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Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan
Yüksekö retim Programlarõnõn Ko ul ve Açõklamalarõ (1. Kõsõm)

Yüksekö retim programlarõ ile ilgili bazõ özel ko ul ve açõklamalara bu kõlavuzda özet olarak yer verilmi tir.
Adaylar, ö retim sõrasõnda ödenecek olan ücretler, harçlar, burslar, burs devam ko ullarõ, barõnma, zorunlu
hizmet, staj vb. bilgileri ilgili Üniversitelerden edinebileceklerdir. Adaylarõn, tercihlerini belirlemeden önce
tercih etmek istedi i programlarõn bulundu u üniversitelerin nternet sayfasõnda yer alan bilgileri dikkatle
incelemeleri, ko ullarla ilgili üniversitelerden ayrõntõlõ bilgi almalarõ yararlarõna olacaktõr. Bu ko ullarõn
uygulanmasõ ile ilgili ÖSYM'nin sorumlulu u bulunmamaktadõr.

Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yüksekö retim Programlarõnõn Ko ul ve Açõklamalarõ 2 kõsõm halinde
düzenlenmi tir.  1. Kõsõm'da yer alan ko ullar, adaylarõn Aday lemleri Sisteminde bulunan bilgileri
do rultusunda bilgisayar tarafõndan kõsmen veya tamamen kontrol edilerek (ya , uyruk, cinsiyet, okul
türü vb.) yerle tirme i lemi yapõlacaktõr. 2. Kõsõm'da yer alan ko ullar yerle tirme i leminde ÖSYM tarafõndan
dikkate alõnmayacak ko ullardõr. Bu ko ullarõn uygulanmasõ ilgili kurumlar tarafõndan gerçekle tirilmektedir.
Bu ko ullarõn uygulanmasõnda ÖSYM'nin sorumlulu u bulunmaz.

Bk. 1. Bir mesle e yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek
okulu çõkõ lõ adaylarõn bu programla ilgili tercihlerini belirtmeden
önce Tablo-6’yõ dikkatle incelemeleri gerekir.

Bk. 5. Türkiye’deki yüksekö retim kurumlarõna yerle tirme i lemlerinde;
Tõp programlarõna programõn yerle tirme puan türünde ba arõ
sõrasõ 40 bininci sõrada olan adayõn yerle tirme puanõnõn altõnda
yerle tirme puanõna sahip adaylar yerle tirilmeyecektir. Tercih
i lemlerinde bu artõ sa lamayan adaylarõn ilgili programlar için
tercihleri sistem tarafõndan engellenecektir. (Okul birincisi
kontenjanlarõ dâhil)

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti Hukukuna
Göre Kurulmu  Olan Üniversitelerin Kar õlõklõ Tanõnmasõna Dair
Milletlerarasõ Anla ma dikkate alõnarak, Kuzey Kõbrõs Türk
Cumhuriyetinde bulunan üniversitelerdeki Tõp  programlarõna
2015 yõlõndan itibaren yerle erek kayõt yaptõran ö rencilerin
Türkiye’deki yüksekö retim kurumlarõna yatay geçi  yapabilmesi
için  “Yüksekö retim Kurumlarõnda Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasõnda Geçi , Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arasõ Kredi Transferi Yapõlmasõ Esaslarõna li kin Yönetmelik”
artlarõnõn yanõ sõra yukarõda belirtilen ba arõ artõnõ sa lamalarõ

gerekmektedir.

Bk. 6. Bu programa alõnacak ö rencilerin, sürücü belgesi almaya engel
olmayan bir beden yapõsõ ve ruh sa lõ a sahip olduklarõnõ
belgeleyen rapor almalarõ;  kurtarma, ta õma i lerinde yeterli
vücut yapõsõ ve gücüne sahip olmalarõ; ö retim programõ gere i
ikinci sõnõfta araç kullanmalarõnõn zorunlu olmasõ nedeniyle kayõt
tarihinde 17 ya õnõ tamamlamõ  olmalarõ gerekir.

Bk. 7. Bu programa ba vurabilmek için yüksekö retim kurumunun
aradõ õ  bütün  ko ullara ek  olarak; en fazla  22 ya õnda olmak
(1993 ve daha yukarõ do umlular); vücut yapõsõ düzgün olmak;
vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan
yara, yanõk, leke, frengi ve cilt hastalõ õndan iz bulunmamak;
astõm, bron it, epilepsi, nefes darlõ õ, renk körlü ü, kekemelik,
sa õrlõk vb. gibi biyolojik bozuklu u olmamak;  bayõlma, histeri,
marazi çarpõntõ ve benzeri psikolojik ve sinirsel hastalõklardan
herhangi birine yakalanmõ  olmamak; herhangi bir okuldan
disiplin cezasõ ile uzakla tõrõlmõ  olmamak; 1,65 m’den uzun
olmak; boy uzunlu unun santimetre olarak ifade edilen de erinin
son iki rakamõndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo a õrlõkta
olmak  gerekir. Kayõt sõrasõnda Meslek Yüksekokulunca öngörülen
sa lõk ko ullarõna uygunlu unu  üniversitenin tõp fakültesinden
alõnacak sa lõk kurulu raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa
kayõt olacak ö renciler okulun verece i üniformayõ giymek
zorundadõr.

Bk. 10. Türkiye’deki yüksekö retim kurumlarõna yerle tirme i lemlerinde;
Hukuk programlarõna programõn yerle tirme puan türünde ba arõ
sõrasõ 150 bininci sõrada olan adayõn yerle tirme puanõnõn altõnda
yerle tirme puanõna sahip adaylar yerle tirilmeyecektir. Tercih
i lemlerinde bu artõ sa lamayan adaylarõn ilgili programlar için
tercihleri sistem tarafõndan engellenecektir. (Okul birincisi
kontenjanlarõ dâhil)

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti Hukukuna
Göre Kurulmu  Olan Üniversitelerin Kar õlõklõ Tanõnmasõna Dair
Milletlerarasõ Anla ma dikkate alõnarak, Kuzey Kõbrõs Türk
Cumhuriyetinde bulunan üniversitelerdeki Hukuk programlarõna
2015 yõlõndan itibaren yerle erek kayõt yaptõran ö rencilerin
Türkiye’deki yüksekö retim kurumlarõna yatay geçi  yapabilmesi
için  “Yüksekö retim Kurumlarõnda Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasõnda Geçi , Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arasõ Kredi Transferi Yapõlmasõ Esaslarõna li kin Yönetmelik”
artlarõnõn yanõ sõra yukarõda belirtilen ba arõ artõnõ sa lamalarõ

gerekmektedir.

Bk. 39. Bu programa ba vurabilmek için T.C. vatanda õ olmak, 1 Ocak 1994
veya sonrasõ  bir tarihde do mu  olmak (Ya  düzeltmesi kabul
edilmeyecektir.), boy uzunlu unun en az 1,65 m., en çok 1,90 m.
olmasõ, boy uzunlu unun santimetre olarak ifade edilen de erinin son
iki rakamõndan en çok 7 fazla veya 15 eksik kilo a õrlõkta olmak; dilinde
kekemelik, pelteklik ve tutukluk bulunmamasõ gerekir.

Bk. 40. Teknoloji Fakülteleri, Turizm Fakülteleri ile Sanat ve Tasarõm
Fakültelerinin M.T.O.K. kontenjanlarõnõ tercih edecek adaylarõn, Tablo
6B.2’yi dikkatlice incelemeleri gerekir.

Bk. 54. Bu programa ba vurabilmek için yüksekö retim kurumunun aradõ õ
bütün ko ullara ek olarak; TC vatanda õ olmak; boyu erkek ö rencilerde
1,65 m’den, kõz ö rencilerde 1,56 m’den kõsa olmamak; boy uzunlu unun
santimetre olarak ifade edilen de erinin son iki rakamõndan en çok
5 fazla veya 15 noksan kilo a õrlõkta olmak  ve kayõt yaptõracak
ö renci adaylarõnõn normal sa lõk raporu yerine Hudut ve Sahiller
Sa lõk Genel Müdürlü ü’nden “Gemiadamõ Sa lõk Yoklama Belgesi”
ibaresi bulunan sa lõk raporu almak, dilinde kekemelik, pelteklik,
tutukluk bulunmamak, yapõlacak mülâkat ve beden e itimi sõnavõnda
ba arõlõ olmak gerekir.

Bk. 58. Teknoloji Fakülteleri, Turizm Fakülteleri ile Sanat ve Tasarõm
Fakültelerinin M.T.O.K. kontenjanlarõnõ tercih edecek adaylarõn, Tablo
6B.2’yi dikkatlice incelemeleri gerekir.

Bk. 62. Teknoloji Fakülteleri, Turizm Fakülteleri ile Sanat ve Tasarõm
Fakültelerinin M.T.O.K. kontenjanlarõnõ tercih edecek adaylarõn, Tablo
6B.2’yi dikkatlice incelemeleri gerekir.

Bk. 65. Bu programa yalnõz erkek ö renciler alõnacaktõr.

Bk. 77. Yabancõ dil sõnavõna ngilizceden girmek zorunludur.

Bk. 78. Bu programa yalnõz kõz ö renciler alõnacaktõr.

Bk. 80. Bu programa kayõt için konu ma, i itme ve görme engeli  bulunmamasõ
gerekir.

