilk 25.000’e girmek. Deniz Ulaþtýrma
Ýþletme Mühendisliði: MF-4 sýnav baþarý puan sýralamasýnda ilk
25.000’ e girmek. Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliði: MF-4
sýnav baþarý puan sýralamasýnda ilk 25.000’ e girmek. B) Eðitim Öðretim Süresince Burs Olanaklarý: Akademik Baþarý Bursu:
Lisans programýnda ilk yýlýný (Hazýrlýk Okulu hariç iki normal dönemi)

Dokuz Eylül Üniversitesinde bir yýllýk hazýrlýk eðitim-öðretim ücreti
7700 TL tutmaktadýr. 4 yýllýk uluslararasý ortak lisans programlarýnýn
maliyetlerinin yýllara göre daðýlýmlarý: Deniz Ulaþtýrma Ýþletme
Mühendisliði (UOLP-Maine Maritime Academy) 1.yýl DEÜ’deki
eðitimleri için 6250 TL, 1.yýl MMA’daki eðitimleri için (yaz açýk deniz
eðitimi, mecburi yatýlýlýk sistemine göre barýnma, günde üç öðün
yiyecek ve saðlýk sigortasý dahil) toplam yaklaþýk 19717 ABD
Dolarý; 2. yýl MMA’daki eðitimleri için (mecburi yatýlýlýk sistemine
göre barýnma, günde üç öðün yiyecek ve saðlýk sigortasý dahil)
toplam yaklaþýk 41017 ABD Dolarý; 3. ve 4. yýl DEÜ’deki eðitimleri
için 12500 TL’dir. Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliði ( UOLPMaine Maritime Akdemy) 1. yýl DEÜ’deki eðitimleri 6250 TL,
MMA’deki eðitimleri (yaz açýk deniz eðitimi, mecburi yatýlýlýk
sistemine göre barýnma, günde üç öðün yiyecek ve saðlýk sigortasý
dahil) toplam yaklaþýk 19717 ABD Dolarý; 2. yýl MMA’daki eðitimleri
için (mecburi yatýlýlýk sistemine göre barýnma, günde üç öðün
yiyecek ve saðlýk sigortasý dahil) toplam yaklaþýk 39417 ABD
Dolarý; 3. 4. yýl DEU’deki eðitimleri için 12500 TL’dir. Yurt dýþýndaki
üniversitenin ücreti günün koþullarýna uygun olarak her akademik
yýl için yeniden belirlenir ve web sitesinden yayýmlanýr. Uluslararasý
ortak lisans programlarý, kýz/erkek öðrencilerle üniformalý, yatýlý bir
düzende (ABD’de) ast-üst iliþkileri içinde gerçekleþtirilir. Üniformalarýn
temini öðrenciye aittir.
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Bk. 764. Üniversitemizle Maine Maritime Academy ile birlikte yürütülecek
olan Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi uluslararasý ortak lisans
programlarýnýn süresi Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý hariç 4 takvim yýlýdýr.
Öðrenciler, Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý, 1. ve 2. sýnýfýn tamamýný Dokuz
Eylül Üniversitesinde (DEÜ) 3. ve 4. sýnýfýn tamamýný Maine
Maritime Academy’de (MMA) geçireceklerdir. Uluslararasý ortak
lisans programýnýn maliyetlerinin yýllara göre daðýlýmlarý: DEÜ’deki
bir yýllýk hazýrlýk eðitim-öðretim 7700 TL, DEÜ’deki 1. ve 2. sýnýf
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eðitimlerindeki her yarýyýl için 4900 TL, ABD’deki 3. sýnýf eðitimleri
akademik yýl için (barýnma, günde üç öðün yiyecek ve saðlýk
sigortasý dahil) toplam yaklaþýk 36507 ABD Dolarýdýr ve 4. sýnýf
eðitimleri akademik yýl için (barýnma, günde üç öðün yiyecek ve
saðlýk sigortasý dahil) toplam yaklaþýk 34907 ABD Dolarýdýr.

Rehabilitasyon bölümü için 19.000 TL, Saðlýk Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu programlarý 9.000 TL’dir. Öðretim ücretlerine % 8 KDV
dahil deðildir. Öðretim ücretleri banka sözleþmesinde belirtilen
þekliyle (10) on taksitte tahsil edilir. Öðretim ücretinin kesin kayýt
sýrasýnda peþin ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanýr. Eðitim
öðretim ücreti artýþý her yýl Toptan Eþya Fiyatlarý Endeksi (TEFE)
ve Üretici Fiyatlarý Endeksi (ÜFE) ortalamasý alýnarak hesaplanýr.
Üniversitemizin saðladýðý burslardan, Saðlýk Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu programlarýna yerleþip kayýt yaptýranlar sadece
Tercih Bursundan faydalanabilecektir. Öðrenim Bursu; Þifa
Üniversitesinin Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere
saðlanan burs öðretim ücretini kapsar ve öðrencinin öðrenime
devam ettiði sürece kesilmeden devam eder. Tam burslu olarak
yerleþtirilmiþ öðrencilere her yýl 8 ay boyunca ayda 250 TL
tutarýnda katký saðlanacaktýr. Ayrýca üniversitemizin tam burslu
programlarýna yerleþtirilen öðrenciler anlaþmalý yurtlardan ücretsiz
yararlanacaktýr. Öðrencilere saðlanan bu katký ve indirimler normal
eðitim süresi boyunca verilecektir. Yýl uzamasý durumunda bu katký
ve indirimler uzayan yýllar için verilmeyecektir. Üstün Baþarý
Bursu;LYS sýnavýnda ilgili puan türüne göre Üniversitemiz
programlarýna yerleþmiþ öðrencilerden; a) Ýlk 100’e giren öðrencilere:
1200 TL, b) 101-250 arasýnda yer alan öðrencilere: 1000 TL, c) 251
ile 500 arasýnda yer alan öðrencilere: 800 TL, d) 501 ile 1.000
arasýnda yer alan öðrencilere :300 TL Her öðretim yýlý 8 ay boyunca
“Üstün Baþarý Bursu” verilir. Bu burs normal eðitim süresi boyunca
verilecektir. Yýl uzamasý durumunda bu burs uzayan yýllar için
verilmeyecektir. Þifa Baþarý Bursu; LYS sýnavýnda ilgili puan
türüne göre yerleþmiþ öðrencilerden; bölümlere göre belirlenmiþ
baþarý sýralamasý üzerindeki öðrenciler, bölümlerinin %75, %50 ve
%25 burslu ya da ücretli kontenjanlarýný kazansalar dahi burslu
statüsünde öðrenim göreceklerdir. Þifa Baþarý Bursu; Üniversitemizin
Týp Fakültesini tercih eden, MF-3 puan türünde ilk 500 içinde
bulunan öðrencilerin eðitim ücretinin tamamýný kapsar. Ayrýca ilgili
puan türünde 501-1500 arasý baþarý gösteren öðrenciler için, eðitim
ücretinin % 70’ini, 1501-3000 arasýnda yer alan öðrenciler için eðitim
ücretinin %60’ýný, 3001-5000 arasýndaki öðrenciler için eðitim
ücretinin %50’sini, 5001-7000 arasýnda bulunan öðrenciler için
eðitim ücretinin %40’ýný, 7001-10.000 arasý sýralamada yer alan
öðrenciler için eðitim ücretinin %30’unu kapsar. Diþ Hekimliði
Fakültesini tercih eden, MF-3 puan türünde ilk 7.500’e giren
öðrenciler, Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme- Diyetetik ve
Fizyoterapi –Rehabilitasyon Bölümlerini tercih eden MF-3 puan
türünde ilk 15.000’e giren öðrenciler ile Hemþirelik Bölümünü tercih
eden MF-3 puan türünde ilk 40.000’e giren öðrenciler, bölümlerinin
%75, %50 ve %25 Burslu ya da Ücretli kontenjanlarýný kazansalar
dahi eðitim öðretim ücretinden muaf olarak burslu statüsünde
öðrenim göreceklerdir.Akademik Baþarý Bursu; ÖSYM tarafýndan
tam burslu kontenjanlara yerleþtirilen öðrenciler hariç, akademik
yýl içinde ders yükünün tamamýna kayýtlý ve yýlsonunda yýllýk
akademik ortalamasý 3.50 ve daha yüksek olan öðrenciler izleyen
akademik yýlda akademik baþarý bursu için müracaat eder. Akademik
baþarý bursu verilecek öðrenci sayýsý her bölüm için üniversitede
tam, %75 ve %50 Burslu programlarda kayýtlý olanlar hariç kalan
öðrenci sayýsýnýn %10’u ile sýnýrlýdýr. Müracaat eden öðrencilerden
yýllýk akademik ortalamasý 3.70 ve daha yüksek olanlar izleyen
akademik yýlda eðim ücretinin tamamýndan, 3.50-3,70 arasý olan
öðrenciler ise izleyen akademik yýlda eðitim ücretinin yarýsýndan
muaf tutulurlar. Tercih Bursu; Þifa Üniversitesi ücretli lisans veya
önlisans programlarýný ilk 3 sýrada tercih ederek ilgili bölüme
yerleþmiþ öðrencilere veya kazandýðý tercih sýrasýnýn üstündeki
tüm tercihleri Þifa Üniversitesi’nin bölümleri olarak Þifa Üniversitesi
ücretli lisans veya önlisans programlarýna yerleþmiþ öðrencilere
kesin kayýt yaptýrmalarý koþulu ile yerleþme sýralarý ne olursa olsun
eðitim öðretim ücretinin % 10’unu karþýlayacak kadar burs verilir.
Bu burs eðitim hayatý boyunca uygulanýr. Yurtlarda ücretsiz
barýnma imkâný kazanan öðrencilerin bursluluk durumu disiplin
cezasý almadýðý sürece devam eder. Öðrenci yukarýda belirtilen
indirim burslarý ve nakdi burslardan kendisinin lehine olan sadece
birinden yararlanýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslu programa yerleþtirilen
öðrenciler Üniversite bünyesinde bölüm deðiþtirdikleri takdirde
burs haklarýný kaybederler.

Bk. 765. Öðrenciler öðrenimlerini Taraklý ilçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 767. Bu programda bazý dersler kamu kurum ve kuruluþlarýnýn tesislerinde
yaptýrýlmaktadýr. Buralarda yaptýrýlacak dersler bu kurumlarýn
mesai saatlerine göre yürütülecektir.
Bk. 768. Süleyman Þah Üniversitesinde eðitim-öðretim ücretleri; Ýngilizce
Hazýrlýk Sýnýfý ile Ýnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi programlarý için
19.500 TL; Ýþletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi programlarý için
21.000 TL’dir. Eðitim-öðretim ücretlerine KDV dâhil olup, EylülNisan aylarý arasýnda 8 taksitte ödenir. Eðitim-öðretim ücreti her
yýl için Mütevelli Heyet tarafýndan yeniden belirlenip, akademik yýl
baþlamadan ilan edilir. Sonraki yýllarda ücretlere yapýlacak artýþlar,
bir önceki yýlýn enflasyon ((TÜFE + ÜFE) / 2) oranýný geçemez.
Üniversiteye ilk giriþte saðlanan burslarýn tamamý karþýlýksýz olup;
zorunlu yabancý dil hazýrlýk sýnýfý için azami bir yýlý ve normal öðrenim
süresi olan dört akademik yýlý kapsar. Burslar, derslere devam
edildiði ve disiplin cezasý alýnmadýðý sürece not ortalamasý veya
akademik baþarý durumuna bakýlmaksýzýn devam eder. Derece
Bursu: Üniversiteye kayýt yaptýran öðrencilerden (Türk Dili ve
Edebiyatý bölümü hariç), yerleþtirmeye esas olan puan türündeki
LYS sýralamasý: 1-1000 arasýnda olanlara; aylýk 2.000 TL nakit
ödeme, 1001-2000 arasýnda olanlara; aylýk 1.000 TL nakit ödeme,
2001-5000 arasýnda olanlara; aylýk 500 TL nakit ödeme imkâný
saðlanýr. Türk Dili ve Edebiyatý bölümüne kayýt yaptýran
öðrencilerden, yerleþtirmeye esas olan puan türündeki LYS
sýralamasý: 1-500 arasýnda olanlara; aylýk 2.000 TL nakit ödeme,
501-1000 arasýnda olanlara; aylýk 1.000 TL nakit ödeme, 1001-2000
arasýnda olanlara; aylýk 500 TL nakit ödeme imkâný saðlanýr. Ayrýca
bu öðrencilere; eðitim-öðretim ücretinin tamamýndan muafiyet ve
üniversite yurtlarýnda ücretsiz barýnma imkâný saðlanýr. Derece
Bursu yýllýk 8 ay süre ile devam eder. Tercih Bursu: Süleyman Þah
Üniversitesinin %50 Burslu, %25 Burslu veya Ücretli kontenjanlarýna
ilk üç tercihinden yerleþen öðrencilerin eðitim-öðretim ücretlerine,
mezun oluncaya kadar her yýl %10 oranýnda ek indirim imkâný
saðlanýr. Akademik Baþarý Bursu: Zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý
hariç, her akademik yýlýn sonunda yapýlacak olan deðerlendirmeye
göre baþarýlý bulunan öðrencilerin eðitim-öðretim ücretlerinde, bir
sonraki yýl için geçerli olmak üzere Mütevelli Heyetin belirleyeceði
oranlarda muafiyet imkâný saðlanýr. Þehit Çocuklarý Bursu: Süleyman
Þah Üniversitesinin %50 Burslu, %25 Burslu veya Ücretli
kontenjanlarýna yerleþen þehit çocuklarýnýn eðitim-öðretim
ücretlerinde (yerleþmeye esas olan puan türündeki LYS sýralamasý
ilk 100.000 de olmasý koþuluyla), her yýl mezun oluncaya kadar
%100 oranýnda muafiyet imkâný saðlanýr. Adaylarýn bu burstan
yararlanabilmeleri için, tercihlerden önce belgelerini mutlaka
üniversiteden yazýlý olarak teyit ettirmeleri gerekmektedir.
Bk. 769. Bu programa alýnacak öðrencilerin Üniversitelerin Týp Fakültelerinden,
travma, cinsel saldýrý, ölüm ve otopsi gibi olgularla çalýþacaðý için
ruh saðlýðýnýn yerinde olduðunu belgeleyen rapor almalarý; otopsi
iþlemlerinde ceset taþýma ve çevrilmesi gibi fiziksel güç gerektiren
iþlerde çalýþýrken olguyu taþýyabilecek beden ve fizik yeterliliðine
sahip olmalarý için erkek öðrencilerde 1,65 m’den, kýz öðrencilerde
1,60 m’den kýsa olmamak, boy uzunluðunun cm olarak ifade edilen
deðerinin son iki rakamýndan en çok 10 fazla veya 15 noksan kilo
aðýrlýðýna sahip olmalarý gerekmektedir.
Bk. 770. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2013-2014 eðitim- öðretim
yýlýnda öðretim ücreti yýllýk Mimarlýk programý için 1280 ABD Dolarý,
Rus Dili ve Öðretmenliði programý için 1020 ABD Dolarýdýr.
Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir.Hazýrlýk sýnýfý
öðretim ücreti yýllýk 1020 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim
süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.Öðretim dili
Azericedir.Üniversitede yurt imkaný bulunmaktadýr.Yurt ücreti
aylýk 30 ABD Dolarýdýr. Üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye
ndu@ndu.edu.az veya ito@ndu.edu.az e-posta adreslerinden
ulaþýlabilir.( Ýrtibat bilgileri; Tel (00994136) 5452779 Faks (00994136)
5440862) Kayýt için istenen belgeler; ÖSYS Sýnav Sonuç
Belgesi,Lise Diplomasý,Transkript (Öðrencinin belgesi) ,Saðlýk
Raporu (Heyet Raporu), AÝDS raporu, Özgeçmiþ, Fotoðraf 4X3
8 adet ,Pasaportun fotokopisi,nüfus cüzdaný örneði,Dilekçe. Kayýt
Tarihi; Hazýrlýk Sýnýfý için 01.09.2013-14.09.2013 ,Üniversite için
01.09.2013-14.09.2013 tarihleri arasýndadýr.

Bk. 774. Türk Hava Kurumu Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. Hava
Ulaþtýrma Fakültesinde öðretim ücreti 38.400 TL., Havacýlýk ve
Uzay Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinde 22.750 TL,
Ýþletme Fakültesinde 20.250 TL., Ankara Havacýlýk Meslek
Yüksekokulu ve Ýzmir Havacýlýk Meslek Yüksekokulunda 10.550
TL. ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda 20.250 TL.’dir. Bu ücretlere
%8 KDV dahil deðildir. Öðretim ücretlerindeki olasý yýllýk artýþlar, bir
önceki yýla göre Tüketici Fiyatlarý Endeksindeki artýþ (TÜFE) ile
sýnýrlý tutulacaktýr. Üniversitenin Burslu programlarýna yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsar. Karþýlýksýz
olan bu burslar, Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süre
dahil, öðrenci yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak
devam ettiði sürece saðlanacaktýr. Burada sözü edilen “öðretim

Bk. 771. Stajlar yaz aylarýnda olmak üzere arkeolojik kazý, yüzey araþtýrmasý
ve/veya müzelerde gerçekleþtirilmektedir.
Bk. 772. Ýzmir’de bulunan Þifa Üniversitesinde eðitim ve öðretim ücrete
tabidir. 2013-2014 eðitim-öðretim yýlýnda öðretim ücreti; Týp Fakültesi
Programý için 32.000 TL; Diþ Hekimliði Fakültesi programý için
30.000 TL Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik Bölümü için 14.000
TL, Beslenme ve Diyetetik Bölümü için 17.000 TL; Fizyoterapi ve

334

2013-ÖSYS TERCÝH KILAVUZU

ücreti” bursu, sadece kýlavuzda “Burslu” öðrenci alýnacaðý belirtilen
programlara yerleþtirilen öðrencileri kapsamaktadýr. Havacýlýk
Ýþletmeciliði programýnda staj zorunluluðu bulunmaktadýr
(Programlarla ilgili ayrýntýlý bilgiyi tercihlerinizi yapmadan önce
Üniversiteden edininiz.). Lisans programlarýna kayýt olan öðrenciler,
Ankara Etimesgut Türkkuþu Kampüsü’nde öðrenim görürler. Ankara
Havacýlýk Meslek Yüksekokulunda eðitim Ankara Pursaklar Altýnova
Kampüsü’nde, Ýzmir Havacýlýk Meslek Yüksekokulunda ise eðitim
Ýzmir Selçuk Kampüsü’nde yapýlacaktýr.

baraj notu 2.00/4.00’dýr. Aðýrlýklý genel not ortalamasý, üst üste iki
yarýyýl baþarý baraj notunun altýnda olan öðrencilerin bursu aðýrlýklý
genel not ortalamasýný en az 2.00/4.00’a yükseltilinceye kadar
kesilir. Burslar karþýlýksýz olup beslenme, barýnma, ulaþým, kitap ile
yurt dýþýndaki eðitim giderlerini kapsamaz. Üniversite kampüsünde
bulunan kýz ve erkek öðrenci yurdu tek ve iki yataklý odalar
biçiminde düzenlenmiþtir. Üniversitenin ücretli ön lisans
programlarýndan Ýlk ve Acil Yardým, Çocuk Geliþimi, Anestezi, Týbbi
Laboratuvar Teknikleri ve Optisyenlik programlarý hariç herhangi
birini; ücretli lisans programlarýndan Mimarlýk, Psikoloji ile Çocuk
Geliþimi programlarý hariç herhangi birini; birinci, ikinci, üçüncü
sýrada tercih eden ve kayýt yaptýran öðrencilere yerleþme sýrasýna
bakýlmaksýzýn öðretim ücretinin %20’si oranýnda öðrenimleri
süresince destek bursu verilecektir.

Bk. 775. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde eðitim ücrete tabidir. 2013–2014
eðitim yýlýnda öðrenim ücreti; Mühendislik Fakültesi, Saðlýk Bilimleri
Fakültesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve
Tasarým Fakültesi için 15.500,00 TL’dir. Öðrenim ücretine KDV
dâhildir. Öðrenim ücreti banka sözleþmesinde belirtilen þekilde
sekiz taksit halinde tahsil edilir. Öðrenim ücretinin kayýt sýrasýnda
peþin ödenmesi halinde %5 indirim uygulanýr. Öðrenim ücreti, her
akademik yýl için Mütevelli Heyetince belirlenir. Üniversiteye giriþ
yýlýný izleyen akademik yýllarda kayýtlý öðrenciler için yýllýk öðrenim
ücretindeki olasý artýþ bir önceki yýlýn enflasyon oranýný geçemez.
Üniversitemizde eðitim dili Türkçe’dir, yabancý dil hazýrlýk eðitimi
yoktur. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde verilen tüm burslar
karþýlýksýz olup, normal öðrenim süresince, öðrenim ücretini kapsar.
Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece
öðrenim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma,
beslenme, ulaþým, kitap vb. giderler ise burs kapsamý dýþýndadýr.
Yurtta kalmak isteyen öðrenciler için modern kýz ve erkek öðrenci
yurtlarý kampus alanýnda mevcuttur. Ýsteyen tüm öðrencilerimiz
yurtlarda kalabilecektir. Yurt odalarý, bir ve iki öðrenci kalacak
þekilde tasarlanmýþtýr. Yurtlarýmýzýn yanýndaki Öðrenci Merkezinde
sabah kahvaltýsý, öðlen ve akþam yemekleri çýkmaktadýr. Türkiye
genelinde ilk 10.000’e giren öðrencilerimize yurtlarýmýzda ücretsiz
olarak konaklama imkâný saðlanacaktýr. Özel Burs: Üniversiteye
yerleþtirilen ve kayýt yaptýrdýðý puan türüne göre Türkiye genelinde
ilk 100’e girenlere aylýk 1.500,00 TL, ilk 101 ve 1000 arasý dereceye
girenlere aylýk 1.000,00 TL, ilk 1001 ve 3000 arasý dereceye
girenlere aylýk 600,00 TL, ilk 3001 ve 6000 arasý dereceye girenlere
aylýk 300,00 TL her yýl (8) sekiz ay süresince “Özel Burs” verilir.
Özel bursun devamý için öðrencinin; yarýyýl not ortalamasýnýn 4.00
üzerinden en az 3.00 olmasý, baþarýsýz dersinin bulunmamasý ve
disiplin cezasý almamasý þarttýr. Sanat, Kültür ve Spor Alanýnda
Burs: Sanat, kültür ve spor alanýnda Üniversiteyi baþarý ile temsil
eden öðrencilere Mütevelli Heyetince belirlenen tutar ve sayýda
olmak üzere Sanat, Kültür ve Spor Bursu verilir. Milli sporcu olanlara
(son iki yýlda milli olduklarýný ilgili federasyondan belgelemek
þartýyla) %100 öðrenim bursu, ayrýca dünya ve olimpiyat, Avrupa,
Türkiye þampiyonu olanlara ise sýrasýyla ve yýlda 8 ay süreyle
olmak üzere 600,00, 500,00 ve 400,00 TL aylýk burs verilir. Baþarý
Bursu: Öðrenim süresi boyunca her akademik yarýyýl sonunda
yapýlacak deðerlendirmeye göre not ortalamasý 4.00 üzerinden
3.50 ve üzerinde olan öðrencilere, o yarýyýlý izleyen öðrenim yarýyýlý
için geçerli olmak üzere karþýlýksýz “Baþarý Bursu” verilir. Bu bursun
miktar ve koþullarý her akademik yarýyýl için Mütevelli Heyeti’nce
belirlenir. Öðrenci yukarýda belirtilen burslardan kendisinin lehine
olanlardan sadece birisinden yararlanabilme imkânýna sahiptir.
Bk. 776. Avrasya Üniversitesi’nde eðitim-öðretim ücrete tabidir. Yýllýk ücret
lisans programlarýnda; Mimarlýk, Ýnþaat Mühendisliði, Harita
Mühendisliði, Psikoloji, Çocuk Geliþimi 17.000 TL.; Makine
Mühendisliði, Elektrik-Elektronik Mühendisliði, Endüstri Mühendisliði,
Bilgisayar Mühendisliði, Gýda Mühendisliði, Siyaset Bilimi ve
Uluslararasý Ýliþkiler, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Uluslararasý
Ticaret ve Ýþletmecilik 16.000 TL.; Ýktisat, Ýþletme, Maliye, Kamu
Yönetimi, Bankacýlýk ve Finans, Türk Dili ve Edebiyatý, Ýngiliz Dili
ve Edebiyatý, Mütercim Tercümanlýk (Rusça ) 15.000 TL.’dir. Yýllýk
ücret ön lisans programlarýnda; Yapý Denetimi, Saðlýk Kurumlarý
Ýþletmeciliði, Sosyal Hizmetler, Doðalgaz Tesisatý Teknolojisi
9.000,00 TL.; Bilgisayar Programcýlýðý, Dýþ Ticaret, Büro Yönetimi
ve Yönetici Asistanlýðý, Grafik Tasarým, Lojistik, Halkla Ýliþkiler ve
Tanýtým, Radyo ve Televizyon Programcýlýðý, Mimari Dekoratif
Sanatlar, Mimari Restorasyon, Elektronik Haberleþme Teknolojileri,
Bankacýlýk ve Sigortacýlýk, Ýç Mekan Tasarýmý, Uygulamalý Ýngilizce
ve Çevirmenlik 8.000 TL.’dir. Ýþ ve Uðraþý Terapisi, Çocuk Geliþimi
I. Öðretim ile Ýlk ve Acil Yardým I. Öðretim 10.000 TL., Çocuk
Geliþimi II. Öðretim, Ýlk ve Acil Yardým II. Öðretim, Acil Durum ve
Afet Yönetimi 11.000 TL., Anestezi, Diþ Protez Teknolojisi, Týbbi
Laboratuvar Teknikleri 12.000,00TL., Optisyenlik 13.000,00TL.
olup, ücretlere KDV dâhildir. Takip eden her yýl için öðrenim ücreti
günün ekonomik koþullarý ve (TÜFE+ÜFE)/2 oraný esas alýnarak
belirlenir. Yýllýk eðitim ücreti, güz ve bahar dönemlerinde iki eþit
taksitte ödenir. Ancak, güz ve bahar döneminde yapýlacak ödemeler
ilan edilecek banka kredi kartý ile yapýlmasý halinde vade farký
uygulanmadan iki eþit taksit yapýlýr. Avrasya Üniversitesinin
burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere, Avrasya
Üniversitesinin kendi kaynaklarýndan saðlanan burs sadece eðitim
ücretini kapsar. Burslar öðrencinin baþarýsýna baðlý olup, baþarý

Bk. 777. Çift diplomaya yönelik Uluslararasý Ortak Lisans Programý (UOLP),
Fýrat Üniversitesi ile Sam Houston State Üniversitesi tarafýndan
ortak olarak yürütülen lisans programýdýr. Programý baþarýyla
tamamlayan bir öðrenci, her üniversiteden bir tane olmak üzere iki
ayrý diploma alýr. Ýngilizce dil yeterlilik þartlarýný saðlayamayan
öðrenciler, Fýrat Üniversitesi Ýngilizce hazýrlýk okulunda yoðun
Ýngilizce eðitimi alacaklardýr. (Ýngilizce yeterlik þartlarý ve hazýrlýk
eðitimi ile ilgili ayrýntýlý bilgiyi Üniversiteden temin edininiz.) Programýn
Türkiye’deki bir yýllýk Ýngilizce Hazýrlýk Eðitim-Öðretim Ücreti 4.000
TL’dir. Ayrýca çift diplomaya yönelik 4 (Dört) yýllýk Uluslararasý
Ortak Lisans Programý maliyetleri, Birinci ve Ýkinci sýnýf Fýrat
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazýlým Mühendisliði’ndeki eðitimleri
için yýllýk 4.000 TL, Üçüncü ve Dördüncü sýnýf Amerika Birleþik
Devletleri Sam Houston State Üniversitesi’ndeki eðitimleri için ise
yýllýk 8000 Amerikan Dolarýdýr. Öðrenim ücretleri 2013-2014 EðitimÖðretim yýlý için belirlenmiþ olup, sonraki yýllarda öðrenim ücretlerinde
meydana gelebilecek artýþlar her eðitim-öðretim yýlý baþýndan önce
öðrencilere ayrýca duyurulacak ve giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn tüm
öðrenciler o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim ücretlerine tabi
olacaklardýr. Öðrencilere, Amerika Birleþik Devletleri’nde okuduðu
sürece (3. ve 4. Sýnýfta) Sam Houston State Üniversitesi tarafýndan
yýllýk 1000 Amerikan Dolarý burs verilecektir. Sam Houston State
Üniversitesine ödenecek ücret; öðrenim ücreti, temel harçlar ve
oryantasyon programý ücretinden oluþmaktadýr. Öðrencinin ABD’de
bulunduðu süre boyunca saðlýk sigortasý yaptýrmasý zorunlu olup,
bunun ücreti ile birlikte, barýnma, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel
ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamalarýn, yýllýk 12.000 ABD Dolarý
civarýnda olacaðý tahmin edilmektedir.
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Bk. 778. Ýstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde eðitim-öðretim ücrete
tabidir. 2013–2014 akademik yýlýnda tüm lisans programlarý ve
yabancý dil hazýrlýk sýnýflarý için öðrenim ücreti yýllýk KDV dahil
16.600 TL’dir. Taksitli olarak yapýlacak ödemelerde anlaþmalý
bankanýn tahsilat sistemi kullanýlarak 10 taksite kadar ödeme
imkaný saðlanýr. Öðrenim ücretinin tamamýný akademik yýlýn baþýnda
ödeyenlere %5 indirim yapýlýr. Öðrenim ücretleri her yýl Mütevelli
Heyeti tarafýndan belirlenerek ilan edilir. Tam veya kýsmi burslu
lisans programýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanacak burs, sadece
öðrenim ücretini veya öðrenim ücreti üzerinden yapýlacak indirimleri
kapsar. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, ulaþým, kitap,
yurt dýþýnda eðitim giderleri vb. burs kapsamý dýþýndadýr. Tam ve
kýsmi burslar karþýlýksýz olup, lisans programýnýn normal öðrenim
süresince devam eder ve varsa zorunlu yabancý dil hazýrlýk eðitimini
de kapsar. Ancak, burslu öðrencinin aðýrlýklý genel not ortalamasý
4.00 üzerinden 2.00 nin altýna düþmesi halinde uyarýlýr, öðrencinin
izleyen dönemde aðýrlýklý genel not ortalamasýný 2.00 nin üzerine
çýkarmasý halinde bursu devam eder, aksi halde bursu kesilir. Tam
veya kýsmi bursu kesilen öðrenci daha sonraki yarýyýllarda aðýrlýklý
genel not ortalamasýný 2.00 nin üzerine çýkarýrsa bursu tekrar
baðlanýr. Öðretim dili Türkçe olan lisans programlarýný kazanan
öðrenciler isterlerse öðrenim ücretini ödeyerek bir yýl süre ile
yabancý dil hazýrlýk eðitimi alabilirler. a) Tercih Bursu: 2013 YGSLYS sonucuna göre Üniversitemizin ücretli lisans programlarýný ilk
üç (3) tercihi arasýnda yapan ve bu ilk üç (3) tercihinden birine
yerleþtirilen öðrencilere, normal öðrenim süresince öðrenim ücreti
üzerinden %20 indirim yapýlýr. Tercih burslarýndan kýsmi burslu
programlara yerleþtirilen öðrenciler yararlanamaz. Üniversitemizin
herhangi bir lisans programýnda okumakta iken yeniden sýnava
girerek ÖSYM tarafýndan lisans programlarýmýzdan birine yerleþtirilen
öðrenciler bu maddede belirtilen tercih bursundan yararlanamazlar.
b) YGS-LYS Derece Bursu: 2013 YGS-LYS puan sýralamasýnda
(Dil puan türleri ve Ek puan ile yerleþtirilenler hariç) Türkiye
genelinde dereceye giren, tam burslu lisans programlarýný tercih
ederek Üniversitemize ÖSYM tarafýndan yerleþtirilen ve kesin
kayýt yaptýran öðrencilere 9 ay boyunca ve aylýk olarak; ilk 100’e
girenlere 2500 TL, 101 ile 500 arasýna girenlere 2000 TL, 501 ile 1000
arasýna girenlere 1500 TL, 1001 ile 2000 arasýna giren öðrencilere
1000 TL nakit burs verilir. 2013 Dil puan sýralamasýnda (Ek puan
ile yerleþtirilenler hariç) Türkiye genelinde dereceye giren, tam
burslu lisans programlarýný tercih ederek Üniversitemize ÖSYM
tarafýndan yerleþtirilen ve kesin kayýt yaptýran öðrencilere 9 ay
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boyunca ve aylýk olarak; ilk 10’a girenlere 2500 TL, 11 ile 50 arasýna
girenlere 1900 TL, 51 ile 100 arasýna girenlere 1400 TL, 101 ile 200
arasýna giren öðrencilere 1000 TL nakit olarak burs verilir. YGS-LYS
Derece Burslarý zorunlu yabancý dil hazýrlýk öðretimi için bir, lisans
öðretimi için dört yýldýr. Daha önce herhangi bir yükseköðretim
kurumundan lisans derecesi ile mezun olan öðrenciler YGS-LYS
Derece Burslarýndan yararlanamazlar. c) Akademik Baþarý Bursu:
ÖSYM tarafýndan tam burslu lisans programlarýna yerleþtirilen
öðrenciler hariç, bölümdeki birinci akademik yýl sonunda disiplin
cezasý almamýþ olmak þartýyla aðýrlýklý genel not ortalamasý en az
3.50 ve üzeri olan ve kendi bölümündeki öðrenciler arasýnda ilk 5’e
(beþ) giren öðrencilere, izleyen akademik yýlýn öðrenim ücreti
üzerinden %10 ile %100 arasýnda deðiþen oranlarda indirim yapýlýr.
d) Kardeþ Ýndirimi: Üniversitemizde birden fazla kardeþin öðrenim
görmesi halinde her bir kardeþe, ödeyeceði öðrenim ücreti üzerinden
%10 oranýnda indirim yapýlýr. Kardeþ indirimi öðrencilerin öðrenim
gördüðü sürece geçerlidir. e) Yöre Ýndirimi: Avcýlar, Baðcýlar,
Bahçelievler, Bakýrköy, Baþakþehir, Beylikdüzü, Esenyurt ve
Küçükçekemce’de ikamet eden ve Üniversitemizin ücretli lisans
programlarýna (Kýsmi burslu lisans programlarý hariç) ÖSYM
tarafýndan yerleþtirilen ve kesin kayýt yaptýran öðrencilere öðrenim
ücreti üzerinden normal öðrenimleri süresince %10 indirim yapýlýr.
(Yöre indirimi için öðrencilerin ÖSYM’ye bildirdikleri ikamet adresleri
dikkate alýnýr) f) Programlar Arasýnda Geçiþ: Üniversitede programlar
arasýnda geçiþler “Yükseköðretim Kurumlarýnda Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasýnda Geçiþ, Çift Anadal, Yan Dal ile
Kurumlar Arasý Kredi Transferi Yapýlmasý Esaslarýna Ýliþkin
Yönetmelik” hükümlerine göre yapýlýr. Programlar arasýnda geçiþ
yapan burslu öðrencilerin bursluluk durumu ayný þekilde devam
eder. g) Çift Anadal / Yandal: Üniversitemiz öðrencileri, çift anadal
ve yandal programlarýnýn kabul þartlarýný saðladýklarý takdirde,
kontenjan dahilinde Üniversitemizin bir baþka lisans programýnda
normal öðrenim süresince ücretsiz olarak çift anadal ve yandal
yapabilirler. h) Kurucu Vakýf Bursu: Kurucu Vakfýmýza baðlý, Özel
Ýrfan Koleji mezunlarýndan, Üniversitemizin ücretli lisans
programlarýna (Kýsmi burslu lisans programlarý hariç) kayýt yaptýran
öðrencilerden, bu kolejde 3 tam yýl okuyanlara %10, 6 tam yýl
okuyanlara %20 ve 8 tam yýl okuyanlara normal öðrenim süresince
öðrenim ücreti üzerinden %25 oranýnda ilave indirim yapýlýr. Burs
ve indirimlerle ilgili ayrýntýlý bilgi için Üniversitemizin Burs Yönergesine
bakýnýz (Bkz. www.iszu.edu.tr). Birden fazla burs ve indirim (Kurucu
vakýf bursu, kardeþ indirimi, nakit olarak verilen burslar ve peþin
ödeme indirimi hariç) almaya hak kazanan öðrenci, yalnýzca
kapsam olarak en yüksek olanýndan ve tek bir burstan yararlanýr.