Bk. 82. Yabancõ dil sõnavõna Almancadan girmek zorunludur.

Bk. 84. Yabancõ dil sõnavõna Fransõzcadan girmek zorunludur.

Bk. 90. Programõn “KKTC Uyruklu” kontenjanõ, Kuzey Kõbrõs Türk
Cumhuriyetinin ihtiyaç alanlarõ kapsamõnda KKTC uyruklu adaylar
için Yüksekö retim Kurulu (YÖK) tarafõndan  yüksekö retim kurumlarõ
bünyesinde ayrõlan kontenjanlardõr. KKTC Uyruklu kontenjanlarõnõ,
KKTC uyruklu olup ortaö renimini KKTC okullarõnda tamamlayanlardan
KKTC tarafõndan KKTC kimlik numaralarõ ÖSYM’ye bildirilenler tercih
edebileceklerdir. Programlara; YÖK ile KKTC Milli E itim Bakanlõ õ
arasõnda varõlan mutabakat kapsamõnda yerle tirme yapõlacaktõr. Bu
programõn burs ile ilgili ko ullarõ ilgili Üniversitenin yetkisindedir.
Program ko ullarõnda burs verilece inin yazõlõ olmasõ bursla ilgili
adaya bir hak kazandõrmaz.

Bk. 93. Bu program için puan türü belirlenmemi tir. Adaylarõn, bu programõ
tercih edebilmeleri için YGS puan türlerinin en az birinden 120.000 ve
daha yukarõ puan almõ  olmalarõ yeterlidir.  Bu programõ tercih
edeceklerin her iki kulakta sensorineural i itme kaybõ oldu una ve
iyi i iten kulakta en az 50 desibel i itme kaybõ oldu una dair Sa lõk
Kurulu Raporu ve odyogram bulunmalõdõr.  Bir yõl süre ile Türkçe
Hazõrlõk Sõnõfõ programõ uygulanõr. Hazõrlõk Sõnõfõ ö retim süresi
sütununda gösterilen yõllara dâhil de ildir. Hazõrlõk Muafiyet Sõnavõnõ
ba aranlar do rudan birinci sõnõfa alõnõrlar. Bu programõn Hazõrlõk
Sõnõfõnda ba arõsõz olan ö rencilerin ili ikleri kesilmeden birinci sõnõfa
kayõtlarõ yapõlõr, ancak bu ö rencilerin mezun oluncaya kadar
Yüksekokul tarafõndan açõlacak Türkçe Hazõrlõk Muafiyet Sõnavõnda
ba arõlõ olmalarõ gerekir.

Bk. 105. Bu programa ba vurabilmek için yüksekö retim kurumunun aradõ õ
bütün ko ullara ek olarak; 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle 23 ya õndan
gün almamõ  olmak (tashih ya õ kabul edilmez); re it olmayanlar için
veli göstermek; erkek adaylarda 1,65 m’den, kõz adaylarda 1,56
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m’den uzun olmak; Beden Kütle Endeksi testi sonucunun 18,5-29,9
aralõ õnda olmasõ gerekir. Sa lõk durumunun denizcili e elveri li
oldu unu belgeleyen, kayõt yaptõracak ö renci adaylarõnõn normal
sa lõk raporu yerine Hudut ve Sahiller Sa lõk Genel Müdürlü ü’nden
“Gemiadamõ Sa lõk Yoklama Belgesi” almasõ gerekir. Adaylarõn
sa lõk raporunu yapõlacak olan mülakat ve beden yeterlili i
testinden önce sõnav komisyonlarõna ibraz etmeleri, önkayõtta
yapõlacak  mülakat ve beden yeterlili i testinde ba arõlõ olmalarõ,
Gemiadamlarõ Yönetmeli i’nin  Gemiadamõ Olabilme Ko ullarõ ile
ilgili yasal ko ullarõ sa lamalarõ gerekir. Dokuz Eylül Üniversitesi
Denizcilik Fakültesi Deniz Ula tõrma letme Mühendisli i ve Gemi
Makineleri letme Mühendisli i bölümlerinde Beden E itimi zorunlu
derstir. Bu programa kayõt olan ö renciler, Dokuz Eylül Üniversitesi
Denizcilik Fakültesi Ö renci Kõyafet Yönergesine uygun üniformayõ
giymek zorunda olup, e itim ast-üst ili kileri eklinde gerçekle tirilir.
Üniformanõn temini ö renciye aittir.

Bk. 113. Bu  programa  ba vurabilmek için yüksekö retim kurumunun
aradõ õ  bütün  ko ullara  ek  olarak;  TC. vatanda õ olmak, 1 Ocak
2015 tarihi itibariyle 22 ya õndan gün almamõ  olmak (tashih ya õ

kabul edilmez) erkek adaylarda 1,65 m’den, kõz adaylarda 1,60
m’den, kõsa olmamak; boy uzunlu unun santimetre olarak ifade
edilen de erinin son iki rakamõndan en çok 5 kilo fazla veya 15 kilo
noksan  a õrlõkta olmak, kayõt yaptõracak ö renci adaylarõnõn
normal sa lõk raporu yerine Hudut ve Sahiller Sa lõk Genel
Müdürlü ü’nden “Gemiadamõ Sa lõk Yoklama Belgesi” almak;
dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapõlacak
mülakat ve beden e itimi sõnavõnda ba arõlõ olmak gerekmektedir.

Bk. 122. Bu programa ba vurabilmek için yüksekö retim kurumunun aradõ õ
bütün ko ullara ek olarak; TC vatanda õ olmak; boyu 1,65 m’den
kõsa olmamak; boy uzunlu unun santimetre olarak ifade edilen
de erinin son iki rakamõndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo
a õrlõkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak;
tam te ekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel
olmayan bir beden yapõsõ ve ruh sa lõ õna  sahip olduklarõnõ
belgeleyen rapor almak gerekir.

Bk. 127. Yabancõ Dil Sõnavõna (LYS-5) Almanca, Fransõzca veya ngilizce
dillerinden birinden girmek zorunludur.

Bk. 135. Bu programa ba vurabilmek için yüksekö retim kurumunun aradõ õ
bütün ko ullara ek olarak; 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle 23 ya õndan
gün almamõ  olmak, boyu erkek ö rencilerde 1,65m’den, kõz
ö rencilerde 1,55 m’den, az olmamak, boy uzunlu unun santimetre
olarak ifade edilen de erinin son iki rakamõndan en çok 5 fazla veya
15 noksan kilo a õrlõkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk
bulunmamak; ön kayõtta yapõlacak mülakat ve beden e itimi
sõnavõnda ba arõlõ olmak; sa lõk durumunun denizcili e elveri li
oldu unu, renk körlü ü ve a õlõk bulunmadõ õnõ, her iki kula õnõn
arõzasõz oldu unu, kayõt yaptõracak ö renci adaylarõnõn normal
sa lõk raporu yerine Hudut ve Sahiller Sa lõk Genel Müdürlü ü’nden
“Gemiadamõ Sa lõk Yoklama Belgesi” ibaresi ta õyan sa lõk raporu
alarak kesin kayõtta belgelemek gerekir. 31.07.2012 tarih ve 24832
sayõlõ Resmi  Gazetede yayõmlanan Gemiadamlarõ Yönetmeli i’nin
Gemiadamõ olabilme ko ullarõ ile ilgili madde 50-d, e, f’ de yer alan
yasal ko ullarõ sa lamalarõ gerekmektedir. Denizcilik Fakültesi’nde
ngilizce Hazõrlõk Sõnõfõ hariç, e itim üniformalõ yapõlõr. Üniformalarõn
temini ö renciye aittir.

Bk. 140. Bu programa ba vurabilmek için yüksekö retim kurumunun aradõ õ
bütün ko ullara ek olarak; 1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle 21
ya õndan gün almamõ  olmak (tashih ya õ kabul edilmez); re it
olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek ö rencilerde 1,66
m’den, kõz ö rencilerde ise 1.60 m’den az olmamak; boy uzunlu unun
santimetre olarak ifade edilen de erinin son iki rakamõndan en çok
5 fazla veya 15 noksan kilo a õrlõkta olmak; dilinde kekemelik,
pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapõlacak mülâkat ve beden
yeterlili i sõnavlarõnda ba arõlõ olmak; Fakültece öngörülen di er
sa lõk ko ullarõna uygunlu unu, kayõt yaptõracak ö renci adaylarõnõn
normal sa lõk raporu yerine Hudut ve Sahiller Sa lõk Genel
Müdürlü ü’nden “Gemiadamõ Sa lõk Yoklama Belgesi” ile belgelemek
gerekir. Sa lõk raporu formlarõ, Ö renci leri Daire Ba kanlõ õndan
alõnabilir veya www.ktu.edu.tr/duim bölüm web sayfasõndan indirebilir.
Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptõrõlacak soru turmada
tutum ve davranõ larõ ile yasadõ õ siyasi, yõkõcõ, irticai, bölücü,
ideolojik görü leri benimsememi , bu gibi faaliyetlerde bulunmamõ
veya karõ mamõ  olmasõ, herhangi bir suçtan dolayõ mahkum
olmamasõ,  ahsõ hakkõnda soru turma ya da  kamu davasõ ile ceza
davasõ açõlmamõ  olmasõ, yaptõrõlacak ar iv ara tõrmalarõnõn olumlu
sonuçlanmasõ ko ulu aranacaktõr. Ö renciler Hazõrlõk Sõnõfõndan
sonra üniforma giymek zorundadõrlar. Üniformalarõnõn temini
ö rencilere aittir.