olarak tahsil edilir. Yüksekokulun giriþ burslarý öðrenim ücretiyle
sýnýrlý olup zorunlu Ýngilizce hazýrlýk sýnýfýnda geçirilecek dönemi de
(bir yýl) kapsar; ancak barýnma, beslenme, ulaþým, kitap, donaným
ve benzeri konularý kapsamaz. Öðrenci baþarýlý olduðu ve disiplin
cezasý almadýðý sürece bursu devam eder. Söz konusu burslar
karþýlýksýzdýr. Ýndirim ve/veya burslarýn en yüksek oranda olaný
geçerli sayýlýr. Eðitim ücretleri takip eden yýllarda günün ekonomik
koþullarýna uygun olarak mütevelli heyeti tarafýndan yeniden
belirlenir ve akademik yýl baþlamadan ilan edilir. Ayrýca yüksekokulun
“Burs ve Sosyal Yardým Yönergesi” uyarýnca kýsmi çalýþma bursu,
akademik baþarý bursu, kardeþ bursu, þehit ve gazi çocuklarý bursu
gibi burslar da verilmektedir. Bursluluk koþullarý söz konusu
yönerge hükümlerince belirlenir.
Bk. 780. Bu programý tercih eden öðrenciler isteðe baðlý olarak, her akademik
yýlbaþýnda belirlenecek kontenjan ve þartlar dâhilinde 2. sýnýf
eðitimlerine Ýstanbul Sabiha Gökçen Yerleþkesinde devam
edebileceklerdir.
Bk. 781. Bursa Teknik Üniversitesine kayýt yaptýranlar arasýnda,
yerleþtirildikleri puan türünde Türkiye sýralamasýnda 1-10. sýrada
yer alanlara 2500 TL/ay, 11-100 arasýnda yer alanlara 2000 TL/ay,
101-500 arasý yer alanlara 1500 Tl/ay, 501-1000 arasýnda yer
alanlara 1000 TL/ay burs verilecektir. Burslar bir yýl içinde 8 ay
süreyle verilir ve eðitim süresince devam etmesi için, 4 üzerinden
en az 3,5 not ortalamasýna sahip olmak þarttýr. Azami burs süresi
hazýrlýk sýnýfý dahil 5 yýldýr.
Bk. 782. Ankara Üniversitesi ile Montana State Üniversitesi (MSU) tarafýndan
yürütülen uluslararasý ortak lisans programý 4 yýl süreli olup
öðrenciler 1. ve 3. yýllarý Ankara Üniversitesinde, 2. ve 4. yýllarý
Montana State Üniversitesinde olmak üzere iki kez birer akademik
yýl süre ile öðrenimlerinin yarýsýný Montana’da diðer yarýsýný Türkiye’de
tamamlayacaklardýr. 2013-2014 eðitim-öðretim yýlý için bu
programlarýn akademik yýl baþýna öðrenim ücreti hazýrlýk sýnýfýnda
6800 TL, Ankara Üniversitesinde programa devam edecek öðrenciler
için 8000 TL, Montana State Üniversitesinde yaklaþýk 14000 ABD
Dolarý olup bu ücret Montana State Üniversitesinde öðretim ücreti
ve temel harçlarýndan öðrencinin programda öngörülen dönemlerdeki
oryantasyon programý ücretinden oluþmaktadýr. Öðrencinin
Montana’da bulunacaðý süre içinde, yurt, yemek, kitap-kýrtasiye
ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn akademik yýl baþýna
yaklaþýk 15000 ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir.
Bk. 783. Ýstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Liverpool Üniversitesi ile ortaklaþa
yürüttüðü bu program 4 yýl sürelidir. Öðrenciler, öðrenimlerinin ilk
3 yýlýný Ýstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, dördüncü yýlýný ise Liverpool
Üniversitesi’nde tamamlayacaklardýr. Bu programa yerleþen
öðrenciler, öðrenimleri süresince “Ýstanbul Bilgi ÜniversitesiLiverpool Üniversitesi Çift Diploma Lisans Programlarý Eðitim ve
Öðretim Yönergesi”ne tabidir. Ýstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki
Ýngilizce Hazýrlýk Programý öðrenim ücreti 2013-2014 eðitim-öðretim
yýlý için 27.280 TL ve lisans programlarý için 29.360 TL’dir. Bu ücret
kayýt esnasýnda peþin olarak ödenir. Ayrýca, taksitlendirme imkâný
bulunmaktadýr. Öðrenim ücretlerine %8 KDV dahil deðildir.
Üniversitemiz Mütevelli Heyeti’nin aldýðý karara istinaden lisans ve
önlisans programlarýna kayýtlý öðrencilerin eðitim ücretlerinde
yapýlacak yýllýk artýþlar Tüketici Fiyatlarý Endeksi’ndeki (TÜFE) artýþ
oranýný aþmayacaktýr. Programýn Liverpool Üniversitesi’nde
verilecek dördüncü yýl öðrenimi için ise, öðrenciler Liverpool
Üniversitesi’nin o akademik yýl için belirlenen “Denizaþýrý Öðrenci”
öðretim ücretini ödeyeceklerdir. Öðrencinin Liverpool
Üniversitesi’nde bulunacaðý süre içinde ulaþým, yurt, yemek, kitapkýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn akademik
yýl baþýna yaklaþýk 10.000 Ýngiliz Sterlini tutacaðý tahmin edilmektedir.
Ýstanbul Bilgi Üniversitesinden herhangi bir nedenle iliþiði kesilen
öðrencinin Liverpool Üniversitesi ile de iliþiði kesilir. Ödemeler,
burslar ve yurtlarla ilgili ayrýntýlý bilgiler http://yok.bilgi.edu.tr/2013
adresli web sitesinden öðrenilebilir. Burslu programlara yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan burs, sadece öðrenim ücretini kapsar. Burslar,
Ýngilizce Dil Hazýrlýk Programýnda geçirilen süreyi de kapsamakta
olup Liverpool Üniversitesi’nde tamamlanacak dördüncü yýl da
dahildir. Burslar karþýlýksýzdýr ancak süre bakýmýndan
sýnýrlandýrýlmýþtýr. Azami burs süresi Ýngilizce Dil Hazýrlýk Programý
için 2 yýl, Ýstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki 3 yýllýk öðrenim süresi için
5 yýl; Liverpool Üniversitesi’ndeki 1 yýllýk öðrenim süresi için ise 1
yýldýr. Burslar yaz okullarýný kapsamaz. Üniversite Yönetim Kurulu
tarafýndan haklý nedenle kayýt dondurulan hallerde, kayýt dondurma
süreleri belirtilen sürelere dahil edilmez. “Tam Burslu” programa
yerleþtirilen öðrenciler, üniversite bünyesinde bölüm deðiþtirdikleri
takdirde burs haklarýný kaybederler.

Bk. 779. Bu programlarýn eðitimi Ýstanbul’da, Kapadokya Meslek
Yüksekokulu Sabiha Gökçen Yerleþkesinde verilecektir. Programlarý
tercih edecek öðrencilerin, Sabiha Gökçen Uluslararasý Havalimaný
ve bölgedeki havacýlýk tesislerinde verilecek uygulama eðitimleri,
staj vb. eðitim faaliyetlerine katýlabilmeleri için havalimaný giriþ
kartý alma þartlarýný taþýmalarý gerekmektedir. Giriþ kartý alabilmek
için öðrencilerin kayýt esnasýnda Adli Sicil Belgesi ibraz etmeleri ve
Adli Sicil Belgesinde, Türk Ceza Kanunu’na göre zimmet, ihtilas,
irtikâp, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk ve sahtecilik gibi yüz kýzartýcý
suçlardan dolayý hüküm kaydý, 3713 sayýlý Terörle Mücadele
Kanunu’nda yer alan suçlardan hüküm kaydý, 5607 sayýlý Kaçakçýlýkla
Mücadele Kanununa, 2313 Sayýlý Uyuþturucu Maddelerin Murakabesi
Hakkýnda Kanununa, 2863 Sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný
Koruma Kanununa ve 1567 Sayýlý Türk Parasýnýn Kýymetini Koruma
Hakkýnda Kanununa muhalefetten hüküm kaydý bulunmamasý
gerekmektedir. Öðrenciler eðitimleri boyunca Sabiha Gökçen
Havalimaný Giriþ Kartlarý Yönergesinin tüm þartlarýna uymakla ve
kart ücretlerini karþýlamakla yükümlü olacaktýr. Bu programlarda
eðitim ücretlidir. Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði (Ýngilizce)
programýnýn eðitim ücreti bir yýl (iki dönem) için KDV dâhil 9.500
TL’dir. Uçak Teknolojisi (Ýngilizce) programýnda yýlda üç dönem
eðitim verilmekte olup eðitim ücreti bir yýl için KDV dâhil 10.900
TL’dir. Bu programlarýn hazýrlýk sýnýfýnda eðitim, öðrencinin seviyesine
ve baþarý durumuna göre iki veya üç dönemde verilir. Hazýrlýk
sýnýfýnda iki dönem eðitim gören öðrenciler için eðitim ücreti KDV
dâhil 8.500 TL’dir. Seviye ve baþarý durumuna göre hazýrlýk sýnýfýnda
üç dönem eðitim görmesi gereken öðrencilerin eðitim ücretine KDV
dâhil 1.000 TL ilave edilir. Bu ücretlere hazýrlýk eðitimi sonunda
yapýlacak “online” bitirme sýnavý ve sertifika ücreti dahildir. Ýlk
kayýtta ücretin en az ¼’ü peþin olarak ödenir. Ücretin geri kalaný
Kasým, Aralýk, Ocak, Þubat, Mart, Nisan aylarýnda eþit taksitler
halinde ödenecek olup, birinci taksit yüksekokulun banka hesabýna
yatýrýlýr. Diðer taksitler kredi kartý aracýlýðýyla tahsil edilecektir.
Ücretin tamamýnýn peþin olarak ödenmesi durumunda indirim
uygulanýr: Uygulanacak indirim, yukarýda yer alan eðitim ödeme
planýna uygun banka tüketici kredisi faiz oraný ortalamalarý baz
alýnarak piyasa koþullarýna göre belirlenecektir. Kayýt esnasýnda
yüksekokulun belirlediði banka veya bankalar aracýlýðýyla uzun
vadeli ödeme imkânlarý da sunulmaktadýr. Kayýt olan öðrencinin
eðitime devam etmemesi durumunda yýllýk eðitim ücreti eksiksiz

Bk. 784. Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) Kuzey Kýbrýs Kampusu, Kuzey
Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’nde kurulu Gazimaðusa ve Yenierenköy
yerleþkelerinde, ÝTÜ Rektörlüðü’ne, baðlý bir yapý içinde eðitimöðretim vermektedir. Öðrenciler, ÝTÜ Rektörlüðü’nün belirlediði
koþullarda, öðrenimlerinin bir kýsmýný ÝTÜ Ýstanbul kampüslerinde
alabilirler. TC ve KKTC uyruklu adaylar ÝTÜ Kuzey Kýbrýs
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Kampusunun burslu ve burssuz bütün programlarýna, KKTC
vatandaþlarý kontenjanlarýna ise sadece KKTC vatandaþlýðýna
sahip olan adaylar baþvurabilir. ÝTÜ-KKTC Eðitim Araþtýrma
Yerleþkelerinde eðitim ücretlidir. 2013-2014 ders yýlý için belirlenmiþ
olan yýllýk öðrenim ücreti Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda TC uyruklular
için 10,500 TL, KKTC uyruklular için 9,500 TL’dir. Lisans programý
için yýllýk öðrenim ücreti TC uyruklular için 10,500 TL, KKTC
uyruklular için 9,500 TL olarak belirlenmiþtir. %50 Burslu TC ve
KKTC uyruklu öðrenciler bu ücretlerin yarýsýný ödeyeceklerdir. Tam
Burslu öðrenciler ücret ödemeyeceklerdir. Yýllýk öðrenim ücreti Güz
ve Bahar dönemi kayýtlarýnda iki eþit taksit halinde ödenebilmektedir.
Önümüzdeki yýllarda öðrenim ücretinde bir artýþ söz konusu olursa,
eski öðrenciler için bu artýþ bir önceki yýla göre TL bazýnda KKTC
Devlet Planlama Örgütü tarafýndan ilan edilen yýllýk TÜFE oraný ile
sýnýrlý olacaktýr. Yukarýdaki ücretler, akademik takvimde belirtilen
tarihlerde yatýrýldýðý takdirde geçerli olup, gecikmeler için ceza
ödenmesi söz konusudur. Yaz Öðrenimi, burslu öðrenciler de dahil
olmak üzere, ayrýca ücrete tabidir.

Bk. 793. Bu programa alýnacak öðrencilerin iyi derecede yüzme bilmeleri,
aletli dalýþa engel teþkil edecek herhangi bir saðlýk sorununun
bulunmamasý (tam teþekküllü bir hastane raporu) gerekmektedir.
Bk. 795. 2013 yýlýnda yapýlan YGS ve LYS sonucunda ortaya çýkan
yerleþtirme puanlarýna göre 1-100 aralýðýnda ki sýralamada yer alan
ve Yýldýrým Beyazýt Üniversitesine (YBÜ) kesin kayýt yaptýran
öðrencilere 9 ay süreyle ayda 750 (Yediyüz elli) TL, 101-1000
aralýðýndaki sýralamada yer alan ve YBÜ’ ne kesin kayýt yaptýran
öðrencilere 9 ay süreyle ayda 500 (Beþ yüz) TL karþýlýksýz “YBÜ
Baþarý Ödülü” saðlanacaktýr. “YBÜ Baþarý Ödülü” Ýngilizce hazýrlýk
sýnýfýnýn ilk yýlýný ve normal öðretim süresini kapsamaktadýr.
Zorunlu hazýrlýk sýnýfý eðitimini bir yýllýk akademik takvim süresinde
bitiremeyen öðrenciler ile Yýllýk Genel Akademik Not Ortalamasý
3.00 ün altýna düþen öðrencilerin takip eden dönemden itibaren
“YBÜ Baþarý Ödülü” kesilir. Hazýrlýk sýnýfýnda baþarýlý olamadýðý için
ödülü kesilen öðrencilerin ödülleri, Lisans programýndaki eðitimlerine
baþladýklarý tarihten itibaren bulunduklarý yýl itibariyle Üniversite
Yönetim Kurulunca belirlenecek kriterler çerçevesinde devam
ettirilecektir. Ayrýca üniversitemizi ilk üç sýrada tercih eden
öðrencilerimize Öðrenci Asistanlýk uygulamasýnda öncelik
tanýnacaktýr (Öðrenci Asistanlýk ile ilgili olarak ayrýntýlý bilgiyi
üniversiteden edininiz.).