Bk. 154. Bu programa ba vurabilmek için;  a. Türkiye Cumhuriyeti vatanda õ

olmak, b. Askeri ve sivil okullardan hangi ekilde olursa olsun
çõkarõlmamõ  olmak, c.  Evli, dul veya bo anmõ  olmamak, veya
herhangi bir ekilde nikahsõz ya amamak, ç.  Yaptõrõlacak güvenlik

soru turmasõndan olumlu sonuç almak, d. Tutum ve davranõ larõ
ile yasadõ õ siyasi, yõkõcõ, irticai, bölücü, ideolojik görü leri
benimsememi , bu gibi faaliyetlerde bulunmamõ  veya karõ mamõ
olmak, e. Herhangi bir suçtan dolayõ mahkum olmamak veya
müracaat tarihinde hakkõnda kamu davasõ ya da ahsi bir ceza
davasõ açõlmamõ  olmak.

YA  ve SA LIK DURUMU LE LG L  KO ULLAR: a. Ya
Durumu: 30 A USTOS 1994 tarihinden sonra do mu  olmak ve
en fazla 21 ya õnda olmak, 30 A ustos 2015 tarihi itibariyle 22
ya õndan gün almamõ  olmak (30 A ustos 1994 tarihinden önce
do anlar ba vuramazlar. Ya  ko ulu tutmadõ õ halde GATA Askeri
Tõp Fakültesini kazananlarõn ba vurularõ kabul edilmeyecek ve
ÖSYM Ba kanlõ õ’nca da di er tercihlerine yerle tirilmeyeceklerdir.
Her ne sebeple olursa olsun, ya  düzeltmesi yaptõrmõ  olanlarõn
ya larõnõn hesabõ düzeltmeden önceki do um tarihine göre yapõlõr
), b. Sa lõk Durumu: Türk Silahlõ Kuvvetleri Sa lõk Yetene i
Yönetmeli i gere ince, GATA Askeri Tõp Fakültesine alõnacak
ö renci adaylarõ tam sa lam olmalõ ve diskromatopsi bulunmamalõdõr.
(1) Vücut yapõsõ düzgün olmak, (2) Vücudunun herhangi bir yerinde
dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanõk, leke, frengi ve cilt
hastalõ õndan iz bulunmamak, (3) Dilinde kekemelik, pelteklik,
tutukluk olmamak, (4) Renk körü olmamak, (5) Sara, i eme,
uykuda gezme, bayõlma, histeri, marazi çarpõntõ vb. hastalõklarõndan
herhangi birine yakalanmamõ  olmak, (6) (a) Boy ve kilo sõnõrlarõ
a a õda ifade edildi i gibi olmalõdõr; (I)Kõz ö renci adaylarõnda boy
alt sõnõrõ; 16 ve 16,5 ya  için 148,5 cm, 17 ya  için 149 cm., 17,5
ya  için 151,5 cm, 18 ya  için 152 cm ve 19 ya  için 153 cm.dir.20
ya  ve üzeri için alt sõnõr 154 cm. dir (II) Erkek ö renci adaylarõnda
boy alt sõnõrõ; 16 ya  için 158 cm, 16,5 ya  için 161 cm, 17 ve 17,5
ya  için 162 cm, 18 ya  için 163 cm ve 19 ya  için 164 cm.dir.20
ya  ve üzeri için alt sõnõr 165 cm. dir. (III)  Vücut kitle indeksine
göre kilo sõnõrlarõ kõz ö renci adaylarõnda; 16 ya  için alt sõnõr 17,4
kg/m2 – üst sõnõr 25,5 kg/m2, 16,5 ya  için alt sõnõr 17,6 kg/m2 –
üst sõnõr 25,7 kg/m2, 17 ya  için alt sõnõr 17,7 kg/m2 – üst sõnõr 25,9
kg/m2, 17,5 ya  için alt sõnõr 18,3 kg/m2 – üst sõnõr 26 kg/m2, 18
ya  için alt sõnõr 18,8 kg/m2 – üst sõnõr 26 kg/m2, ve 19 ya  için
alt sõnõr 19 kg/m2 – üst sõnõr 26 kg/m2 , 20 ya  ve üzeri için alt sõnõr
19 kg/m2 – üst sõnõr 26kg/m2  olarak uygulanmaktadõr.  (IV) Vücut
kitle indeksine göre kilo sõnõrlarõ erkek ö renci adaylarõnda; 16 ya
için alt sõnõr 17,9 kg/m2 – üst sõnõr 25,4 kg/m2, 16,5 ya  için alt sõnõr
18,1 kg/m2 – üst sõnõr 25,7 kg/m2, 17 ya  için alt sõnõr 18,3 kg/m2
– üst sõnõr 25,9 kg/m2, 17,5 ya  için alt sõnõr 18,6 kg/m2 – üst sõnõr
26 kg/m2, 18 ya  için alt sõnõr 18,8 kg/m2 – üst sõnõr 26 kg/m2, ve
19 ya  için alt sõnõr 19 kg/m2 – üst sõnõr 26 kg/m2 , 20 ya  ve üzeri
için alt sõnõr19 kg/m2  - üst sõnõr 26 kg/ m2 olarak uygulanmaktadõr.
( Vücut Kitle ndeksi= Vücut a õrlõ õ (kg olarak) / Boy x Boy (metre
olarak) )   (b) Her iki gözdeki ayrõ ayrõ görme kusurlarõ TSK Sa lõk
Yetene i Yönetmeli inde belirtilen ölçülere uygun olmalõdõr.(Askerî
ö renci  adaylarõnda  düzeltme  ile  her  iki  gözde görmeler ayrõ ayrõ
tam olmak artõyla üç diyoptriye kadar (üç dahil) miyopi ve
hipermetropi ile doksan derecelik iki eksen arasõndaki kõrõlma
kusuru farkõ üç diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar ile laboratuvar
referans de erinin üst sõnõrõnõn bir buçuk katõna kadar olan (bir buçuk
katõ dahil) konjenitalindirekthiperbilurubinemiler GATA Askeri Tõp
Fakültesine girmeye engel de ildir.) (7) Gülhane Askeri Tõp Akademisi
Komutanlõ õ tarafõndan belirlenen tam te ekkülü bir askeri hastanenin
Sa lõk Kurulu’ndan“ASKER  Ö RENC  OLUR” kaydõnõ içeren bir
sa lõk raporu almak.

Ö REN M LE LG L  KO ULLAR : Bir mesle e yönelik olmayan
ve a a õda belirtilen liselerden mezun olmak,   a. 11033 Anadolu
Lisesi ( Yabancõ dille ö retim yapan resmi liseler) f.  11041 Yabancõ
Dilde ö retim yapan özel liseler b. 11058 Fen lisesi g .
30028 Lise programõ c. 11017 Lise ( Resmi ve gündüz ö retim
yapan liseler) . 30077 Lise programõ ( Yabancõ dil a õrlõklõ) ç. 11106
Lise, Özel lise ( Yabancõ Dil a õrlõklõ program uygulayan liseler h.
50027 Anadolu Ö retmen lisesi d. 11066 Özel Fen Lisesi õ. 50019
Ö retmen Lisesi e. 11025 Özel Lise h.11122 Askeri Liseler

D ER HUSUSLAR: a. ÖSYM Ba kanlõ õ tarafõndan yapõlan
Üniversitelere Merkezi Giri  Sõnavõ/Sõnavlarõ sonucunda GATA
Askeri Tõp Fakültesi’ne girmeye hak kazanan ancak, yukarõda
belirtilen “Giri  Ko ullarõ”na uymayan ö rencilerin Askeri Tõp
Fakültesi’ne kayõtlarõ yapõlamaz. b.   Ö rencinin kesin kaydõnõn
yapõlabilmesi için, yapõlacak muayenede “ASKER  Ö RENC
OLUR” raporunu almasõ,  Fiziki ve Bedeni Yeterlilik Testi ile Mülakat
Sõnavõnda ba arõlõ olmasõ ve intibak e itimini ba arõyla tamamlamõ
olmasõ ko ullarõ aranacaktõr.  c. Sa lõk muayenesini, fiziki yeterlilik
sõnavõnõ ve mülakat sõnavõnõ kazanamadõ õ, giri  ko ullarõna uymadõ õ
veya ba ka bir sebeple GATA Askeri Tõp Fakültesine kaydõ
yapõlamayan ö rencilerin durumlarõ ÖSYM Ba kanlõ õnca
de erlendirilecek ve uygun görülenler alt tercihlerinden puanõnõn
yetti i bir sonraki yüksek ö retim programõna yerle tirilirler.
Adaylar yerle tirilme sonuçlarõnõ, ÖSYM Ba kanlõ õ’ndan
ö reneceklerdir. d.   GATA Askeri Tõp Fakültesinde kayõt kabul
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i lemlerinin tarihleri, yerle tirme sonuçlarõ açõklandõktan sonra,
GATA Tõp Fakültesi internet sayfasõndan duyurulacaktõr. ÖSYS
sonuçlarõnõn açõklanmasõndan sonra, GATF Kayõt Kabul takvimi ve
hazõrlanmasõ gereken evraklar, gata.edu.tr. adresindeki Tõp
Fakültesine ait sayfadan duyurulacaktõr.  GATF’ye yerle tirilen
adaylar,  hazõrlanmasõ gereken evraklarõ, Gülhane Askeri Tõp
Fakültesine ait internet sayfasõnda, Ö renci Kayõt kabul bölümünden
indirerek hazõrlayacaklardõr.  Adaylar, kayõt kabul takviminde
duyurulacak tarihte, Gülhane Askeri Tõp Fakültesi Kayõt-Kabul
Komisyonuna ba vurarak i lemlerini ba latacaktõr. Bu programa
Ek Kontenjanla kayõt yapõlmaz.