Bk. 785. Bu bölüme 2013-2014 öðretim yýlýnda yerleþtirilen en yüksek puanlý
ilk 5 öðrenciye Çelebi Hava Servisi A.Þ. tarafýndan burs ilkeleri
doðrultusunda 9 ay boyunca aylýk 150 TL burs verilecektir.
Bk. 786. Bu program Gediz Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi
Ýþletme ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü ile Leeds Metropolitan
Üniversitesi Ýþletme ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü tarafýndan
ortaklaþa yürütülen dört yýllýk bir lisans programýdýr. Bu program
kapsamýnda öðrenciler lisans öðreniminin ilk üç yýlýný Gediz
Üniversitesi’nde, son yýlýný Ýngiltere’de Leeds Metropolitan
Üniversitesi’nde tamamlayacaktýr. Leeds Metropolitan
Üniversitesine 2013-2014 eðitim-öðretim yýlýnda kayýtlý olan öðrenciler
için öðrenim ücreti 6000 Ýngiliz Sterlini olup, bu programa bu yýl
itibariyle kayýt olacak öðrenciler 4. yýllarýnda Leeds Metropolitan
Üniversitesinde o yýl belirlenen öðrenim ücretini ödeyeceklerdir. Bu
ücret Leeds Metropolitan Üniversitesinin öðrenim ücreti ile temel
harçlarýný kapsamaktadýr. Öðrencilerin Ýngiltere’de geçireceði süre
içinde yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için
yapacaðý harcamanýn aylýk yaklaþýk 650 Sterlini tutacaðý tahmin
edilmektedir. Gediz Üniversitesinde öðrenim ücreti ise hazýrlýk sýnýfý
için 15.500 TL, birinci sýnýf için ise 16.500 TL’dir. Gediz Üniversitesi
öðrenim ücretlerinde yýllar itibariyle TÜFE oranlarýný aþmamak
üzere artýþ yapabilecektir. (Burslarla ilgili bilgi için Bk.165. koþul)

Bk. 796. Bu programa kayýt için Üniversitelerin Týp Fakültelerinin Deniz ve
Sualtý Hekimliði ve Hiberbarik Týp Anabilim Dalýndan veya Sualtý
Hekimi bulunan Hiberbarik Oksijen Tedavi Merkezlerinden “Birinci
Sýnýf Sanayi Dalgýcý olur” saðlýk raporu alýnmasý gerekmektedir.
Profesyonel Sualtý Adamlarý Yönetmeliðinde belirtilen yeterlilik
belgesi alma þartlarýný yerine getirmiþ olmalýdýr. Öðrenciler kendi
kiþisel dalýþ malzemelerini (maske, palet, þnorkel, 15 lt dalýþ tüpü,
dalýþ elbisesi, yüzerlik ceketi-BC, derin su regülatör, üçlükonsol
patik, aðýrlýk kemeri, 10 kg. aðýrlýk sualtý feneri, dalýþ çantasý.)
eðitim-öðretim dönem baþýnda kendileri tamamlamakla yükümlüdür.
Öðrenciler, her yýl Üniversite tarafýndan düzenlenecek eðitim
gezilerindeki konaklama ve tekne-dalýþ masraflarýný kendileri
karþýlayacaklardýr. Her eðitim yýlý için Ýþyeri Uygulama Eðitimi
(mesleki staj) zorunluluðu vardýr.
Bk. 797. Yabancý dil hazýrlýk sýnýfý eðitimi Burdur’da sürdürülecektir.
Bk. 798. Bu program KKTC Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) ile birlikte
uluslararasý ortak 4 yýl süreli lisans programlarý kapsamýnda
yürütülmektedir. Öðrenciler 1. ve 2. Sýnýfý UKÜ’de, geriye kalan 3.
ve 4. sýnýfý Ýstanbul Marmara Üniversitesinde tamamlayacaklardýr.
Ýngilizce Hazýrlýk Okuluna katýlmasý gereken öðrenciler Ýngilizce
hazýrlýk sýnýfýný UKÜ’de tamamlayacaklardýr. Öðrenciler, eðitimlerini
sürdürdükleri üniversitenin öðrenim ücretlerini o üniversiteye
öderler. Marmara Üniversitesinin öðrenim ücreti Bakanlar Kurulu’nca
belirlenen ikinci öðretim ücretinin sekiz katýdýr. Uluslararasý ortak
programda, her iki Üniversitenin akademik gereklerini baþarý ile
yerine getiren öðrenciye, her iki Üniversitenin diplomalarý ayrý ayrý
düzenlenir. (KKTC Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi ücretleri ile ilgili
koþullar için Bakýnýz 71)

Bk. 787. Yalova Üniversitesi ile Ingiltere Leeds Metropolitan Üniversitesi
arasýnda yürütülecek olan Uluslararasý Ortak Lisans Programý
(UOLP) 4 yýl süreli olup, öðrenciler ilk 3 yýlý Yalova Üniversitesi’nde
son yýlý ise Leeds Metropolitan Üniversitesi’nde geçireceklerdir.
Öðrenciler önce Yalova Üniversitesi’nde 1 yýl hazýrlýk programýna
devam edeceklerdir. Yalova Üniversitesi için yýllýk öðrenim ücreti,
Yalova Üniversitesi’ndeki Ýngilizce Hazýrlýk okulu için 1.500 TL,
lisans programý için yýllýk 3.000 TL ve Ýngiltere’deki eðitimleri için
yaklaþýk 5.800 pounddur. Bu ücret, Leeds Metropolitan
Üniversitesi’nin ögrenim ücreti ve temel harçlarýný öðrencinin
programda öngörülen dönemlerde Ýngiltere’de bulunduðu süredeki
zorunlu saðlýk sigortasý ücretini kapsamaktadýr. Yalova Üniversitesi
UOLP öðrencileri Türkiye’de bulunduklarý dönemlerin ücretlerini
Yalova Üniversitesi’ne uluslararasý Lisans Programlarý çerçevesinde
Ýngiltere’de bulunduklarý dönemlerin ücretlerini Leeds Metropolitan
Üniversitesi’ne ödeyeceklerdir. Öðrencinin Ýngiltere’de bulunacaðý süre
içinde yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý
harcamalar kendisine aittir. Öðrencilerin Ýngiltere’de geçireceði süre
içinde yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý
harcamanýn aylýk yaklaþýk 650 Pound tutacaðý tahmin edilmektedir.

Bk. 799. Bu program Anadolu Üniversitesi’nin ilgili Meslek Yüksekokulu ile
Leeds Metropolitan Üniversitesi tarafýndan ortaklaþa yürütülen iki
yýllýk bir önlisans programýdýr. Programý baþarýyla tamamlayan
öðrenci, biri Anadolu Üniversitesi’nin ilgili meslek yüksekokulunca
düzenlenen Biyomedikal Bilimler/ Bilgisayar Programcýlýðý/Turizm
Yönetimi Önlisans Diplomalarýndan birini, diðeri Leeds Metropolitan
Üniversitesine ait ilgili programa göre Foundation Degree Science
(FDSC) (Biyomedikal Bilimler programý için) veya Ulusal Yüksek
Diplomasýndan (HND) (Bilgisayar Programcýlýðý/Turizm Yönetimi
programlarý için) biri olmak üzere iki ayrý önlisans diplomasý almaya
hak kazanýr. Bu program kapsamýnda öðrenciler, önlisans
öðreniminin 1. akademik yýlýný Anadolu Üniversitesi’nde, 2. yýlýný
Ýngiltere’de Leeds Metropolitan Üniversitesi’nde tamamlayacaktýr.
Çift diploma programlarýnda dersler Ýngilizce olarak verilecektir.
Öðrencilerin öðrenime baþlayabilmeleri için yeterli düzeyde Ýngilizce
bilmeleri gerekmektedir (Yabancý dil hazýrlýk sýnýfý ve muafiyeti için
ilgili üniversiteye baþvurunuz.). Öðrenim ücretleri 2013-2014
eðitim-öðretim yýlý için belirlenmiþ olup, önümüzdeki yýllarda öðrenim
ücretlerinde meydana gelebilecek artýþlar her eðitim-öðretim yýlý
baþýndan önce öðrencilere ayrýca duyurulacak ve giriþ yýlýna
bakýlmaksýzýn tüm öðrenciler o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim
ücretlerine tabi olacaklardýr. Anadolu Üniversitesi Hazýrlýk ve
Önlisans programlarý için yýl baþýna 4.000 TL; Leeds Metropolitan
Üniversitesi için 6000 Pound olup, bu ücret Leeds Metropolitan
Üniversitesinin öðrenim ücreti ile temel harçlarýný kapsamaktadýr.
Öðrencilerin Ýngiltere’de geçireceði süre içinde yurt, yemek, kitapkýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapýlacaðý harcamanýn aylýk
yaklaþýk 650 Pound tutacaðý tahmin edilmektedir.

Bk. 788. 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnda bu bölüme yerleþerek kayýt
yaptýran öðrencilere Ayhan Þahenk Vakfý tarafýndan 9 ay süre ile
aylýk 500 TL burs verilecektir. Burs her ders yýlý sonunda baþarýlý
olduðunu belgeleyen öðrenciye normal öðrenim süresi (zorunlu
hazýrlýk sýnýfý dahil) boyunca verilir. Normal öðrenim süresini
tamamlayan öðrencinin bursu Haziran ayý sonunda kesilir.
Bk. 789. Bu program, T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý ve T.C. Plato Meslek
Yüksekokulu tarafýndan ortaklaþa yürütülen ve karma öðretim
sistemiyle verilmekte olan 2 yýllýk bir ön lisans programýdýr. Dersler
yüz yüze ve/veya internete dayalý teknolojiler kullanýlarak
gerçekleþtirilecektir. Programdaki dersler internet üzerinden de
gerçekleþtirileceðinden öðrencilerin eðitim süresi boyunca internete
eriþim olanaðý bulunmalýdýr. Öðrenciler yazýlým ve internet ortamýndaki
eðitim-öðretim materyali için ek ücret ödemez. Bu programa
yerleþen öðrencilerin yüz yüze dersleri, belirtilen ildeki Olgunlaþma
Enstitüsü’nde yapýlacaktýr.
Bk. 791. Bu programa 1. tercihinden yerleþerek kayýt yaptýran öðrencilere
öðrenim ücretinin %25’i, 2. tercihinden yerleþerek kayýt yaptýran
öðrencilere öðrenim ücretinin %20’si ve 3. tercihinden yerleþerek
kayýt yaptýran öðrencilere öðrenim ücretinin %15’i oranýnda indirim
uygulanýr. Verilen indirimler karþýlýksýz olup, Ýngilizce Hazýrlýk
Okulunda geçirilebilecek azami bir yýllýk süreyi ve yerleþilen
programýn normal öðretim süresini kapsar.

Bk. 800. Bu programa kayýt olan öðrenciler Hazýrlýk Sýnýfý eðitimlerini
Yabancý Diller Yüksekokulu Doðu (Nazilli) Koordinatörlüðünde
sürdüreceklerdir.
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Bk. 801. Çift diplomaya yönelik Uluslararasý Ortak Lisans Programý (UOLP),
Gazi Üniversitesi ile Montana State Üniversitesi tarafýndan ortak
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olarak yürütülen lisans programýdýr. Programý baþarýyla tamamlayan
bir öðrenci, her üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrý diploma
alýr. Ýngilizce dil yeterlilik þartlarýndan birini saðlayamayan öðrenciler,
ilk altý ay Gazi üniversitesinin, ikinci altý ay Montana State
Üniversitesi’nin Ýngilizce hazýrlýk okulunda yoðun Ýngilizce eðitimi
alacaklardýr. (Ýngilizce yeterlik þartlarý ve hazýrlýk eðitimi ile ilgili
ayrýntýlý bilgiyi Üniversiteden edininiz.) Program dört yýllýk olup, 1.
yýl ve 3. yýl Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ýnþaat
Mühendisliði Bölümü’nde (Ankara), 2. yýl ile 4. yýl Montana State
Üniversitesi’nde (Bozeman) eðitim görülecektir. 2013-2014 eðitimöðretim yýlý için programýn her akademik yýl baþýna öðrenim ücreti
15.000 TL (Gazi Üniversitesi) ile 15.000 ABD Dolarý (Montana State
Üniversitesi) olarak belirlenmiþ olup, bu ücret Montana State
Üniversitesi’nin öðrenim ücreti ve temel harçlarýndan ve Gazi
Üniversitesinin kayýt ücretinden oluþmaktadýr. Öðrencinin Montana
State Üniversitesi’nde bulunacaðý süre içinde yurt, yemek, kitapkýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn akademik
dönem baþýna yaklaþýk 10.000 ABD Dolarý tutacaðý tahmin
edilmektedir. Yukarýda belirtilen öðrenim ücreti 2013-2014 eðitimöðretim yýlý için belirlenmiþ olup, önümüzdeki yýllarda öðrenim
ücretlerinde meydana gelebilecek artýþlar her eðitim-öðretim yýlý
baþýndan önce öðrencilere ayrýca duyurulacak ve giriþ yýlýna
bakýlmaksýzýn tüm öðrenciler o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim
ücretlerine tabi olacaklardýr.

öðrenciler için de eðitim-öðretim ücreti 4 yýl sabittir. Peþin ödemelerde
%5 indirim yapýlýr. Eðitim-öðretim ücreti her yýl için Mütevelli Heyet
tarafýndan yeniden belirlenip, akademik yýl baþlamadan ilan edilir.
2013-2014’de kaydolan öðrenciler için de eðitim-öðretim ücreti 4
yýl sabittir. Eðitim Burslarý: ÖSYS sonuçlarýna göre Burslu programa
yerleþtirilen öðrencilerin hak kazandýðý bu bursun içeriðinde eðitim
ücreti vardýr. Eðitim burslarý, bir yýlý zorunlu Hazýrlýk sýnýfý olmak
üzere beþ akademik yýlý kapsar. Burslar, Ýngilizce Hazýrlýk
Programý’nda geçirilebilecek süre de dâhil olmak üzere tüm öðrenim
süresi için geçerlidir. Canik Baþarý Üniversitesi, bu bursun disiplin
cezasý almadýðý sürece, not ortalamasý veya sýnýf-ders geçme gibi
konulardan etkilenmeyeceðini taahhüt etmektedir. Yaz öðretimi
ücreti, barýnma, beslenme, ulaþým, kitap vb. konular eðitim bursu
kapsamý dýþýndadýr. LYS Baþarý Bursu: LYS yerleþtirme
sýralamasýnda ek puan ve ek baþarý sýrasýyla derece yapanlar hariç,
kayýt yaptýrdýðý puan türüne göre; a. 1-100 arasýna aylýk 2.000 TL,
b. 101–500 arasýna aylýk 1.000 TL, c. 501–1000 arasýna aylýk 800
TL, d. 1001- 2000 arasýna aylýk 750 TL, e. 2001- 5000 arasýna aylýk
500 TL, f. 5001- 8000 arasýna aylýk 300 TL, g. 8001–15000 arasýna
aylýk 250 TL. Aylýk LYS baþarý bursu verilir. Her yarýyýl 4 ay
boyunca ödenir. LYS baþarý bursunun devamý için; her yarýyýl genel
not ortalamasýnýn 4,00 üzerinden en az 2,7 olmasý, baþarýsýz ve
devamsýzlýktan kalan dersinin bulunmamasý ve disiplin cezasý
almamasý gerekmektedir. Üniversiteye ilk giriþte saðlanan burslarýn
tamamý karþýlýksýz olup; zorunlu yabancý dil Hazýrlýk sýnýfý için azami
bir yýlý ve normal öðrenim süresi olan dört akademik yýlý kapsar.
Yurt Ücreti: 2013–2014 akademik yýlý için yurt ücreti; KDV dâhil 3
kiþilik odalar 3,000 TL, 2 kiþilik odalar ise 4,000 TL’dir. Yurt ücretleri
Eylül-Haziran aylarý arasýnda banka sözleþmesinde belirtilen þekilde
(10) on taksit halinde tahsil edilir (OTS). LYS’ de ek puan hariç
yerleþtiði puan türünde ilk 5.000 de olan öðrencilerimize yurtlarýmýz
ücretsiz, 5001–15.000’de olanlara ise %50 oranýnda yurt indirimi
uygulanmaktadýr. Yurtlarýmýzda sabah kahvaltýsý yurt ücretine
dâhildir. Akademik Baþarý Bursu: Zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý
hariç, her akademik yýlýn sonunda yapýlacak olan deðerlendirmeye göre
baþarýlý bulunan öðrencilerin eðitim-öðretim ücretlerinde, bir sonraki yýl
için geçerli olmak üzere Mütevelli Heyetin belirleyeceði oranlarda
muafiyet imkâný saðlanýr. Tercih Burslarý: Ýlk üç tercihinde tam ücretle
yerleþen öðrencilerin eðitim-öðretim ücretlerine, Hazýrlýk sýnýfý dâhil beþ
yýl süreyle mezun oluncaya kadar her yýl %10 oranýnda ek indirim yapýlýr.
Ýsteðe Baðlý Hazýrlýk Eðitimi: Ýsteðe baðlý Hazýrlýk eðitimi almak isteyen
burslu öðrenciler, Hazýrlýk için ücret ödemek zorundadýr.

Bk. 802. Bu programý en yüksek puanla kazanan ve kesin kayýt yaptýran ilk
3 öðrenciye Uludað Üniversitesi ile Eker A.Þ. tarafýndan imzalanan
Mesleki Eðitime Destek Protokü kapsamýnda Eker A.Þ. tarafýndan
2 yýl süre ile Eylül-Haziran aylarýný kapsayacak 10 aylýk 200 TL
tutarýnda aylýk öðrenim bursu ödenecektir. Ýlgili burslar iki yýl
sonunda kesilecektir. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslu programa
yerleþtirilenler yüksekokul bünyesinde program deðiþtirdikleri
taktirde burs haklarýný kaybederler. Öðrencilik haklarýný kaybeden
veya herhangi bir disiplin suçu iþleyen öðrencilerin bursu kesilir.
Bk. 805. Eðitim Kurucaþile Ýlçesinde sürdürülecektir.
Bk. 806. Eðitim Ulus Ýlçesinde sürdürülecektir.
Bk. 807. Bazý dersler Toros Eðitim Merkezinde yapýlacaktýr.
Bk. 808. Bursa Orhangazi Üniversitesi’nde yýllýk eðitim ücreti, 2013-2014
ders yýlýnda bütün bölüm ve programlar için 18.000,00 TL tutarýndadýr.
Bu ücrete %8 KDV dahildir. Eðitim ücretinin ilk yarýsý üniversiteye
kayýt sýrasýnda, ikinci yarýsý ise ikinci yarýyýl baþýnda, ders
kayýtlarýndan önce ödenir. Bursa Orhangazi Üniversitesi, kayýtlý
öðrenciler için sonraki yýllarda eðitim ücretleri, her yýl Mütevelli
Heyetin kararý ile TÜFE ve ÜFE ortalamasýna göre arttýrýlacaktýr.
Üniversitenin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan
burslar eðitim ücretini kapsar. 1-100 arasýnda olanlarýn bursu
üniversiteye kayýt sýrasýnda doðrudan “Kapsamlý Burs”a yükseltilir.
Kapsamlý Burs’un içeriðinde Tam Burs’a ek olarak 2.000,00 TL
tutarýnda aylýk katký bursu (yýlda 10 ay boyunca) ve ücretsiz
barýnma imkaný, 101-1000 arasýnda olanlarýn bursu üniversiteye
kayýt sýrasýnda doðrudan “Kapsamlý Burs”a yükseltilir. Kapsamlý
Burs’un içeriðinde Tam Burs’a ek olarak 1.500,00 TL tutarýnda aylýk
katký bursu (yýlda 10 ay boyunca) ve ücretsiz barýnma imkaný,
1001-2000 arasýnda olanlarýn bursu üniversiteye kayýt sýrasýnda
doðrudan “Kapsamlý Burs”a yükseltilir. Kapsamlý Burs’un içeriðinde
Tam Burs’a ek olarak 1.000,00 TL tutarýnda aylýk katký bursu (yýlda
10 ay boyunca) ve ücretsiz barýnma imkaný, 2001-5000 arasýnda
olanlara ücretsiz barýnma imkaný vardýr. Burslardan yararlanma
süresi Ýngilizce Hazýrlýk Programý’nda azami 1 yýl, lisans programýnda
azami 4 yýl olmak üzere toplam 5 yýldýr. Bursa Orhangazi
Üniversitesi öðrencinin derslere devam etmesi koþuluyla söz
konusu burslarýn bu süre zarfýnda hiçbir þekilde kesilmeyeceðini,
not ortalamasý veya sýnýf-ders geçme gibi konulardan
etkilenmeyeceðini taahhüt etmektedir. Bursa Orhangazi Üniversitesi
yurtlarýnda (Sabah ve akþam yemekleri dahil) 2013-2014 ders
yýlýnda geçerli yurt ücretleri (% 8 KDV dahil), her bir yýl için þöyledir:
1 kiþilik oda 8.500,00 TL, 2 kiþilik odada kiþi baþý 6.500,00 TL, 3
kiþilik odada kiþi baþý 5.500,00 TL, 4 kiþilik odada kiþi baþý 4.500,00 TL.

Bk. 810. Uluslararasý Antalya Üniversitesi’nde eðitim ücrete tabidir. 20132014 eðitim-öðretim yýlýnda eðitim ücreti; Ýngilizce Hazýrlýk Programý,
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi (Ýnþaat
Mühendisliði 25.000 TL) ve Turizm Fakültesi bölümleri için 22.000TL,
Mimarlýk bölümü için 25.000TL, Hukuk Fakültesi için 27.000TL’dir.
Bu ücretlere KDV dahildir. Öðrenim ücretinin tamamýnýn kayýt
anýnda peþin ödenmesi halinde % 5 indirim uygulanýr. Peþin ödeme
dýþýnda öðrenciler yýllýk öðretim ücreti ödemelerini, üniversite ile
anlaþmalý bankalar kanalý ile gerçekleþtirebilirler. Bu durumda
banka tarafýndan üniversiteye ödenecek bedel öðrenci tarafýndan
bankaya taksitler halinde ödenebilir. a) Burslu programlara
yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini
kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs zorunlu Hazýrlýk Sýnýfýnda
geçecek süre haricinde lisans programlarýnda 6 yýl süresince
devam eder. Uluslararasý Antalya Üniversitesi’nde burslu
programlara yerleþme dýþýnda aþaðýda belirtilen öðrenim ücreti
indirimi ve aylýk nakit desteði verilmektedir. Bu burslar Hazýrlýk
Sýnýfýnda geçecek süreyi de kapsar. Öðrenci, birden fazla burs ve
indirim kapsamýna girerse sadece birisinden ve en yüksek olanýndan
yararlanýr. Öðrenim ücretinin dýþýnda kalan barýnma, beslenme,
ulaþým, kitap vb. ücretler öðrenci tarafýndan karþýlanýr. LYS puan
türlerinde ilk 10.000’e girenlere üniversitemiz yurtlarýndan ücretsiz
yararlanma hakký verilir. Spor Bursu: Ýngilizce Hazýrlýk, Önlisans ve
Lisans programlarýna kayýt yaptýran öðrencilerden branþlarýnda
üstün baþarýlý olduklarýný belgeleyen ve Üniversite adýna yarýþlara
katýlabilecek olanlara deðerlendirmeler sonrasý verilir. Þehit Çocuklarý
Bursu: LYS sýnavý sonucunda Uluslararasý Antalya Üniversitesi’nin
burssuz programlarýndan birine girme hakký kazanan ve en yüksek
puaný alan ilk 3 (üç) aday %100 burslu olarak öðrenim hakký elde
eder. b)2013-ÖSYS sonucuna göre Uluslararasý Antalya Üniversitesi
lisans programlarýna yerleþtirilen öðrencilerden puan türüne ve
yerleþme baþarý sýrasýna göre (ek puan hariç) aþaðýda belirtilen
sýralama aralýðýna girenlere öðretim ücreti indirimi ve her yýl 9 ay
boyunca aylýk nakit desteði verilir: Bu uygulama; LYS yerleþtirme
puanýna göre Türkiye genelinde puan türlerinde ilk 100’e girenlere
%100 öðretim ücreti indirimi ve aylýk 2000 TL, 101-500 arasýnda
yer alanlara %100 öðretim ücreti indirimi ve aylýk 1500 TL, 5011000 arasýnda yer alanlara %100 öðretim ücreti indirimi ve aylýk
1000 TL, 1001-3000 arasýnda yer alanlara %100 öðretim ücreti
indirimi ve aylýk 750 TL þeklindedir. Üniversite tarafýndan nakti
ödenecek (aylýk 2000 TL, 1500 TL, 1000 TL ve 750 TL olan) burslar
hazýrlýk sýnýfý dahil 5 (beþ) yýl ile sýnýrlýdýr ve akademik baþarýsýzlýk,

Bk. 809. Canik Baþarý Üniversitesi’nde 2013-2014 eðitim-öðretim ücretleri;
Eðitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk ile Türkçe
Öðretmenliði ve Ýngilizce Öðretmenliði için KDV dâhil yýllýk 17,850
TL, Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
ve Psikoloji Bölümleri için KDV dâhil yýllýk 17,850 TL, Ýktisadi ve
Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümü için KDV dâhil yýllýk 16,850
TL, Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik Bölümü ile Siyaset Bilimi
ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü için KDV dâhil yýllýk 17,850 TL,
Mimarlýk ve Mühendislik Fakültesi Ýnþaat Mühendisliði, Ýç Mimarlýk
ve Mimarlýk Bölümü için KDV dâhil yýllýk 18,850 TL, Hazýrlýk sýnýfý
ücreti KDV dâhil 16.850 TL olup Eylül-Haziran aylarý arasýnda banka
sözleþmesinde belirtilen þekilde ( 10 ) on taksit halinde tahsil edilir
(OTS). Ýngilizce Hazýrlýkta kitaplar ücrete dâhildir. Eðitim-öðretim
ücreti her yýl için Mütevelli Heyet tarafýndan yeniden belirlenip,
akademik yýl baþlamadan ilan edilir. 2013-2014’de kaydolan
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disiplin cezasý veya baþka bir eðitim programýna geçiþ yapýlmasý
halinde kesilir. Eðitim-öðretim, yurt ücretleri ve burslar her yýl
Mütevelli Heyeti tarafýndan, maliyet artýþlarý ile o yýlýn Üniversite
bütçesi göz önünde tutularak saptanýr. Sonraki yýllarda öðrenim
ücretine yapýlacak artýþlar, bir önceki yýlýn enflasyon ((TÜFE+ÜFE)/
2)oranýný geçemez. c)Uluslararasý Bakalorya (IB) (TC uyruklu
olmak þartýyla) öðrencilerine diploma notu; 45 olanlara %100, 40-44
arasýnda olanlara %75, 33-39 arasýnda olanlara %40, 24-32 arasýnda
olanlara %15 oranýnda öðretim ücreti indirimi, d)Her akademik yýl
sonunda, lisans ve önlisans programlarýnda, en az iki yarýyýl öðrenim
görmüþ ve Genel Aðýrlýklý Not Ortalamasýný 4.00 üzerinden 3.50 ve
üstüne çýkaran her öðrenciye Mütevelli Heyetince akademik yýlýn
baþýnda ilân edilen kriterlere göre, o yýlý izleyen öðretim yýlý ücretinden
%10 ile %100 arasýnda öðretim ücreti indirimi saðlanýr.

ve indirim almaya hak kazanan öðrenciler, yalnýzca tutar olarak en
yüksek olandan yararlanabilirler.
Bk. 812. TED Üniversitesi’nde (TEDÜ) eðitim-öðretim ücrete tabidir. 20132014 akademik yýlýnda tüm programlar için öðrenim ücreti 21.900
TL’dir. Bu ücrete %8 KDV dahil deðildir. Öðrenim ücreti iki eþit
taksitte Güz ve Bahar yarýyýlý baþlarýnda ödenir. TED Üniversitesi
TED’in burs geleneði doðrultusunda tüm öðrencilerini burslu
almaktadýr. Tam Burs ile yerleþen öðrencilere ücretsiz yurt imkaný
saðlanýr. Öðrenciler, derslere kayýtlý olarak öðrenimine devam ettiði
ve disiplin cezasý almadýðý takdirde, üniversiteye ilk giriþte saðlanan
burslar normal öðrenim süresince kesintisiz devam eder. Normal
öðrenim süresi öðrenimine Ingilizce Dil Okulu’nda baþlayan öðrenciler
için 6 yýl, doðrudan birinci sýnýfa baþlayan öðrenciler için ise 5 yýldýr
Akademik baþarýsýzlýða baðlý olarak herhangi bir burs kaybý yaþanmaz;
programlar arasý yatay geçiþ bursun devamýný etkilemez. Burslu
öðrencilerden, burslarý oranýnda yaz öðretimi ücreti alýnmaz. Ýhtiyacýný
belgeleyen öðrenciler için yemek ve kitap bursu vardýr. Ayrýca,
eðitim süresince baþarý ve çalýþma burslarý mevcuttur; ayrýntýlar
web sitesinden öðrenilebilir. TED Yükseköðrenim Vakfý tarafýndan
TEDÜ Eðitim Fakültesi öðrencileri için toplam 10 adet ihtiyaç bursu
%50 programlara yerleþen ve kayýt yaptýran öðrencilere verilmek
üzere ayrýlmýþtýr. Uluslararasý Bakalorya (IB) diploma notu 32-37;
veya Fransýz Bakalorya diploma notu 14-16 olan ve TED
Üniversitesi’nin %50 burslu lisans programlarýna yerleþen öðrencilerin
Ýngilizce Hazýrlýk Programý ve lisans öðrenimi süresince burslarý
%75 oranýna çýkarýlýr; IB diploma notu 38 ve yukarý; veya Fransýz
Bakalorya diploma notu 17 ve yukarý olan ve TEDÜ’nün %50 burslu
lisans programlarýna yerleþen öðrencilerin Ýngilizce Hazýrlýk Programý
ve lisans öðrenimi süresince burslarý %100 oranýna çýkarýlýr TED
Üniversitesi programlara deðil fakültelere öðrenci alarak öðrencilerin
tercihlerini birinci sýnýf tecrübesinden sonra yapmalarýna imkan
saðlayacaktýr. Mühendislik Programlarý: Bilgisayar Mühendisliði,
Elektrik-Elektronik Mühendisliði, Endüstri Mühendisliði lisans
derecelerini; Mimarlýk programý Mimarlýk lisans derecesini; Ýktisadi
ve Ýdari Bilimler Programlarý: Ekonomi, Ýþletme, Uluslararasý
Ýliþkiler lisans derecelerini; Öðretmenlik Programlarý Sýnýf
Öðretmenliði, Okul Öncesi Öðretmenliði, Rehberlik ve Psikolojik
Danýþmanlýk lisans derecelerini kapsar. Öðrencilerden,
yerleþtirildikleri programa kayýt yaptýrýrken ilgi duyduklarý lisans
diploma programýný belirtmeleri istenecektir. Esas öðrenim görmek
istenen lisans diploma programý ise ikinci sýnýfýn baþýnda öðrencilerin
tercihleri doðrultusunda kesinleþtirilecektir. Bu tercihlerde TEDÜ
hiçbir kýsýt koymaz. Ancak, ÖSYM tarafýndan yapýlan merkezi
sýnavla bir puan türü ile ortak programlara yerleþtirilen öðrencinin
ortak eðitimi baþarý ile tamamladýktan sonra, ayný yükseköðretim
kurumu içinde farklý puan türü ile öðrenci kabul eden diploma
programlarýna geçiþleri, Yükseköðretim Kurumlarýnda Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasýnda Geçiþ, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlararasý Kredi Transferi Yapýlmasý Esaslarýna Iliþkin
Yönetmeliðinin kurum içi yatay geçiþ hükümlerine göre yapýlýr.