Bk. 155. Bu programa ba vurabilmek adaylarõn a a õdaki ko ullarõ ta õmalarõ
gerekmektedir. a.Türkiye Cumhuriyeti vatanda õ olmak, b.Askeri
ve sivil okullardan hangi ekilde olursa olsun çõkarõlmamõ  olmak,
c.Evli, dul veya bo anmõ  olmamak, veya herhangi bir ekilde
nikahsõz ya amamak, ç.Yaptõrõlacak güvenlik soru turmasõndan
olumlu sonuç almak, d.Tutum ve davranõ larõ ile yasadõ õ siyasi,
yõkõcõ, irticai, bölücü, ideolojik görü leri benimsememi , bu gibi
faaliyetlerde bulunmamõ  veya karõ mamõ  olmak, e. Herhangi bir
suçtan dolayõ mahkum olmamak veya müracaat tarihinde hakkõnda
kamu davasõ ya da ahsi bir ceza davasõ açõlmamõ  olmak, f. Son
sõnõfta beklemeli ö renci olmamak ve 2015 yõlõnda mezun olmak,
g.Mezun oldu u yõlõn Lisans Yerle tirme Sõnavõ (LYS)’na girmi  ve
kazanmõ  olmak, .Mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak,

YA  ve SA LIK DURUMU LE LG L  KO ULLAR: a. Lisans
Yerle tirme Sõnavõna (LYS) giri  tarihinde 21 ya õndan gün
almamõ  olmak, 1995 veya daha küçük do umlu olmak. Ya
ko ulu tutmadõ õ halde GATA Hem irelik Yüksekokulunu
kazananlarõn ba vurularõ kabul edilmeyecek ve ÖSYM Ba kanlõ õ’nca
da di er tercihlerine yerle tirilmeyeceklerdir. Her ne sebeple olursa
olsun, ya  düzeltmesi yaptõrmõ  olanlarõn ya larõnõn hesabõ
düzeltmeden önceki do um tarihine göre yapõlõr ),b.Sa lõk Durumu:
Ö renci Adaylarõnõn Türk Silahlõ Kuvvetleri Sa lõk Yetene i
Yönetmeli i belirtilen, Türk Silahlõ Kuvvetlerine alõnacak sivil
ö renci adaylarõna ili kin kriterlere sahip olmasõ gereklidir.

(1) Vücut yapõsõ düzgün olmak, (2) Vücudunun herhangi bir
yerinde dikkati çeken, yara, yanõk, leke, frengi ve cilt hastalõ õndan
iz bulunmamak, (3) Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmamak,
(4) Renk körü olmamak, (5) Sara,  uykuda gezme, bayõlma, histeri,
marazi çarpõntõ vb. hastalõklarõndan herhangi birine yakalanmamõ
olmak, (6) (a) Boy ve kilo sõnõrlarõ a a õda ifade edildi i gibi olmalõdõr;

(I)Kõz ö renci adaylarõnda boy alt sõnõrõ; 16 ve 16,5 ya  için 148,5
cm, 17 ya  için 149 cm., 17,5 ya  için 151,5 cm, 18 ya  için 152
cm ve 19 ya  için 153 cm.dir.20 ya  ve üzeri için alt sõnõr 154 cm.
dir. (II) Erkek ö renci adaylarõnda boy alt sõnõrõ; 16 ya  için 158 cm,
16,5 ya  için 161 cm, 17 ve 17,5 ya  için 162 cm, 18 ya  için 163
cm ve 19 ya  için 164 cm.dir.20 ya  ve üzeri için alt sõnõr 165 cm.
dir. (III)  Vücut kitle indeksine göre kilo sõnõrlarõ kõz ö renci
adaylarõnda; 16 ya  için alt sõnõr 17,4 kg/m2 – üst sõnõr 25,5 kg/m2,
16,5 ya  için alt sõnõr 17,6 kg/m2 – üst sõnõr 25,7 kg/m2, 17 ya
için alt sõnõr 17,7 kg/m2 – üst sõnõr 25,9 kg/m2, 17,5 ya  için alt sõnõr
18,3 kg/m2 – üst sõnõr 26 kg/m2, 18 ya  için alt sõnõr 18,8 kg/m2
– üst sõnõr 26 kg/m2, ve 19 ya  için alt sõnõr 19 kg/m2 – üst sõnõr
26 kg/m2 , 20 ya  ve üzeri için alt sõnõr 19 kg/m2 – üst sõnõr 26kg/
m2  olarak uygulanmaktadõr. (IV) Vücut kitle indeksine göre kilo
sõnõrlarõ erkek ö renci adaylarõnda; 16 ya  için alt sõnõr 17,9 kg/m2
– üst sõnõr 25,4 kg/m2, 16,5 ya  için alt sõnõr 18,1 kg/m2 – üst sõnõr
25,7 kg/m2, 17 ya  için alt sõnõr 18,3 kg/m2 – üst sõnõr 25,9 kg/m2,
17,5 ya  için alt sõnõr 18,6 kg/m2 – üst sõnõr 26 kg/m2, 18 ya  için
alt sõnõr 18,8 kg/m2 – üst sõnõr 26 kg/m2, ve 19 ya  için alt sõnõr
19 kg/m2 – üst sõnõr 26 kg/m2 , 20 ya  ve üzeri için alt sõnõr19 kg/
m2  - üst sõnõr 26 kg/ m2 olarak uygulanmaktadõr. ( Vücut Kitle
ndeksi= Vücut a õrlõ õ (kg olarak) / Boy x Boy (metre olarak) )

(b) Her iki gözdeki ayrõ ayrõ görme kusurlarõ TSK Sa lõk Yetene i
Yönetmeli inde belirtilen ölçülere uygun olmalõdõr.( Ö renci
adaylarõnda  düzeltme  ile  her  iki  gözde görmeler ayrõ ayrõ tam
olmak artõyla üç diyoptriye kadar (üç dahil) miyopi ve hipermetropi
ile doksan derecelik iki eksen arasõndaki kõrõlma kusuru farkõ üç
diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar ile laboratuvar referans
de erinin üst sõnõrõnõn bir buçuk katõna kadar olan (bir buçuk katõ
dahil) konjenitalin direkt hiperbilurubinemiler GATA Hem irelik
Yüksekokuluna girmeye engel de ildir.)

(7) Gülhane Askeri Tõp Akademisi Komutanlõ õ tarafõndan belirlenen
tam te ekkülü bir askeri hastanenin Sa lõk Kurulu’ndan“ S V L
Ö RENC  OLUR” kaydõnõ içeren bir sa lõk raporu almak.

Ö REN M LE LG L  KO ULLAR : Bir mesle e yönelik olmayan
ve a a õda belirtilen liselerden mezun olmak,

a. 11033 Anadolu Lisesi ( Yabancõ dille ö retim yapan resmi liseler),
b. 11058 Fen lisesi, c. 11017 Lise ( Resmi ve gündüz ö retim yapan
liseler), ç. 11106 Lise, Özel lise ( Yabancõ Dil a õrlõklõ program
uygulayan liseler, d. 11066 Özel Fen Lisesi, e. 11025 Özel Lise,
f.  11041 Yabancõ Dilde ö retim yapan özel liseler, g. 30028 Lise

programõ, . 30077 Lise programõ ( Yabancõ dil a õrlõklõ), h. 50027
Anadolu Ö retmen Lisesi, õ. 50019 Ö retmen Lisesi.

ÖSYM Ba kanlõ õ tarafõndan yapõlan Üniversitelere Merkezi Giri
Sõnavõ/Sõnavlarõ sonucunda GATA Hem irelik Yüksekokuluna
girmeye hak kazanan ancak, yukarõda belirtilen “Giri  Ko ullarõna
uymayan ö rencilerin Hem irelik Yüksekokuluna kayõtlarõ
yapõlamaz. Ö rencinin kesin kaydõnõn yapõlabilmesi için, yapõlacak
muayenede “S V L Ö RENC  OLUR” raporunu almasõ,  Fiziki ve
Bedeni Yeterlilik Testi ile Mülakat Sõnavõnda ba arõlõ olmasõ ve
oryantasyon e itimini ba arõyla tamamlamõ  olmasõ ko ullarõ
aranacaktõr. Sa lõk muayenesini, fiziki yeterlilik sõnavõnõ ve mülakat
sõnavõnõ kazanamadõ õ, giri  ko ullarõna uymadõ õ veya ba ka bir
sebeple GATA Hem irelik Yüksekokuluna kaydõ yapõlamayan
ö rencilerin durumlarõ ÖSYM Ba kanlõ õnca de erlendirilecek ve
uygun görülenler alt tercihlerinden puanõnõn yetti i bir sonraki
yüksek ö retim programõna yerle tirilirler. Adaylar yerle tirilme
sonuçlarõnõ, ÖSYM Ba kanlõ õ’ndan ö reneceklerdir. GATA
Hem irelik Yüksekokulunun kayõt kabul i lemlerinin tarihleri,
yerle tirme sonuçlarõ açõklandõktan sonra, GATA Hem irelik
Yüksekokulu internet sayfasõndan duyurulacaktõr. ÖSYS
sonuçlarõnõn açõklanmasõndan sonra, Hem irelik Yüksekokulu
Kayõt Kabul takvimi ve hazõrlanmasõ gereken evraklar, gata.edu.tr.
adresindeki Hem irelik Yüksekokuluna ait sayfadan duyurulacaktõr.
HYO’ya yerle tirilen adaylar,  hazõrlanmasõ gereken evraklarõ,
Hem irelik Yüksekokuluna ait internet sayfasõnda, Ö renci Kayõt
kabul bölümünden indirerek hazõrlayacaklardõr.  Adaylar, kayõt
kabul takviminde duyurulacak tarihte, GATA Hem irelik
Yüksekokulu Kayõt-Kabul Komisyonuna ba vurarak i lemlerini
ba latacaktõr. Bu programa Ek Kontenjanla kayõt yapõlmaz.

Bk. 158. Yabancõ Dil Sõnavõna (LYS-5) sadece Fransõzca veya ngilizceden
girilebilir.

Bk. 168. Bu programa ba vurabilmek için Yüksekö retim Kurumu’nun
aradõ õ bütün ko ullara ek olarak; T.C vatanda õ olmak; dilinde
kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; sa lõk durumunun
denizcili e elveri li oldu unu, renk körlü ü ve a õlõk bulunmadõ õnõ,
her iki kula õnõn sa lam oldu unu ve Gemi Adamlarõ Sa lõk
Yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilmi  olan Kamu ve Özel
Sa lõk kurulu larõndan alõnmõ  Güverte ve Makine Zabitleri için
“GEM ADAMI OLUR”  ibaresi ta õyan sa lõk raporu almõ  ve
yapõlacak mülâkat ile beden e itimi sõnavõnda ba arõlõ olmak
gerekir. Adayõn almõ  oldu u “GEM ADAMI OLUR” ibaresi ta õyan
sa lõk raporunu yapõlacak olan mülakat ve beden e itimi sõnavõndan
önce sõnav komisyonuna teslim etmesi gerekir.  Bu programa
girmeye hak kazananlardan 31.07.2002 tarih ve 24832 sayõlõ
Resmi Gazetede yayõmlanan Gemi adamlarõ Yönetmeli i’nin Gemi
adamõ olabilme ko ullarõ ile ilgili Madde 50- d, e, f’de yer alan;  yasal
ko ullarõ sa lamalarõ aranacaktõr. Bu programa kayõt olan ö renciler,
mesle in gerektirdi i uygun üniformayõ giymek zorundadõrlar.
Önlisans ve Lisans e itiminin ilk yõlõna ait üniformalar, Üniversitemiz
tarafõndan verilecek olup, takip eden yõllarda ö renci üniformasõnõ
kendi temin edecektir.

Bk. 195. Bu programa ba vurabilmek için yüksekö retim kurumunun
belirledi i ön ko ullara ek  olarak; TC vatanda õ olmak, kayõt
yaptõracak ö renci adaylarõnõn normal sa lõk raporu yerine Hudut
ve Sahiller Sa lõk Genel Müdürlü ü’nden “Gemiadamõ Sa lõk
Yoklama Belgesi” almõ  olmak gerekir.

Bk. 233. Bu programa alõnacak ö rencilerin, Üniversitelerin Tõp
Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden
yapõsõ ve ruh sa lõ õna sahip olduklarõnõ belgeleyen rapor almalarõ;
program gere i 2. sõnõfta araç kullanmalarõnõn zorunlu olmasõ
sebebiyle kayõt tarihinde 17 ya õnõ tamamlamõ  olmalarõ; erkek
ö rencilerde 1.65 m’den, kõz ö rencilerde 1.60 m’den kõsa olmamak,
boy uzunlu unun santimetre olarak ifade edilen de erinin son iki
rakamõndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo a õrlõ õnda olmak;
kurtarma ve ta õma i lerinde iki ki ilik bir ekipte çalõ õrken sedyedeki
bir hastayõ ekip arkada õ ile birlikte ta õyabilecek beden ve fizik
yeterlili ine sahip olmalarõ gerekmektedir.

Bk. 256. Bu programa ba vurabilmek için yüksekö retim kurumunun aradõ õ
bütün ko ullara ek olarak; 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle 23 ya õndan
gün almamõ  olmak, boyu erkek ve kõz ö rencilerde 1,65m’den az
olmamak, boy uzunlu unun santimetre olarak ifade edilen de erinin
son iki rakamõndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo a õrlõkta
olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; ön
kayõtta yapõlacak mülakat ve beden e itimi sõnavõnda ba arõlõ
olmak; sa lõk durumunun denizcili e elveri li oldu unu, renk
körlü ü ve a õlõk bulunmadõ õnõ, her iki kula õnõn arõzasõz oldu unu,
normal sa lõk raporu yerine Hudut ve Sahiller Sa lõk Genel
Müdürlü ü’nden “Gemiadamõ Sa lõk Yoklama Belgesi” ibaresi
ta õyan sa lõk raporu alarak kesin kayõtta belgelemek gerekir.
Ö rencilerin 31.07.2012 tarih ve 24832 sayõlõ Resmi Gazete’de
yayõmlanan Gemiadamlarõ Yönetmeli i’nin Gemiadamõ olabilme
ko ullarõ ile ilgili Madde 50-d, e, f’de yer alan yasal ko ullarõ
sa lamalarõ gerekmektedir. TÜ Denizcilik Fakültesi, stanbul
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Teknik Üniversitesi’ne ba lõ ngilizce Hazõrlõk Sõnõfõ hariç üniformalõ
bir fakültedir.

Bk. 278. Bu programa ba vurabilmek için Yüksekö retim Kurumunun
aradõ õ bütün ko ullara ek olarak; 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle 22
ya õndan gün almamõ  olmak (tashih ya õ kabul edilmez); evli veya
dul olmamak; re it olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek
ö rencilerde 1,65 m’den kõz ö rencilerde 1,55 m’den kõsa olmamak;
boy uzunlu unun santimetre olarak ifade edilen de erinin son iki
rakamõndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilogram a õrlõkta
olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; ön
kayõtta yapõlacak mülâkat ve beden e itimi sõnavõnda (Beden
yeterlilik ve mülakat sõnavõ tarihleri kurumun wep sitesinde
duyurulacak olup ayrõca ba ka bir bildlrlm yapõlmayacaktõr.)
ba arõlõ olmak; sa lõk durumunun denizcili e uygun oldu unu, renk
körlü ü ve a õlõk bulunmadõ õnõ, her iki kula õnõn arõzasõz oldu unu;
kayõt yaptõracak ö renci adaylarõnõn normal sa lõk raporu yerine
Hudut ve Sahiller Sa lõk Genel Müdürlü ü’nden “Gemiadamõ Sa lõk
Yoklama Belgesi” ibaresini ta õyan sa lõk raporu ile belgelemek
gerekmektedir. Bu programa girmeye hak kazananlardan adli sicil
kaydõ sorgulamasõ istenecektir. E itim-ö retim süresince ö renciler
denizcilik üniformasõ giymek zorundadõr. Üniforma temini ö renciye
aittir. Yazlõk Üniforma giyildi inde vücudunun görünür yerlerinde
dövme bulunmamasõ gerekmektedir.

Bk. 294. Bu programa alõnacak ö rencilerin yüzme, dalma, can kurtarma ve
denize dayanõklõ olma durumlarõna engel te kil edecek herhangi bir
sa lõk sorunlarõ olmadõ õnõ, kayõt yaptõracak ö renci adaylarõnõn
normal sa lõk raporu yerine Hudut ve Sahiller Sa lõk Genel
Müdürlü ünden “Gemi adamõ Sa lõk Yoklama Belgesi” ile
belgelemeleri gerekir. Ayrõca bu programa ba vurabilmek için
yüksekö retim kurumunun aradõ õ bütün ko ullara ek olarak; kayõt
yapõldõ õ yõlõn 1 Temmuz tarihi itibariyle 24 ya õndan gün almamõ
olmak (tashih ya õ kabul edilmez); re it olmayanlar için veli
göstermek; boyu erkek ö rencilerde 166 cm’den, kõz ö rencilerde
ise 160 cm’den az olmamak; boy uzunlu unun santimetre olarak
ifade edilen de erinin son iki rakamõndan en çok 5 kg fazla veya
15 kg noksan a õrlõkta olmak; mülâkat ve beden yeterlili i sõnavlarõnda
ba arõlõ olmak gerekir. Ö renciler üniforma giymek zorundadõrlar.
Üniformalarõnõn temini ö rencilere aittir.