Bk. 811. Üsküdar Üniversitesi’nde öðretim ücrete tabidir. 2013-2014 öðretim
yýlýnda yýllýk alýnacak öðretim ücretleri; Mühendislik ve Doða
Bilimleri Fakültesi ile Ýnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 25.800TL, Saðlýk Bilimleri Fakültesi ve Ýletiþim Fakültesi: 19.350-TL,
Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: 12.900-TL, Ön lisans ve
Lisans Programlarýnýn Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý Öðretim Ücreti 21.500TL’dir. Ýlk kayýtta ücretin %25’i peþin olarak ödenir, ücretin geri
kalaný Ekim-Kasým-Aralýk-Ocak-Þubat-Mart-Nisan-Mayýs aylarýnda
eþit taksitlerde ödenmek üzere taahhüt edilir. Peþin ödemelerde %
5 indirim yapýlýr. Bu ücretlere KDV (% 8) dahil deðildir. Üsküdar
Üniversitesi’nde ücret artýþý; ilgili öðretim yýlýnda gerçekleþen son
yýlýn TEFE ile TÜFE’nin toplamýnýn yarýsýný geçmeyecek þekilde
Üniversite Mütevelli Heyet kararýyla arttýrýlýr. Burslu programlara
yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs sadece eðitim-öðretim
ücretini kapsamaktadýr. ÖSYM tarafýndan burslu yerleþtirilen ve
kayýt yaptýran öðrencilerin burslarý normal öðrenim süresince
devam eder. ÖSYS sonuçlarýna göre Üsküdar Üniversitesi tam
ücretli lisans ve ön lisans programlarýna kayýt yaptýran öðrencilerin
eðitim-öðretim ücretleri; Üniversitemiz bölümlerinden birini ilk
tercih olarak yazanlara % 25, ikinci tercih olarak yazanlara % 15;
üçüncü, dördüncü ve beþinci tercih olarak yazanlara % 10 indirilir.
Üsküdar Üniversitesi’nin lisans programlarýna ÖSYS sonuçlarýna
göre; ilk 1000 içerisinden kayýt yaptýran öðrencilere; lisans eðitimi
ve baþarýlarýna katký olarak akademik yýl süresince aylýk 500 TL
burs verilir. Üsküdar Üniversitesi’nde tam ücretli programlarda
öðrenim görmekte olan kardeþlerden her birine % 10 oranýnda
eðitim-öðretim ücretinden indirim verilir. Üsküdar Üniversitesi’nin
tüm tam ücretli ön lisans ve lisans programlarýna kesin kayýt
yaptýran; Türk Silahlý Kuvvetleri, Emniyet Teþkilatý, Saðlýk Bakanlýðý,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Üniversite ve Milli Eðitim
Mensuplarýnýn çocuklarýna eðitim-öðretim ücretinde % 10 oranýnda,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý yurtlarýnda yetiþenler, Ýlköðretim
döneminde annesiz babasýz büyüyenler (yetim) ile Þehit ve Gazi
çocuklarýna % 50 indirim verilir. Üsküdar Üniversitesi’nin tam ücretli
programlarýna kayýt yaptýran öðrencilerden; Milli sporcu belgesini
ibraz edenlere % 25, spor dallarýndan birinde profesyonel liglerde
oynayan sporculara % 20, Ulusal müsabakalarda ferdi spor
dallarýnda son üç yýl içinde ilk üç dereceye giren sporculara % 15
oranýnda eðitim öðretim ücreti indirimi verilir. Bu öðrenciler kendi
alanlarý ile ilgili her türlü faaliyetlerinde Üsküdar Üniversitesi’ni
temsil ederler. Bilim, Sanat, Din ve Kültür alanlarýnda uluslararasý
platformda baþarý kazanmýþ tam ücretli yerleþen öðrencilere
eðitim-öðretim ücretinden % 20, ulusal alanda baþarý kazanmýþ
öðrencilere eðitim-öðretim ücretinden % 10 indirim verilir. Bu
öðrenciler kendi alanlarý ile ilgili her türlü faaliyetlerinde Üsküdar
Üniversitesi’ni temsil ederler. Üsküdar Üniversitesi’nin tam ücretli
lisans programlarýna kayýt yaptýran öðrencilerden Uluslararasý
Bakalorya diploma notu 32 ve üzeri olanlara %25 oranýnda eðitimöðretim ücretinden indirim verilir. TÜBÝTAK’ça tespit edilen
uluslararasý yarýþmalarda altýn, gümüþ ve bronz madalya alan ve
ödül aldýklarý alandaki tam burslu bölüm ve programlarýmýza kayýt
yaptýran öðrencilere eðitim-öðretim dönemlerinde aylýk 300 TL.
burs verilir. Her akademik yýl sonunda, lisans ve ön lisans
programlarýnda, en az iki yarýyýl öðrenim görmüþ ve genel not
ortalamasý 3,50 ve üzeri olan öðrencilere izleyen yýlýn eðitimöðretim ücretinden baþarý derecesine göre 3.90-4.00 % 50, 3.803.89 % 40, 3.70-3.79 % 30, 3.60-3.69 % 20, 3.50-3.59 %10 indirim
verilir. Üniversitenin kadrolu çalýþanlarýnýn çocuklarýna eðitimöðretim ücreti üzerinden %50 indirim verilir. Üsküdar Üniversitesi’nde
öðrenimine devam etmekte iken önceden öngörülmeyen nedenlerle
ödeme güçlüðüne düþen ve bu durumu belgelendiren öðrencilere
burs komisyonunun uygun görmesi halinde Mütevelli Heyeti
Kararýyla akademik yýl boyunca öðle yemeði bursu ve yol ücreti
bursu verilir. Takip eden yýllarda bu burslardan yararlanmak
isteyen öðrencilerin istenen belgelerle tekrar baþvuru yapmalarý
gerekir. Üsküdar Üniversitesi’nin (ön lisans veya lisans) herhangi
bir programýndan mezun olup (yeniden) Üsküdar Üniversitesi
programlarýna yerleþtirilen öðrencilere öðretim ücretinden %20
oranýnda indirim verilir. Öðrenciler, üniversitemiz burslarýndan/
indirimlerinden sadece birinden yararlanabilirler. Birden fazla burs

Bk. 813. Bülent Ecevit Üniversitesi programlarýna kayýt yaptýran öðrenciler
Ýngilizce hazýrlýk eðitimlerini, kayýt sýrasýnda müracaat etmeleri ve
belirlenecek bedeli ödemek þartýyla Uluslararasý Saraybosna
Üniversitesinde tamamlayabileceklerdir.
Bk. 814. Maltepe Üniversitesinin tam ücretli programlarýný 2013-2014 öðretim
yýlý tercih dönemi zamanýnda birinci sýrada tercih ederek yerleþip
kayýt yaptýran adaylara % 50 oranýnda burs; ikinci sýrada tercih
ederek yerleþip kayýt yaptýran adaylara ise % 25 oranýnda burs
verilecektir. Verilen burs; zorunlu yabancý dil hazýrlýk öðrenimini þart
koþan ve eðitim dili Ýngilizce olan bölümler için bir yýlý ve normal
öðrenim süresini (önlisans programlarýnda 2 yýl, lisans programlarýnda
4 yýl) kapsamaktadýr. Hazýrlýk sýnýfý isteðe baðlý (eðitim dili Türkçe
olan) bölümlerde ise burs süresi; sadece hazýrlýk sýnýfý dýþýndaki
öðrenim süresini kapsamaktadýr. Bu süre zarfýnda herhangi bir
yarýyýl sonunda, genel aðýrlýklý not ortalamasý (GANO) 4.00 üzerinden
2.00’nin altýna düþen burslu öðrenci uyarýlýr. Bu öðrencinin GANO’su
bir sonraki dönem sonunda, 2.00’nin altýnda kalýrsa bursu kesilir.
Bursu kesilen öðrenci, GANO’sunu 2.00 ve üzerine çýkardýðý ilk
yarýyýl sonrasýnda tekrar burs almaya hak kazanýr. Disiplin cezasý
alan öðrencilerin burslarý, bir daha baðlanmamak üzere kesilir.
Ücretler, burslar ve öðrenci evleriyle ilgili ayrýntýlý bilgiye üniversitenin
www.maltepe.edu.tr internet adresinden ulaþýlabilir.
Bk. 815. Teknik bilgi, beceri ve uygulama gerektiren mesleki derslerde en
az %30 uygulamalý yüzyüze eðitim yapýlýr.
Bk. 816. Bu programý tercih eden ve ÖSYM tarafýndan belirlenen puan
sýralamasýnda ilk 5 sýrada yerleþen öðrencilere Tavas Ticaret Odasý
tarafýndan eðitim yapýlan 8 ay boyunca aylýk 100 TL, bu programý
tercih edecek tüm öðrencilere ise Turkuaz Tekstil A.Þ. tarafýndan
eðitim yapýlan 8 ay boyunca aylýk 100 TL karþýlýksýz burs verilecektir.
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Bk. 817. 31.07.2002 tarihli ve 24832 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan
Profesyonel Gemi Adamlarý Yönetmeliði çerçevesinde Sýnýrlý
Vardiya Zabiti Belgesi alabilecek þekilde isteðe baðlý eðitim
verilecektir. 02.09.1997 tarihli ve 23098 sayýlý Resmi Gazete’de
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yayýmlanan Profesyonel Su Altý Adamlarý Yönetmeliði çerçevesinde
Profesyonel Balýk Adam Belgesi alabilecek þekilde isteðe baðlý
eðitim verilecektir.

yýl süreli Rusça Hazýrlýk Sýnýfý Programý uygulanýr. Programýn ilk
döneminde sadece Rus dili öðretilmektedir. Ýkinci dönem
programýnda ise Ýngilizce, Moldova ve Gagavuz tarihi ve kültürü
dersi ve öðrencinin okuyacaðý bölümden iki lisans dersine yer
verilmektedir. Rus ve Ýngiliz Dilleri ve Edebiyatlarý (Öðretmenlik)
programýnýn dersleri aðýrlýklý olarak Rus Dilinde okutulmaktadýr. Bu
programýn Hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilere ikinci bir hak
tanýnýr, komisyon oluþturulur þayet öðrenci komisyonda da baþarýlý
olmazsa programý bir yýl daha tekrar ederler. Ýkinci yýl sonunda da
baþarýsýz olan öðrencilerin okul ile iliþikleri kesilmektedir. Hazýrlýk
sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.
Komrat Devlet Üniversitesi Rusça Yeterlik Sýnavýný baþaranlar
doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Komrat Devlet Üniversitesi kriterine
uygun Uluslararasý Yeterlik Sýnav belgesine sahip olan öðrenciler
de doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. 2013-2014 eðitim-öðretim yýlýnda
Rusça Hazýrlýk Sýnýfý öðretim ücreti 1.100 ABD Dolarýdýr. (Öðretim
ücreti Moldova Leyi ile tahsil edilmekte olup, eðitim yýlýnýn 1
Eylül’deki Dolar kuru geçerli olacaktýr.) Fakülte bünyesinde Türk
öðrencilere özel olarak ayrý bir merkez (sýnýf) tahsil edilmiþtir. Her
öðrencinin banka hesabýnda 2.000 ABD Dolarý olduðunu belgelemesi
zorunludur. Üniversiteye kabul için ortaöðretim kurumundan mezun
olunmasý ve hiç bir saðlýk sorununun olmamasý gereklidir. Aðýr
hastalýklarýn bulunmamasý zorunludur ve buna dair saðlýk raporunun
olmasý þarttýr. (Þeker, kalp, böbrek hastalýklarý vb.) Her dönem
sonunda yapýlan deðerlendirmeye göre genel akademik not
ortalamasý 10 üzerinden 9.5 ve üstünde olan öðrencilere Moldova
Eðitim Bakanlýðý tarafýndan karþýlýksýz burs saðlanabilmektedir.
Burs ayrýntýlarý Moldova Eðitim Bakanlýðý tarafýndan her yýl ayrýca
ilan edilir. Bu burs Rusça Hazýrlýk Programýnda okuyan öðrencileri
kapsamaz. Üniversite bünyesinde 60 Türk öðrenci için yurt imkaný
bulunmaktadýr. Kýz ve erkek öðrenciler ayný binada farklý bölümlerde
kalmaktadýr. Yurt binasýnda odalar 2-4 kiþilik olup her katta mutfak,
banyo ve tuvalet bulunmaktadýr. Aylýk yurt ücreti 15 ABD Dolarýdýr.
Ayrýca, isteyen öðrenciler kiralýk ev tutabilirler. Aylýk ev kiralarý
150-250 ABD Dolarý arasýnda deðiþmektedir. Bir öðrencinin aylýk
geçim masrafý kira hariç minimum 100 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk Sýnýfý
kayýt tarihi 20.09.2013-25.10.2013 tarihleri arasýndadýr. Üniversite
hakkýnda ayrýntýlý bilgiye kduturkmerkezi@mail.ru,
soneaanaturk1970@maýl..ru e-posta adresinden ulaþýlabilir. (Ýrtibat
Bilgileri Telefon: 00 373 298 23481:25988, Faks: 00 373 298
23481:25988 Cep: 00 373 79932046) Kayýt için istenilen belgeler;
Kimlik (Pasaport), Lise Diplomasý (Apostil onaylý), Sabýka Kaydý
(Apostil Onaylý), Banka Hesabý (En az 2.000 ABD Dolarý bulunmasý
zorunludur.), Saðlýk Raporu (Kalp Elektrokardiogrami ve Psikiyatri
Raporu), 6 adet vesikalýk fotoðraf (3x4 ebatlarýnda)

Bk. 818. Bu programda bir yýlda 12'þer haftalýk üç dönemden oluþan
trimester sistemi uygulanmaktadýr. Programa kayýt olan öðrencilerin
altý dönemlik önlisans eðitim öðretimlerinin üç dönemi programýn
baðlý olduðu yüksekokulda, üç dönemi ise ilgili anlaþmalý kamu
veya özel kurum ve kuruluþlarda gerçekleþtirilecektir (Ayrýntýlý
bilgiye http://tbmyo.sdu.edu.tr internet adresinden ulaþýlabilir.).
Bk. 819. Bir yýl süreli zorunlu Gürcüce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre
öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Gürcüce
yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.
Öðrencilere, “Yükseköðretim Kurumlarýnda Yabancý Dil Öðretimi
ve Yabancý Dille Öðretim Yapýlmasýnda Uyulacak Esaslara Ýliþkin
Yönetmelik” hükümleri uygulanýr.
Bk. 820. Bu programa kayýt yaptýran öðrenciler eðer isterlerse Western
Michigan University ile yapýlan anlaþma gereði 3. ve 4. sýnýflarý bu
üniversitede tamamlayabilecekler ve baþarýlý olmalarý durumunda
da hem Anadolu Üniversitesi’nden hem de Western Michigan
University’den diploma alma imkânýna sahip olabileceklerdir.
Western Michigan University’de 3. ve 4. sýnýfý tamamlamak
isteyen öðrenciler bu üniversiteye gidebilmek için gerekli Ýngilizce
düzeyini saðlamalarý gerekir (Ýngilizce düzeyi ile ilgili ayrýntýlý bilgiyi
Üniversiteden edininiz.). Western Michigan University’de eðitim ücrete
tabidir ve 2012-2013 akademik yýlý için bu ücret 12.500 ABD Dolarý olarak
belirlenmiþtir. Bu üniversitenin 2013-2014 öðretim yýlý ücretleri henüz
kesinleþmemiþ olup az miktarda artýþ gösterebilecektir. Ayrýca,
öðrencilerin Western Michigan University’de bulunacaklarý süre içinde
yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaklarý
harcamanýn akademik yýl baþýna yaklaþýk 13.500 –15.000 ABD Dolarý
tutacaðý tahmin edilmektedir.
Bk. 821. Maltepe Üniversite’sinin Saint Cloud Eyalet Üniversitesi ile birlikte
yürüteceði Ýngilizce Öðretmenliði Lisans Programý (Hazýrlýk+4) yýl
süreli olup, öðrenciler programýn Hazýrlýk, 1. ve 2. Akademik
yýllarýnda Maltepe Üniversitesi’nin Ýstanbul Marmara Eðitim Köyü
Kampüsünde, 3. ve 4. Akademik yýllarýnda ise Saint Cloud Eyalet
Üniversitesi’nin Minnesota’daki kampüsünde eðitim göreceklerdir.
2013-2014 eðitim-öðretim yýlýnda bu programa girecek öðrenciler
için öðrenim ücreti Maltepe Üniversitesi’nde geçirilecek Ýngilizce
hazýrlýk için 21.945 TL olup, Ýngilizce Öðretmenliði Programý için
17.930 TL’ dýr. Eðitim ücreti peþin olarak ödenecektir. Saint Cloud
Üniversitesi’nde geçirilecek dönemler için öðrenciler bu üniversitenin
o yýl için belirlenen öðrenim ücretini ödeyeceklerdir. 2013-2014 ders
yýlýnda Saint Cloud Eyalet Üniversitesi’nin öðrenim ücreti 15.112
Amerikan dolarý, zorunlu saðlýk sigortasý 1027 Amerikan dolarý,
öðrencinin Saint Cloud Eyalet Üniversitesi’nde bulunacaðý yaklaþýk
12 aylýk süre boyunca kampüs içerisindeki yurt, yemek, kitapkýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn yaklaþýk
bedeli 8194 Amerikan dolarý olup tahmini hesaplanan yýllýk gider
tutarý 24.333 Amerikan dolarýdýr. Öðrencinin notlarýnýn yüksek
olmasý ve kampüs içi ve dýþý çeþitli kendi kültürünü tanýtýcý
faaliyetlere katýlmasý halinde Akademik ve Kültürel Paylaþým
Bursu adý altýnda yýllýk 6129 Amerikan dolarý öðrencinin genel
giderlerinden düþürülebilir. Anýlan burstan faydalanma durumunda
yýllýk gider yaklaþýk 18.204 Amerikan dolarýdýr. Yýllara göre anýlan
fiyatlandýrmalarda deðiþiklikler olabilir. Öðrencinin ABD’nde bulunacaðý
yýllar için banka hesabýnda 25.000 Amerikan dolarý bloke etmesi federal
hükümetin getirdiði bir zorunluluktur. Saint Cloud Eyalet Üniversite ile
ilgili ayrýntýlý bilgiler www. stcloudstate.edu/internationaladmissions/
costs/default.asp internet adresinde sunulmaktadýr.