Bk. 712. Bu program için puan türü belirlenmemi tir. Adaylarõn, bu programõ
tercih edebilmeleri için YGS puan türlerinin en az birinden 140.000
ve daha yukarõ puan almõ  olmalarõ yeterlidir.

Bk. 722. Bu programa ba vurabilmek için; TC vatanda õ olmak, boy
uzunlu u erkekler adaylarda 1,65 m’den, kõz adaylarda 1,60 m’den
kõsa olmamak, boy uzunlu unun “cm” olarak ifade edilen de erinin
son iki rakamõndan en çok 5 kilo fazla veya 15 kilo noksan olmak,
dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak, sa lõk durumunun
denizcili e elveri li oldu unu normal sa lõk raporu yerine Hudut ve
Sahiller Sa lõk Genel Müdürlü ü’nden “Gemiadamõ Sa lõk Yoklama
Belgesi”  ibaresi ta õyan sa lõk raporu ile kesin kayõtta belgelemeleri
gerekmektedir.

Bk. 742. Bu programõ tercih edebilmek için adaylarõn ilgili yerle tirme
puanõnõn en az 296 olmasõ gerekmektedir.

Bk. 747. Bu programõ tercih edebilmek için adaylarõn ilgili yerle tirme
puanõnõn en az 400 olmasõ gerekmektedir.

Bk. 748. Bu programõ tercih edebilmek için adaylarõn ilgili yerle tirme
puanõnõn en az 380 olmasõ gerekmektedir.

Bk. 750. Bu programõ tercih edebilmek için adaylarõn ilgili yerle tirme
puanõnõn en az 310 olmasõ gerekmektedir.

Bk. 751. Bu programõ tercih edebilmek için ö rencilerin yerle tirme puanõnõn
ise en az 325 olmasõ gerekmektedir.

Bk. 752. Bu programõ tercih edebilmek için adaylarõn ilgili yerle tirme
puanõnõn en az 260 olmasõ gerekmektedir.

Bk. 761. Bu programa ba vurabilmek için Yüksekö retim Kurumunun
aradõ õ bütün artlara ek olarak T.C. uyruklu olmak, 1 Ocak 2015
tarihi itibariyle 22 ya õndan gün almamõ  olmak, re it olmayanlar
için veli göstermek, bayanlarda 160-180 cm arasõ boya, erkeklerde
170-190 cm arasõ boya sahip olmak, boy ile kilo arasõnda uygun
orantõya sahip olmak, Meslek Yüksekokulunun yönlendirece i
sa lõk kurumlarõndan, sa lõk durumunun uçu a uygun oldu una
dair rapor almak, vücudunun görünür bir yerinde dövme, iz, leke,
piercing vb. bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk
bulunmamak, Meslek Yüksekokulunun belirleyece i kurum/
kurulu larla yapõlacak psikolojik testler ve mülâkatlardan olumsuz
not almamak gerekmektedir. Bu programa girmeye hak
kazananlardan adli sicil kaydõ ve adli sicil ar ivi kaydõ sorgulamasõ
istenecektir. Taksirli trafik suçlarõ hariç adli sicil kaydõ bulunanlarõn
kesin kayõtlarõ yapõlmayacaktõr. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
ile Türk Hava Yollarõ (THY) arasõnda imzalanan protokol ile THY’ye
ba vuru tarihinde gerekli kriterleri ta õmalarõ halinde, THY AO bir
takvim yõlõnda 100 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil
Havacõlõk Kabin Hizmetleri Programõ mezununu istihdam etmeyi

taahhüt etmi tir. Protokolle belirtilen istihdam taahhüdünün geçerli
olabilmesi için THY’ye ba vuru tarihinde T.C. uyruklu olmak, THY
AO veya belirleyece i kurum/kurulu lar tarafõndan yapõlacak
ngilizce sõnav ve mülakatlarõn her birinden minimum 60 puan
almak, THY AO veya belirleyece i kurum/kurulu larca yapõlacak
mülakatlardan minimum 60 puan almak, THY AO veya belirleyece i
kurum/kurulu lar tarafõndan yapõlacak psikolojik testler ve
mülakatlardan olumsuz not almamak, THY AO’nun öngördü ü ilde
ikamet etmeyi kabul etmek, adli sicil kaydõ veya adli sicil ar iv
kaydõ bulunmamak (taksirli trafik suçlarõ hariç), bayanlarda; 160
cm-180 cm arasõ boya, erkeklerde;  170-190 cm arasõ boya sahip
olmak ve boy ile kilo arasõnda uygun orantõya sahip olmak, sa lõk
durumu uçu a müsait olmak (THY AO’nun yönlendirece i sa lõk
kurumlarõndan sa lõk durumunun uçu a uygun oldu una dair rapor
almak), vücudunun görünür yerinde dövme, iz, leke, piercing vb.
bulunmamak, daha önce THY AO ve/veya di er kurum/
kurulu lardan disiplinsizlik, yüz kõzartõcõ suçlar ve eylemler, sicil
yetersizli i veya sa lõk nedeniyle ayrõlmamõ  olmak, i e giri  tarihi
itibariyle 18-25 ya  arasõnda olmak artlarõnõn sa lanmasõ
gerekmektedir.

Bk. 762. Bu programa ba vurabilmek için Yüksekö retim Kurumunun
aradõ õ bütün artlara ek olarak 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle 22
ya õndan gün almamõ  olmak; re it olmayanlar için veli göstermek;
erkek ö renciler için boyu 170-190 cm, kõz ö renciler için 160-180
cm arasõnda olmak, a õrlõ õ, boy uzunlu unun santimetre olarak
ifade edilen de erinin son iki rakamõndan en çok 5 kilogram fazla
veya 15 kilogram noksan a õrlõkta olmak; uçu  yapmasõnõ
engelleyecek fiziksel ya da ruhsal rahatsõzlõ õ olmamak; Sivil
Havacõlõk Genel Müdürlü ünün yetkilendirmi  oldu u hastanelerden
uçu a uygunluk raporu almak; vücudunun herhangi bir görünen
yerinde dövme, iz, leke, piercing  vb. bulunmamak; dilinde
kekemelik, pelteklik, tutukluluk bulunmamak; ön kayõtta üniversitenin
belirleyece i kurum/kurulu larla yapõlacak psikolojik, algõ-karar
verme yetisini ölçmeye yönelik testler ve mülakattan olumsuz not
almamak gerekmektedir. Bu programda uygulamaya yönelik bazõ
dersler ve stajlar özel ve resmi havacõlõk kurulu larõnõn tesislerinde
yapõldõ õndan, bu programa girmeye hak kazananlardan adli sicil
kaydõ ve adli sicil ar ivi kaydõ sorgulamasõ istenecektir. Taksirli
trafik suçlarõ hariç adli sicil kaydõ bulunanlarõn kesin kayõtlarõ
yapõlmayacaktõr.

Bk. 766. Bu programõ Almanca e itim veren ya da Almanca ders programlarõ
uygulayan liselerden mezun olanlar tercih edebileceklerdir. Bu
programa, okul kodu; 011358 smail Safa Özler Anadolu Lisesi,
061424 Ankara Anadolu Lisesi, 061432 Çankaya Anadolu Lisesi,
063888 Hacõ Ömer Tarman Anadolu Lisesi, 063644 Kalaba Anadolu
Lisesi, 070683 Metin-Nuran Çakallõklõ Anadolu Lisesi, 102256 Celal
Toraman Anadolu Lisesi, 102248 Fatma-Emin Kutvar Anadolu
Lisesi, 170297 Vahit Tuna Anadolu Lisesi, 342365 Bahçelievler
Anadolu Lisesi, 340501 Kabata  Erkek Lisesi, 344012 Çatalca
Anadolu Lisesi, 342324 Ca alo lu Anadolu Lisesi, 342284 stanbul
Lisesi, 349364 Gaziosmanpa a Anadolu Lisesi, 345921 Ka õthane
Anadolu Lisesi, 342373 Kartal Anadolu Lisesi, 342357 Ahmet
Kele o lu Anadolu Lisesi, 350984 Bornova Anadolu Lisesi, 351007
Yunus Emre Anadolu Lisesi, 353073 zmir Anadolu Lisesi, 355163
zmir Kõz Lisesi (Anadolu), 354459 zmir Atatürk Anadolu Lisesi,
354783 Menemen Anadolu Lisesi, 381545 Sema Yazar Anadolu
Lisesi, 411555 Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi, 422125 Dolapo lu
Anadolu Lisesi, 481215 Bodrum Anadolu Lisesi, 551264 Tülay
Ba aran Anadolu Lisesi, 580416 Sivas Selçuk Anadolu Lisesi,
611885 Akçaabat MKB Anadolu Lisesi,  345877 Özel Denizatõ
Anadolu Lisesi, 341733 Özel Alman Lisesi, 342632 Özel Sankt
Georg AvusturyaTic.Mes.Lisesi, 346359 Özel Sankt Georg
Avusturya L.-Tic.Okulu, 345402 Özel Alev Lisesi, 345484 Özel
Avrupa Lisesi, 356824 Özel Takev Anadolu Lisesi, 356832 Özel
Takev Fen Lisesi olan adaylar yerle tirilecektir. Okul Kodu bu
kodlar içinde bulunmayan adaylar, bu programõ tercih etseler bile
programa yerle tirilmeyeceklerdir. Bu liselerden tercih eden adaylarõn
diplomalarõnda yabancõ dili Almanca olmayanlarõn kayõtlarõ
yapõlmayacaktõr.

Bk. 773. Bu program için puan türü belirlenmemi tir. Adaylarõn, bu programõn
YGSK kontenjanõna yerle tirme i lemine alõnabilmeleri için YGS
puan türlerinin en az birinden 140.000 ve daha yukarõ puan almõ
olmalarõ yeterlidir.

Bk. 790. Bu programa sadece K.K.T.C. uyruklu adaylar ba vurabilecektir.

Bk. 792. Bu programa sadece T.C. uyruklu adaylar ba vurabilecektir.

Bk. 794. Bu program için puan türü belirlenmemi tir. Adaylarõn, bu programõ
tercih edebilmeleri için YGS puan türlerinin en az birinden 140.000
ve daha yukarõ puan almõ  olmalarõ yeterlidir. Bu programda dersler
internete dayalõ olarak Açõkö retim yöntemi ile yürütülecektir.
Ayrõca kayõtlarda internet üzerinden online olarak yapõlacaktõr.
Programa kayõt yaptõran ö rencilerin internete eri imli bir ki isel
bilgisayarõ kullanma olana õna sahip olmalarõ gerekmektedir. Bu
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TABLO 3 VE TABLO 4’TE YER ALAN

YÜKSEKÖ RET M PROGRAMLARININ KO UL VE AÇIKLAMALARI

 1. KISIM KO ULLAR B TT

2. KISIM KO ULLARI D KKATLE NCELEY N Z

programa kayõt yaptõran ö rencilerden e-kitap vb. materyal
hizmetleri kar õlõ õnda her ö retim döneminde Ö renci Katkõ Payõ
ücretine ilave olarak ücret alõnõr. Her e itim-ö retim yõlõnda
ö rencilerin ödeyecekleri dönemlik materyal hizmeti ücreti 325,00-
TL olarak belirlenmi tir. Programõn Güz ve Bahar Dönem Sonu
Sõnavlarõ stanbul Üniversitesi’nin kampüslerinde ve belirleyece i
sõnav merkezlerinde yapõlacaktõr.

Bk. 798. Bu programõ tercih edebilmek için adaylarõn ilgili yerle tirme
puanõnõn en az 350 olmasõ gerekmektedir.

Bk. 803. Bu programa kayõt olmak için T.C. uyruklu olmak, re it olmayanlar
için veli göstermek, 1 Ocak 2015 tarihi itibari ile 22 ya õndan gün
almamõ  olmak, bayan adaylar; 160-180 cm boy aralõ õnda, erkek
adaylar; 170-190 cm boy aralõ õnda olmak, boy-kilo arasõnda a õrõ
farklõlõk bulunmamak, vücudun görünen yerlerinde dövme, iz,
yara, piercing vb. bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik,
tutukluk bulunmamak, taksirli trafik suçu hariç, adli sicil kaydõ
bulunmamak ve Sivil Havacõlõk Genel Müdürlü ü (SHGM)’nce
yetkilendirilen havacõlõk tõp merkezleri tarafõndan düzenlenmi
geçerli sa lõk sertifikasõ sahibi olmak ve sa lõk sertifikasõnda,
kabin görevlisi olarak uçmasõna engel kõsõtlama bulunmadõ õnõ
belirten sa lõk raporu sahibi olmak gerekmektedir. Sa lõk muayenesi
sonucunda ö rencinin kabin görevlili ine elveri siz olmasõ
durumunda ilgili bölüme kaydõ yapõlmayacaktõr.

Bk. 819. Tõp programlarõna programõn yerle tirme puan türünde ba arõ sõrasõ
35 bininci sõrada olan adayõn yerle tirme puanõnõn altõnda yerle tirme
puanõna sahip adaylar yerle tirilmeyecektir. Tercih i lemlerinde bu
artõ sa lamayan adaylarõn ilgili programlar için tercihleri sistem

tarafõndan engellenecektir.

Bk. 840. Bu programõ tercih edebilmek için adaylarõn ilgili yerle tirme
puanõnõn en az 270 olmasõ gerekmektedir.

Bk. 844. 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle 21 ya õndan gün almamõ  olmak,
bayanlarda 165-180 cm arasõ, erkeklerde 175-190 cm arasõ boy
ölçülerine sahip olmak, BIM: kg/m (ki inin a õrlõ õ/boy uzunlu u)
vücut kitle indeksinin yukarõda verilen formüle göre hesaplanõp
çõkan de erin 17-25 de erleri arasõnda olmasõ, ayak ucunda
duruldu unda kol uzunlu unun minimum 215 cm. olmasõ, vücudunun
herhangi bir görünen yerinde dövme, iz, leke, piercing vb.
bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak,
ön de erlendirmede Yüksekokulunun belirleyece i kurum/
kurulu larla yapõlacak psikolojik testler ve mülâkatlardan olumsuz
not almamak gerekmektedir. Taksirli trafik suçlarõ hariç adli sicil
kaydõ bulunmamak, uçu  yapmasõnõ engelleyecek fiziksel veya
ruhsak rahatsõzlõ õ olmamak, kalp, akci er, fonksiyonlar ve merkezi
sinir sisteminin normal olmasõ, i itme bozuklu u olmamasõ, gözlüklü
ya da gözlüksüz görme yetene i 6/9 olmak. Yüksekokulunun
yönledirece i sa lõk kurumlarõndan sa lõk durumunun uçu a uygun
oldu una dair rapor almak gerekir.

Bk. 858. Hukuk programlarõna programõn yerle tirme puan türünde ba arõ
sõrasõ 98 bininci sõrada olan adayõn yerle tirme puanõnõn altõnda
yerle tirme puanõna sahip adaylar yerle tirilmeyecektir. Tercih
i lemlerinde bu artõ sa lamayan adaylarõn ilgili programlar için
tercihleri sistem tarafõndan engellenecektir.

Bk. 862. Bu programa ba vurabilmek için yüksekö retim kurumunun aradõ õ
bütün ko ullara ek olarak; TC vatanda õ olmak; boyu erkek
ö rencilerde 1,65 m’den, kõz ö rencilerde 1,56 m’den kõsa olmamak;
boy uzunlu unun santimetre olarak ifade edilen de erinin son iki
rakamõndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo a õrlõkta olmak  ve
kayõt yaptõracak ö renci adaylarõnõn normal sa lõk raporu yerine
Hudut ve Sahiller Sa lõk Genel Müdürlü ü’nden “Gemiadamõ Sa lõk
Yoklama Belgesi” ibaresi bulunan sa lõk raporu almak, dilinde
kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak gerekir.

Bk. 877. Bu programõ tercih edebilmek için adaylarõn ilgili yerle tirme
puanõnõn en az 360 olmasõ gerekmektedir.

Bk. 883. Hukuk programlarõna programõn yerle tirme puan türünde ba arõ
sõrasõ70 bininci sõrada olan adayõn yerle tirme puanõnõn altõnda
yerle tirme puanõna sahip adaylar yerle tirilmeyecektir. Tercih
i lemlerinde bu artõ sa lamayan adaylarõn ilgili programlar için
tercihleri sistem tarafõndan engellenecektir.

Bk. 885. Tõp programlarõna programõn yerle tirme puan türünde ba arõ sõrasõ
22 bininci sõrada olan adayõn yerle tirme puanõnõn altõnda yerle tirme
puanõna sahip adaylar yerle tirilmeyecektir. Tercih i lemlerinde bu
artõ sa lamayan adaylarõn ilgili programlar için tercihleri sistem

tarafõndan engellenecektir.

Bk. 886. Tõp programlarõna programõn yerle tirme puan türünde ba arõ sõrasõ
20 bininci sõrada olan adayõn yerle tirme puanõnõn altõnda yerle tirme
puanõna sahip adaylar yerle tirilmeyecektir. Tercih i lemlerinde bu
artõ sa lamayan adaylarõn ilgili programlar için tercihleri sistem

tarafõndan engellenecektir.