Bk. 826. Çift diploma programý çerçevesinde eðitimin ilk iki yýlý (ilk dört
yarýyýlý) Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve Almanca olarak,
sonraki iki yýlý (son dört yarýyýlý) Ýstanbul Kemerburgaz
Üniversitesi’nde ve Türkçe olarak verilecektir. Almanca dil seviyesi
yeterli olmayan öðrenciler Köln Üniversitesi’nde bir yýl süresince
Almanca dil eðitimi alacaklardýr. Öðrenci, ilk dört yarýyýlda Köln
Üniversitesinde aldýðý dersleri sekiz yarýyýl içinde baþarýyla
tamamlamak durumundadýr. Aksi takdirde bu ortak programdan
iliþiði kesilir. Bu durumda öðrenciler Yükseköðretim Kurumlarýnda
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasýnda Geçiþ, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlararasý Kredi Transferi Yapýlmasý
Esaslarýna Ýliþkin Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye’deki baþka
bir yükseköðretim kurumundaki eþdeðer bir programa yatay geçiþ
yapabilecektir. Öðrenciler Almanya’ya ulaþým masraflarý ile
Almanya’daki yaþam masraflarýný kendileri karþýlayacaklardýr.
Almanya’daki yaþam giderlerinin aylýk 800 Avro olmasý
öngörülmektedir. Almanya’nýn öðrenim vizesi vermek üzere aradýðý
yaklaþýk 8000 Avro miktarýndaki bloke hesabýn Almanya’da bir
bankada açýlmýþ olmasý koþulu yerine getirilmelidir. Program
hakkýnda ayrýntýlý bilgi Üniversiteden alýnabilir.

Bk. 822. Öðrenciler öðrenimlerini Mengen’de sürdüreceklerdir.
Bk. 823. Öðrenciler öðrenimlerini Çivril Ýlçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 824. Bu program T.C. Marmara Üniversitesi ile birlikte uluslararasý ortak
6 yýl süreli lisans programlarý kapsamýnda yürütülmektedir. Öðrenciler
1.,2. ve 3. sýnýfý K.K.T.C. Doðu Akdeniz Üniversitesinde (DAÜ),
4.,5. ve 6. sýnýfý T.C. Marmara Üniversitesinde tamamlayacaklardýr.
Ýngilizce Hazýrlýk Okuluna katýlmasý gereken öðrenciler Ýngilizce
hazýrlýk sýnýfýný DAÜ’de tamamlayacaklardýr. Öðrenciler, eðitim
süreleri boyunca DAÜ tarafýndan yýllýk olarak belirlenecek öðrenim
ücretlerini DAÜ’ye öderler. (Bakýnýz Bk. 66) Bu programda her iki
Üniversitenin akademik gereklerini baþarý ile yerine getiren bir
öðrenciye, her iki Üniversitenin logolarý ile Rektör ve ilgili Dekanlarýnýn
imzalarýný taþýyan tek bir diploma düzenlenir.
Bk. 825. Komrat Devlet Üniversitesi’nde eðitim ücretli olup, 2013-2014
eðitim-öðretim yýlýnda öðretim ücreti yýllýk 1.650 ABD Dolarýdýr ve
iki taksitte ödenebilecektir. Ücret dönem baþlarýnda (1. Dönem
Eylül ayýnda, 2. Dönem Ocak ayýnda) tahsil edilecektir. Bu ücret
eðitim harcý ve staj ücretlerini kapsamaktadýr. Yýllýk enflasyon
oranýna göre okul ücreti artmaktadýr. (Öðretim ücreti Moldova Leyi
ile tahsil edilmekte olup, eðitim yýlýnýn 1 Eylül’deki Dolar kuru geçerli
olacaktýr.) Milli Kültür Fakültesi Rus ve Ýngiliz Dilleri ve Edebiyatlarý
(Öðretmenlik) programýnda öðretim dili Rusça ve Ýngilizce’dir. Bir
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Bk. 827. Uluslararasý Balkan Üniversitesi’nde eðitim dili Ýngilizcedir.
Uluslararasý geçerliliði bulunan bir belge ile Ýngilizce yeterliliðini
belgeleyen veya üniversitede yapýlacak yeterlik sýnavýnda baþarýlý
olan öðrenciler doðrudan üniversitenin 1. sýnýfýna kaydedilir.
Uluslararasý geçerliliði bulunan bir belge ile Ýngilizce yeterliliðini
belgeleyemeyen veya yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayanlar,
üniversite bünyesindeki Ýngilizce Hazýrlýk Okulu’na devam ederler.
Ýngilizce Hazýrlýk Okulu 4 yýllýk öðrenim süresine dahil deðildir.
Ýngilizce Hazýrlýk Okulu bir akademik yýldýr. Bu süre zarfýnda baþarýlý
olanlar üniversite lisans eðitimine devam edebilirler. Üniversiteye
burslu kabul edilen öðrencilerden Ýngilizce Hazýrlýk eðitimine devam
eden ve akademik yýl sonunda yapýlan Ýngilizce yeterlik sýnavýnda
baþarýsýz olanlarýn hazýrlýk okulunda daha sonra alacaklarý eðitim
ücrete tabidir. Tam burslu (%100 burslu) olan öðrenciler haricinde
Üniversitede eðitim-öðretim ücrete tabidir. 2013-2014 eðitimöðretim yýlý ücreti; Teknik Bilimler Fakültesi’nde burssuz öðrenciler
için 4.500 Avro, %50 burslu öðrenciler için 2.250 Avro ve %25
burslu öðrenciler için ise 3.375 Avro’dur. Üniversitenin diðer
fakülteleri için 2013-2014 eðitim-öðretim yýlý ücreti burssuz öðrenciler
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için 4.000 Avro, %50 burslu öðrenciler için 2.000 Avro ve %25
burslu öðrenciler için ise 3.000 Avro’dur. 2013-2014 eðitim-öðretim
yýlýnda Ýngilizce Hazýrlýk Okulu ücreti Burssuz öðrenciler için 4.000
Avro, %25 Burslu öðrenciler için 3.000 Avro, %50 Burslu öðrenciler
için ise 2.000 Avro’dur. Ýngilizce Hazýrlýk Okulunda baþarýlý olamayan
öðrencilerin tekrar kayýt ücreti Burssuz öðrenciler için 4.000 Avro,
%25 Burslu öðrenciler için 3.000 Avro, %50 Burslu öðrenciler için
2.000 Avro ve %100 Burslu öðrenciler için 1.000 Avro’dur.
Üniversite Yönetimi ilan edilen kontenjanýn yarýdan fazlasýný burslu
öðrencilere ayýrmaktadýr. Üniversitenin %50 Burslu programlarýný
tercih edip, kayýt yaptýran ve kayýt olduklarý programýn türüne göre
2013 yýlý LYS sýnavýndaki sýralamada MF-4, TM-1, TM-2, TS-1 puan
türlerinin birinde ilk 10.000’e (DÝL puaný ile girenlerden ilk 5000’e,
YGS-5 puan türü ile girenlerden ilk 10.000’e) girenlere Tam Burs
(%100) verilecektir. Söz konusu burslar öðrencinin baþarýlý olmasý
ve disiplin cezasý almamasý kaydýyla, Ýngilizce Hazýrlýk Okulu
eðitimi dahil, tüm öðretim süresi için geçerlidir. Burslarýn baþlangýç
seviyesinde devam edebilmesi için, Ýngilizce Hazýrlýk eðitiminin bir
yýlda tamamlanmasý ve fakülte sýnýflarýnda genel not ortalamasýnýn
(GNO) %100 burslular için 4.00 üzerinden 3.00, %50 burslular için
2.75 ve %25 burslular için 2.50 olmasý gerekmektedir. Üniversite
yönetimi öðrencinin baþarý durumuna göre burs oranýný yükseltebilir
veya azaltabilir. Burslar sadece eðitim ücretini kapsamaktadýr.
Barýnma ve yemek ücretleri ile oturma izni giderleri öðrenciye aittir.
Üniversite kayýt tarihleri, ÖSYM’nin ilan ettiði tarihler arasýndadýr.
2013-2014 akademik yýlý 15 Eylül 2013 tarihinde baþlayacaktýr.
Tarih ve kültür þehri olan Üsküp’te öðrencilerin aylýk barýnma,
yemek, yol ve kýrtasiye giderleri ortalama 200-250 Avro’dur.
Üsküp’te kýz ve erkek öðrenciler için yurt imkanlarý mevcuttur. Yurt
ücreti aylýk 100 Avro’dur. Üniversiteye kayýt yaptýracak öðrenciler
Üniversite ve Üsküp’te yaþam koþullarý hakkýnda ayrýntýlý bilgiye
Uluslararasý Balkan Üniversitesi Ýstanbul Bürosundan veya
www.ibu.edu.mk internet adresinden ulaþabilirler. (ÝRTÝBAT
BÝLGÝLERÝ: Uluslararasý Balkan Üniversitesi Ýstanbul Ýrtibat
Bürosu: Millet Caddesi Selçuk Apt. 87/7 Ýstanbul, Telefon: 00 90
212 584 26 27; International Balkan University, Tashko Kradze bb,
1000 Skopje, Macedonia. Telefon: 00 389 232 14 831, Faks: 00 389
232 14 832 e-posta: info@ibu.edu.mk, admission@ibu.edu.mk)
Kayýt Ýçin Gerekli Belgeler: Lise Diplomasý (orijinal), Lise Transkriptleri
(orijinal), Üniversite Kayýt Formu (Üniversiteden alýnýr.), ÖSYM
Belgesi (orijinal), 12 Fotoðraf, Lise Diplomasý ve Not Döküm
Çizelgesi Onaylanmasý, Oturma Ýzni. Lise Diplomasý ve Not Döküm
Çizelgesi Onaylanmasý ve Oturma Ýzni (vize) konusunda gerekli
iþlemler Üniversite Hukuk Ýþleri Bürosu tarafýndan yürütülmektedir.
Lise Diplomasý ve Not Döküm Çizelgesi Onaylanmasý için Gerekli
Olan Belgeler: 1. Lise Diplomasý: Diplomanýn aslý; asýl diploma
arkasýnda “Apostil” Onay belgesi yaptýrýlacaktýr.(Kaymakamlýklardan
yaptýrýlabilir.) 2. Her yýl ayrý ayrý ders not dökümünü gösteren
çizelge (Transkript): Lise ders not döküm çizelgesi (Lise Transkript)
her yýl için detaylý doldurulmasý gerekir. 3. Özel Okul Lise mezunlarý
için, Türk Milli Eðitim Bakanlýðýndan okulun akredite olduðunu
gösteren belge alýnmasý gereklidir. 4. Doðum Kayýt Belgesi (Aslý)
5. Nüfus Cüzdaný (Aslý) 6. Ödeme Alýndý Belgesi: 160 Avro (Ödeme
için doldurulacak evrak Hukuk Ýþleri Bürosundan temin edilebilir.)
Yukarýda istenen tüm belgelerin Makedoncaya tercüme edilmesi
ve Noterden onaylanmasý gereklidir. (Tercüme ve Noter onayý
Makedonya’da yapýlabilir.) Bütün istenen belgeler (ýslak imzalý)
orijinal olmalýdýr. Yetkili makam damgasý ve imzasý orijinal olmalýdýr.
(Onaylanmýþ fotokopi ve “Aslý Gibidir” ibaresi olan belgeler kabul
edilmemektedir.) Ýstenen orijinal belgeler üzerinde yapýlan herhangi
bir düzeltme veya kalem iþareti Makedon Makamlarýnca kabul
edilmemektedir. Okullardan verilen Not Döküm Çizelgeleri (Lise
Transkript) her yýlýn derslerini ve geçme notlarýný gösterecek
þekilde detaylý hazýrlanmýþ olmalýdýr. Yukarýda bahsedilen belgelerden
bir tanesi bile eksik olsa öðrenci baþvurusu kabul edilmemekte ve
geri çevrilmektedir. Bütün belgeler aslýndan tercüme edilmiþ olarak
3’er adet çoðaltýlmalýdýr. Üniversite Hukuk Ýþleri Bürosu Öðrenci
Görüþme Saatleri: Pazartesi, Çarþamba, Cuma (08:00-12:00 ve
13:00-16:00) Oturma Ýzni Ýçin Gereken Belgeler: 1. Belgelerin
Tercüme ve Noter Masraflarý için: 100 Avro, 2. Pasaport: Pasaportun
baþvuru tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerli süresi olmalýdýr.
Fotokopisinin Makedoncaya tercüme edilmiþ ve noter tarafýndan
onaylanmýþ olmasý gereklidir. Orijinal Türkçe fotokopileri ve
Makedonca çevirisi ve noter onaylarý. 3. Adli Sicil Belgesi: Ýlgili
makamlardan alýndýktan sonra, Makedoncaya tercüme edilmesi ve
noter tarafýndan onaylanmýþ olmasý gereklidir. Orijinal Türkçesi ve
Makedonca çevirisi ve noter onaylý sureti. 4. Taahhütname:
Öðrencinin velisi tarafýndan Makedonya’daki ikamet ve eðitim
masraflarýný karþýlayacaðýný belirten bir belgedir. Türkçesi Türkiye’de
notere onaylatýlmalýdýr. Orijinal Türkçesi ve Makedonca çevirisi ve
noter onaylý sureti. Ýki kez noter onayý gerekmektedir. 5. Makedonca
Öðrenci Belgesi: Öðrencinin Üniversitede kayýtlý olduðunu gösteren
belgedir. Üniversite Öðrenci Ýþlerinden temin edilir. 6. Ýngilizce 4
Yýllýk Eðitim Program Belgesi: Üniversite tarafýndan verilir. 7.

Ýngilizce ve Makedonca Bildiðine Dair Belge: Öðrencinin Ýngilizceyi
yeterli seviyede bildiðini gösteren belgedir. 8. Saðlýk Sigortasý: Bir
yýl süresi olan bir sigortadýr, sigorta kurumu tarafýndan verilmektedir.
Öðrenciler Üniversitedeki Hukuk Ofisinden parasýný ödeyerek
temin edebilirler. 9. Fotoðraf: Biometrik 8 (sekiz) adet fotoðraf.
Beyaz tabanlý, uygun kýyafetli ve 3x35 cm ebatlarýnda olmalýdýr.
10. Belirlemiþ Süre Ýçin Oturum Ýzni Formu: Öðrenci kendisi
dolduracak, Üniversite Hukuk Ofisinden alýnabilir. 11. Vize Baþvuru
Formu: Öðrenci kendisi dolduracak, Üniversite Hukuk Ofisinden
alýnabilir. 12. Makedonca Dilinde Öðrenci Yurtta Kalma Belgesi
veya Kira Sözleþmesi: Öðrenci yurtta kalýyorsa yurt
müdürlüðünden, kiralanmýþ bir evde kalýyorsa, kira kontratý noter
onaylý olmalýdýr. Yurt için bu sözleþme her yýl yenilenmelidir. Ev
kiralarý için sözleþme bitiminde yenilenmeli ve orijinal sözleþme
Hukuk Ofisine getirilmelidir. Yukarýda belirtilen tüm belgelerin
orijinal nüshalarý ve çeviri yapýlarak noterde onaylatýlan nüshalarý
ile baþvuranýn ana vatanýndaki Makedonya Devleti Konsolosluðuna
teslim edilmelidir. Baþvuruyu yaptýktan sonra Konsolosluk 30 gün
içinde kendilerini Resmi Bir Kararla bilgilendirecektir. Bu Resmi
Kararý öðrenci þahsen, bizzat kendi gidip almalýdýr. Bu kararý
Makedonya sýnýrýndan geçerken ve oturma izni almak için
kullanacaktýr. Öðrenci (oturma izni alýncaya kadar) Makedonya
Cumhuriyetine ayak bastýðý günden itibaren en geç 24 saat içinde
Konsolosluktan aldýðý Resmi Kararla beraber Polis karakoluna gidip
ülkeye giriþini bildirmelidir. Polis karakolunda kendisine verilen
onay belgesiyle beraber öðrenci 5 gün içinde Üniversite Hukuk
sorumlusuyla beraber Makedonya Cumhuriyeti Ýçiþleri Bakanlýðýna
rapor vermelidir. Onay belgesi ile Ýçiþleri Bakanlýðýna baþvurulmadýðý
takdirde, kendisine verilen izin hakkýný kaybeder ve bütün iþlemlere
yeniden baþlamak gerekir. Oturma izni ile beraber verilen kimlik
kartý daima öðrencinin yanýnda olmalýdýr; kontrol esnasýnda
gösterilmediði takdirde, 800 Avro cezasý vardýr. Oturma izni ile ilgili
bilgi almak için Üniversite Hukuk Ýþleri Bürosunu arayabilirsiniz.
(blerim_ibuniversity@yahoo.com)
Bk. 828. 1. sýnýfta bütün öðrencilere ortak program uygulanýr. 1. sýnýfýn
sonunda öðrenci ilk kayýt esnasýnda seçtiði lisans programýný
kontenjan dahilinde deðiþtirebilir.
Bk. 829. Zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Eðitimi Ýstanbul Teknik Üniversitesinde
(en fazla 2 dönem (1 yýl) olmak koþuluyla) verilecektir.
Bk. 830. Bu programa kayýt yaptýracak adaylarýn Eskiþehir’de bir hafta
süreli uygulama dersi yapmalarý zorunludur.
Bk. 831. Bu programa kayýt için Üniversitenin önereceði ve/veya tam
teþekküllü resmi bir hastaneden, SHY-66 Hava Aracý Bakým
Personeli Lisans Yönetmeliði: Týbbi uygunluk Madde 30’a göre
görme ve renk ayýrma kabiliyetinin kaybolmadýðýnýn, eðitim süresince
ve daha sonrasýnda bu mesleði yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal
engeli olmadýðýný belgeleyen heyet raporu olmasý gerekir.
Bk. 832. Bu programa kayýt için bir hastaneden bu mesleði yürütmeyi
engelleyecek derecede konuþma (aksan ve þive hariç, pelteklik,
telaffuz, ortodontik bozukluk, kekemelik ve tutukluk), iþitme,
görme veya ruhsal engeli olmadýðýný belgeleyen saðlýk raporu
almak gerekir.
Bk. 833. Öðrenciler öðrenimlerini Hopa Ýlçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 834. Eðitim Cumhuriyet Üniversitesi Kampusü (Sivas) Saðlýk Bilimleri
Fakültesinde yapýlmaktadýr.
Bk. 835. Öðrenciler, Bismil MYO inþaatý tamamlanýncaya kadar öðrenimlerini
Diyarbakýr’da sürdüreceklerdir.
Bk. 836. Eðitim Ýstanbul’un Anadolu yakasýndaki Altunizade Kampusunda
yapýlacaktýr.
Bk. 837. Marmara Üniversitesi Ýþletme Fakültesi Ýþletme Yönetimi (Ýngilizce)
(UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)) programýna iliþkin
yabancý dil koþulu, ücret, hazýrlýk, ilgili ülkede yaþam þartlarý vb. koþullarý
tercihlerinizi tamamlamadan önce Üniversiteden edininiz.
Bk. 838. Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Abdullah Gül Üniversitesi
Destekleme Vakfý’nýn (AGÜV) desteðiyle, baþarýlý öðrencileri için
eðitim yaþamlarý boyunca geliþim desteði ve eðitimlerini
tamamladýktan sonra kariyer desteði baþlýklarý altýnda iki farklý burs
fýrsatý sunmaktadýr. Burslarýn geliþim desteði kýsmý 5 yýl süreyle
yýlýn 9 ayýnda, aylýk olarak öðrencilerimize koþulsuz, kesintisiz ve
karþýlýksýz olarak verilecektir. Kariyer desteði kýsmý ise mezuniyet
sonrasýnda ödenecektir. Öðrencimizin, Lisans Yerleþtirme Sýnavý
(LYS) sonucunda yerleþtiði ve kayýt yaptýrdýðý bölümün puan
türündeki derecesine göre deðiþen, geliþim desteði miktarlarý
þöyledir: Ýlk 100’e 2.000 TL, 101-1.000 arasýna 1.500 TL, 1.0015.000 arasýna 1.000 TL, 5.001-10.000 arasýna 800 TL, 10.00120.000 arasýna 600 TL, 20.001-30.000 arasýna 400 TL geliþim
desteði aylýk olarak verilecektir. Ayrýca, yerleþtirme puan türünden
ilk 30.000’e giren her öðrenciye, en fazla 5 yýllýk eðitim süresi
boyunca ve yýlda 9 ay olmak üzere aylýk 300 TL’lýk miktara karþýlýk
gelecek bir kariyer desteði lisans mezuniyetini takiben toplu olarak
ödenecektir. Lisans eðitiminde verilen burslarýn yaný sýra, bilim
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adamý olmak isteyen ve LYS sonucunda yerleþtiði ve kayýt
yaptýrdýðý bölümün puan türünde ilk 1000’den gelen baþarýlý
öðrencilerimize lisans eðitimini üniversitemizde 3.50/4.00 ortalama
ile tamamlayanlarýn ABD’de kabul alacaklarý bir üniversitede
yüksek lisans ve doktora eðitimlerinin masraflarý (en fazla 5 yýl)
AGÜV destekleri ile karþýlanacaktýr. AGÜ Dil Okulu, Ýngilizce
Hazýrlýk Sýnýfý öðrencilerinin tamamýna ABD’nin prestijli
üniversitelerinin dil okullarýnda bir dönem ücretsiz olarak eðitim
görme imkaný verecektir. Öðrencilerimiz, AGÜ Dil Okulunda
gösterdikleri geliþmeye göre ikinci dönemin ilk veya ikinci yarýsýnda
ya da yaz döneminde güvenilir yetiþkinler nezaretinde ABD’ye
götürülecekler, eðitim, seyahat ve konaklama masraflarý AGÜV
tarafýndan karþýlanacaktýr. AGÜ, kariyerlerinde baþarýlý ve deneyimli
iþadamlarý ve profesyoneller tarafýndan öðrencilerine, Yakýn Kariyer
Desteði programlarý uygulayacaktýr. AGÜ, LYS sonucunda yerleþtiði
ve kayýt yaptýrdýðý bölümün puan türünde ilk 30.000’den gelen bütün
öðrencilerine modern yurt imkanlarýný 5 yýl boyunca ücretsiz olarak
sunacaktýr. Öðrencilerimizin tamamýna bilgiye sýnýrsýz eriþebilmeleri
ve eðitimleri süresince kullanabilmeleri için tablet bilgisayarlar
AGÜV tarafýndan saðlanacaktýr.

Bk. 850. Bu programlarda yýlda üç dönem eðitim verilmektedir. Uygulamaya
dayalý eðitimler yüksekokula ait atölye, laboratuvar vb. uygulama
alanlarý yanýnda anlaþmalý iþyerlerinde de verilebilir. Bu iþyerleri
yüksekokulun yerleþkesinin bulunduðu ilde olabileceði gibi il
dýþýnda da olabilecektir. Diyaliz programý Kapadokya Meslek
Yüksekokulu ve Fresenius Medikal Hizmetler AÞ iþ birliði ile
yürütülmektedir. Bu programýn uygulama eðitimleri Kapadokya
MYO uygulama alanlarý, Fresenius Medikal Hizmetler AÞ’nin yurt
çapýnda iþletmekte olduðu merkezler ve/veya bu kapsamda
anlaþma yapýlacak diðer saðlýk kurum ve iþletmelerinde verilebilir.
Fresenius Medikal Hizmetler AÞ, iþbirliði kapsamýnda programý
baþarýyla bitiren 10 (on) öðrenciyi, mezuniyetlerini takip eden yýl
içerisinde istihdam etmeyi taahhüt etmiþtir. Ameliyathane Hizmetleri,
Fizyoterapi, Týbbi Görüntüleme Teknikleri programlarý Kapadokya
Meslek Yüksekokulu ve Özel Versa Hastanesi iþ birliði ile yürütülmektedir.
Bu programlarýn uygulama eðitimleri Kapadokya MYO uygulama
alanlarý, Özel Versa Hastanesi tesisleri (Nevþehir) ve/veya bu kapsamda
anlaþma yapýlacak diðer saðlýk kurum ve iþletmelerinde verilebilir.
Bk. 851. Programý tercih edecek öðrenciler tercih yapmadan önce istihdamda
sektör tarafýndan aranan uçuþa uygunluk þartlarýný
deðerlendirmelidirler. Programýn mock-up ve kabin servis eðitimleri
Ýstanbul’da THY uçuþ eðitim merkezinde verilecektir. Maltepe
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile Türk Hava Yollarý arasýnda
imzalanan protokol ile THY AO, yýlda aþaðýdaki þartlarý yerine
getiren ¼ Erkek, ¾ Bayan oraný ile Maltepe Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu Sivil Havacýlýk Kabin Hizmetleri Programý mezunu
toplam 100 bay/bayan kabin memurunu istihdam etmeyi taahhüt
etmiþtir. THY AO tarafýndan verilen istihdam taahhüdünün yerine
getirebilmesi için; T.C. uyruklu olmak, THY AO ve/veya belirleyeceði
kurum/kuruluþ tarafýndan yapýlacak Ýngilizce sýnav ve mülakatlarýn
her birinden 60 puan almak, Saðlýk Bakanlýðý onaylý Temel Ýlkyardým
Sertifikasýna sahip olmak, THY AO’nun öngördüðü ilde ikamet
etmeyi kabul etmek, iþe giriþ tarihi itibariyle 18-25 yaþ arasýnda
olmak, (1 Ocak 2013 tarihi itibariyle 22 yaþýndan gün almamýþ
olmak), daha önce THY AO veya diðer kurum/kuruluþlardan
disiplinsizlik, yüz kýzartýcý suçlar ve eylemler, sicil yetersizliði veya
saðlýk nedeniyle ayrýlmamýþ olmak, reþit olmayanlar için veli
göstermek, kurumun boy ve kilo standartlarýna uygun olmak. Meslek
Yüksekokulun yönlendireceði saðlýk kurumlarýndan saðlýk durumunun
uçuþa uygun olduðuna dair rapor almak, vücudunun herhangi bir yerinde
dövme, iz, leke, piercing vb. bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik,
tutukluk bulunmamak, ön deðerlendirmede; Meslek Yüksekokulun
belirleyeceði kurum/kuruluþlarla yapýlacak psikolojik testler ve
mülakatlardan olumsuz not almamak, taksirli trafik suçlarý hariç adli sicil
kaydý bulunmamak gerekmektedir.

Bk. 839. Öðrenciler öðrenimlerini Bozcaada yerleþkesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 841. Recep Tayyip Erdoðan Üniversitesi Geliþtirme Vakfý tarafýndan
Üniversitemizin: A) Týp Fakültesi, Diþ Hekimliði Fakültesi, Ýlahiyat
Fakültesi’nin tüm bölümleri ile Mühendislik Fakültesi’nin Makine
Mühendisliði Bölümü; Eðitim Fakültesi’nin Sýnýf Öðretmenliði,
Sosyal Bilgiler Öðretmenliði ve Türkçe Öðretmenliði Bölümleri; Fen
Edebiyat Fakültesi’nin Türk Dili ve Edebiyatý ve Tarih Bölümlerine
ilk 5 tercihi içerisinde yer veren adaylardan yerleþtirildikleri puan
türünde ilk 4.000’e girenlere aylýk 1.000 TL; B) Ýktisadi ve Ýdari
Bilimler Fakültesi, Ziraat ve Doða Bilimleri Fakültesi ve Su Ürünleri
Fakültesi’nin tüm bölümleri ile Eðitim Fakültesinin Ýlköðretim
Matematik Öðretmenliði ve Fen Bilgisi Öðretmenliði ile; Fen
Edebiyat Fakültesi’nin Matematik, Biyoloji ve Kimya Bölümleri;
Mühendislik Fakültesi’nin Jeoloji Mühendisliði, Enerji Sistemleri
Mühendisliði ve Ýnþaat Mühendisliði Bölümlerine ilk 5 tercihi
içerisinde yer veren adaylardan yerleþtirildikleri puan türünde ilk
10.000’e girenlere aylýk 750 TL baþarý bursu verilecektir. Burslar;
zorunlu hazýrlýk sýnýfýnýn süresi içerisinde baþarýlmasý, sýnýf kaybý
ve alttan dersin bulunmamasý, genel akademik not ortalamasýnýn
3,00’dan az olmamasý þartýyla normal süresi boyunca devam
edecek ve her eðitim-öðretim yýlýnda 9 ay ödenecektir.
Bk. 842. Bu programa kayýt olan öðrenciler 3 dönem okulda eðitim, 3 dönem ilgili
sektörde iþyeri eðitimi alacaklardýr (Ayrýntýlý bilgi ilgili MYO’dan alýnabilir.).
Bk. 843. Öðrenciler derslerini tamamlamalarý þartýyla 8. dönemlerini Ýntörn
Mühendislik Uygulamasý kapsamýnda alanlarý ile ilgili kurum ve
kuruluþlarda geçireceklerdir.

Bk. 852. Bu programlarýn eðitimi Ýstanbul’da, Maltepe Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu ile THY AO’nun uygun göreceði Havalimaný ve
tesislerde verilecektir. Programlarý tercih edecek öðrencilerin; Ýlgili
Uluslararasý Havalimaný ve bölgedeki havacýlýk tesislerinde
verilecek uygulama eðitimleri, staj vb. eðitim faaliyetlerine
katýlabilmeleri için havalimaný giriþ kartý alma þartlarýný taþýmalarý
gerekmektedir. Giriþ kartý alabilmek için öðrencilerin kayýt esnasýnda
Adli Sicil Belgesi ibraz etmeleri ve Adli Sicil Belgesinde, Türk Ceza
Kanunu’na göre zimmet, ihtilas, irtikâp, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk
ve sahtecilik gibi yüz kýzartýcý suçlardan dolayý hüküm kaydý, 3713
sayýlý Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan suçlardan hüküm
kaydý, 5607 sayýlý Kaçakçýlýkla Mücadele Kanununa, 2313 Sayýlý
Uyuþturucu Maddelerin Murakabesi Hakkýnda Kanununa, 2863
Sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanununa ve 1567 Sayýlý
Türk Parasýnýn Kýymetini Koruma Hakkýnda Kanununa muhalefetten
hüküm kaydý bulunmamasý gerekmektedir. Öðrenciler eðitimleri
boyunca ilgili Havalimaný Giriþ Kartlarý Yönergesinin tüm þartlarýna
uymakla ve kart ücretlerini karþýlamakla yükümlü olacaktýr.

Bk. 845. Bu programa kayýt için tam teþekküllü bir hastaneden bu mesleði
yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadýðýný belgeleyen
heyet raporu alýnmasý ve öðrencilerin mezun olabilmeleri için
sürücü belgesine (B Sýnýfý) sahip olmalarý gerekir.
Bk. 846. Öðrenciler öðrenimlerini Eleþkirt Ýlçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 847. Bu programa en yüksek puanla yerleþen ve kesin kayýt yaptýran
ilk beþ öðrenciye birinci sýnýfýn sonuna kadar; Üniversitemiz ile
Türkiye Jokey Kulubü arasýnda imzalanan Mesleki Eðitime Destek
Bursu Protokolü kapsamýnda asgari brüt ücretin %30’undan az
olmamak koþuluyla Ekim-Haziran aylarýnda (9 aylýk), ikinci sýnýfta
ise not ortalamasý en yüksek ilk beþ öðrenciye ayný þartlarda
öðrenim bursu ödenecektir.
Bk. 848. Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurulunun aradýðý
bütün koþullara ek olarak; boy uzunluðu erkekler için en az 1,70 m,
kýzlar için en az 1,62 m olmak, beden aðýrlýðý boy uzunluðunun “cm”
olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya
15 noksan kilo aðýrlýkta olmak, vücut yapýsý düzgün olmak,
vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken yara, yanýk, leke,
frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak, astým, bronþit, epilepsi,
nefes darlýðý, renk körlüðü, kekemelik, saðýrlýk vb. gibi biyolojik
bozukluðu olmama, bayýlma, histeri, marazi çarpýntý, açýk alan
korkusu (agorafobi), karanlýk korkusu (aklufobi), yükseklik korkusu
(akrofobi), kapalý ve basýk mekan korkusu (klostrofobi) gibi psikolojik
ve sinirsel hastalýklardan herhangi birini taþýyor olmamak, bunlara iliþkin
saðlýk durumunu üniversitelerin týp fakültesi hastanelerinden alýnacak
saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Programa kayýt yaptýracak
öðrenciler, Yüksekokulun belirlediði eðitim kýyafetlerini giymek
zorundadýrlar. Kýyafetlerin temini öðrenciye aittir.

Bk. 853. Baþarýlý bütün öðrenciler eðitim süresince en az iki defa Almanya’da
yaz okuluna gönderilecektir. Finansman DAAD ve BMBF tarafýndan
saðlanacaktýr.
Bk. 854. Öðrenciler öðrenimlerini Pazar ilçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 855. Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurumunun
aradýðý bütün koþullara ek olarak, kayýt sýrasýnda bedensel ve
psikolojik rahatsýzlýðýnýn bulunmadýðýnýn saðlýk raporu ile belgelenmesi
gerekir. Bu programa kayýt olan öðrenciler mesleðin gerektirdiði
kýyafeti giymek zorundadýr, okulumuzda öðrenci kýyafetleri ahýr içi
(tulum, sweet shirt, çizme, bone, maske ve eldiven) ve ahýr dýþý
(tok, binicilik pantolonu, binicilik çizmesi, eldiven ve koruyucu
yelek ) uygulamalarda giyilmesi zorunludur. Bunlarýn temini
öðrenciye aittir.

Bk. 849. Öðrenciler, eðitim-öðretim alt yapýsý tamamlanýncaya kadar öðrenimlerini
Yozgat Merkezde bulunan Erdoðan Akdað Kampüsünde sürdüreceklerdir.

Bk. 856. Öðrenciler öðrenimlerini Abana Sabahat-Mesut Yýlmaz MYO’da
sürdüreceklerdir.
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