Bk. 904. Bu programa ba vurabilmek için yüksekö retim kurumunun aradõ õ
bütün ko ullara ek olarak; 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle 23 ya õndan
gün almamõ  olmak (tashih ya õ kabul edilmez), re it olmayanlar
için veli göstermek, erkek adaylarda 1,65 m’den, kõz adaylarda
1,56 m’den uzun olmak, Beden Kütle Endeksi testi sonucunun 18,5-
29,9 aralõ õnda olmasõ gerekir. Kayõt yaptõracak ö renci adaylarõnõn
normal sa lõk raporu yerine Hudut ve Sahiller Sa lõk Genel
Müdürlü ü’nden “Gemiadamõ Sa lõk Yoklama Belgesi” almak
suretiyle sa lõk durumunun denizcili e elveri li oldu unu
belgelemeleri gerekir.  Adaylarõn sa lõk raporunu yapõlacak olan
mülakat ve beden yeterlili i testinden önce sõnav komisyonuna
ibraz etmeleri, önkayõtta yapõlacak mülakat ve beden yeterlili i
testinde ba arõlõ olmalarõ, Gemiadamlarõ Yönetmeli i’nin Gemiadamõ
Olabilme Ko ullarõ ile ilgili yasal ko ullarõ sa lamalarõ gerekir.
Hazõrlõk sõnõfõ hariç ö rencilerin denizci ö renci üniformasõ giymeleri
zorunludur. Üniformanõn temini ö renciye aittir.
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Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan
Yüksekö retim Programlarõnõn Ko ul ve Açõklamalarõ (2. Kõsõm)

Yüksekö re t i m prog ramla r õ  i l e  i l g i l i  baz õ  ö ze l  ko ul  ve  a ç õkl amal ara  bu  k õ l a vuz da  ö ze t  o l a r a k y er
ver i lmi ti r .  Adayla r ,  ö ret im s õras õnda  ödenecek o la n ücret ler ,  harç lar,  burslar ,  burs  devam ko ul la r õ ,
bar õnma, zorunlu hizmet,staj  vb. bilgi leri  i lg i l i  Üniversi telerden edinebileceklerdir.  Adaylar õn,  tercihlerini
belir lemeden önce tercih etmek istediði programlarýn bulunduðu üniversitelerin nterne t  sayfas õnda  yer
alan bi lg i ler i  dikkatle ince lemeler i ,  ko ul lar la  i lg i l i  ünivers i te l erden ayr õnt õ l õ  b i lg i  a lmalar õ  yararlar õna
olacakt õr .  Bu ko ul lar õn uygulanmas õ  i l e  i lg i l i  ÖSYM'nin sorumlulu u bulunmamaktad õr .

Tablo  3  ve  Tabl o  4 ' te  Yer  Alan Yüksekö retim Progra mlar õn õn Ko ul  ve  Aç õklamala r õ  2  kõs õm hal inde
düze nle nmi t i r .  1 .  K õ s õm'da  y e r  a l an  ko ul la r ,  a day l a r õn Ada y  l emle r i  S i s teminde  bul unan  b i l g i l e r i
do rul tus unda  b i lg i say a r  ta ra f õnda n kõ sme n veya  ta ma men ko ntro l  ed i l e rek (y a ,  uyruk,  c ins iy et  vb . )
y er l e ti rme  i l emi  yap õ l a cakt õr .  2 .  K õ s õm' da  yer  a lan  ko ul la r  yer l e t ir me  i l eminde ÖSYM taraf õnda n
di kkate  a l õn ma ya c a k ko ul lard õr .  Bu  ko u l lar õn  uy g ula nmas õ  i l g i l i  kur uml a r  ta raf õnda n
gerçekleþtirilmektedir. Bu ko ullarõn uygulanmasõnda ÖSYM'nin sorumlulu u bulunmaz.

Bk. 1. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 2. 2014-2015 ö retim yõlõnda ikinci ö retim ö rencilerinin ödedikleri
ö renim ücretleri tablo halinde bu kõlavuzun ileri sayfalarõnda yer
almaktadõr.

Bk. 3. Zorunlu hazõrlõk sõnõfõ dahil olmak üzere verilecek olan burslarda,
Tam Burslu: ö renim ücretinin tamamõnõ; %75 Burslu: ö renim
ücretinin dörtte üçünü; %50 Burslu: ö renim ücretinin yarõsõnõ ve
%25 Burslu: ö renim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup,
ö renciler ö renim ücretinin geri kalan bölümünü ödeyecektir
( ste e ba lõ hazõrlõk sõnõflarõ hariç.).

Bk. 4. steyen ö rencilere kontenjan dahilinde (bazõ üniversiteler için
kontenjana ba lõ olmaksõzõn) bir yõl süreli yabancõ dil hazõrlõk
programõ uygulanõr. Hazõrlõk programõ süresi, ö retim süresi
sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir.

Bk. 5. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 6. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 7. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 8. Orta Do u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kõbrõs Kampusu,
Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyetinin Güzelyurt kentinde kurulu
kampusta, bütünüyle ODTÜ Rektörlü ü, ODTÜ Senatosu ve
ODTÜ Yönetim Kuruluna ba lõ bir yapõ içinde e itim ö retim
vermektedir (www.kkk.odtu.edu.tr). Ö renciler, ODTÜ Senatosu’nun
belirledi i ko ullarda, ö renimlerinin bir kõsmõnõ ODTÜ Ankara
merkez kampusunda alabilirler. ODTÜ Kuzey Kõbrõs Kampusunda
ö renim ücretlidir. 2015-2016 E itim Ö retim yõlõnda belirlenmi
olan yõllõk ö renim ücreti, TC uyruklular için 18.400 TL, KKTC
uyruklular için 12.000 TL’dir. KKTC uyruklularõn ö renim ücreti,
ODTÜ kampuslarõnda (Ankara, Kuzey Kõbrõs, Erdemli) kadrolu ve
tam zamanlõ personelin görevleri devam etti i sürece çocuklarõ ve
ODTÜ Kuzey Kõbrõs Kampusu programlarõna kayõtlõ karde ler (biri
hariç) için de uygulanõr. Güz ve Bahar dönemlerinde iki e it taksitte
ödenecek ö renim ücretinde önümüzdeki yõllarda bir artõ õn söz
konusu olmasõ durumunda, eski ö renciler için bu artõ  bir önceki
yõla göre KKTC Tüketici Fiyatlarõ Endeksindeki (TÜFE) artõ  ile sõnõrlõ
olacaktõr. “Tam Burslu” programlara yerle tirilen ö renciler ö renim
ücretinden muaftõr. “%75 Burslu” programlara yerle tirilen ö renciler
ö renim ücretinin 1/4’ünü, “%50 Burslu” programlara yerle tirilen
ö renciler ö renim ücretinin yarõsõnõ öderler. Kar õlõksõz olan bu
burslar, akademik ba arõ düzeyine bakõlmaksõzõn, ngilizce Hazõrlõk
Programõnda geçirilecek bir yõl ile lisans programõnda geçirilecek
en fazla be  yõlõ kapsar. ODTÜ Senatosu’nun belirleyece i ko ullarõ
sa layan burslu ö rencilerin burs ko ullarõ ngilizce Hazõrlõk Okulunda
bir dönem daha devam edebilir. Yaz Okulu ayrõca ücrete tabidir.
Burs kategorisinden ba õmsõz olarak, kayõtlõ veya izinli statüsündeki
tüm ö renciler Güz ve Bahar dönemi kayõtlarõ öncesinde “Kayõt
Harcõ” öderler. 2015-2016 E itim Ö retim yõlõnda dönemlik kayõt
harcõ 200 TL olarak belirlenmi tir. Kayõt harcõ ödeyen ö renciler,
ö renim ücreti dõ õnda, o dönem için KKTC sa lõk sigortasõ, sa lõk
katkõ payõ, ö renci belgesi, not belgesi, sõnav, kimlik (kayõp
nedeniyle yenileme hariç), diploma ve bunun gibi ba lõklar altõnda
alõnan tüm ücretlerden muaftõr. ODTÜ Kuzey Kõbrõs Kampusu’na
kayõt yaptõran tüm ö rencilere, yurtlarla ilgili disiplin cezasõ alõnmadõ õ
müddetçe, ilk iki yõllarõnda Kampus yurtlarõnda konaklama garantisi
verilmektedir. Yurt tipi ve ücretleri için www.kkk.odtu.edu.tr
internet adresine bakõnõz. ODTÜ Kuzey Kõbrõs Kampusu
kontenjanlarõna yerle tirilen ö rencilerden yerle tirildi i programla
ilgili MF puan türlerindeki sõnav ba arõ sõralamasõnda ilk 35.000, TM
puan türlerindeki sõnav ba arõ sõralamasõnda ilk 25.000, D L puan
türündeki sõnav ba arõ sõralamasõnda ilk 4.000 içine giren ö rencilerin
tümü dört ki ilik odalarda ücretsiz yurt hakkõna sahip olacaktõr ve
sõralamasõz olarak yurtlara yerle tirilecektir. Yurt burslarõ kar õlõksõz
olup akademik ba arõya bakõlmaksõzõn, disiplin cezasõ alõnmadõ õ

müddetçe ngilizce Hazõrlõk Programõnda geçirilecek bir yõl ile lisans
programõnda geçirilecek en fazla be  yõlõ kapsar. ODTÜ
Senatosu’nun belirleyece i ko ullarõ sa layan yurt burslu ö rencilerin
burs ko ullarõ ngilizce Hazõrlõk Okulunda bir dönem daha devam
edebilir. 2015 yõlõnda LYS ve YGS’de herhangi bir puan türünde
dereceye giren ve ODTÜ Kuzey Kõbrõs Kampusu programlarõndan
birine yerle tirilen ö rencilere ODTÜ Vakfõ Üstün Ba arõ Bursu
veya ODTÜ Vakfõ Ba arõ Bursu verilir. Üstün Ba arõ ve Ba arõ
Burslarõ için Bk. 146 kurallarõ geçerlidir; ayrõca, burs ko ullarõna
ili kin ayrõntõlõ bilgi “http://tanitim.ncc.metu.edu.tr/ucretler-ve-
burslar/ adresinden temin edilebilir. Lisans e itimlerinde üniversite
tarafõndan belirlenen ba arõ ölçütlerini sa layan burslu ve burssuz
tüm ö rencilere ayda 450-650 TL arasõnda de i en Akademik
Ba arõ Bursu verilmektedir. Ayrõca maddi olanaklarõ kõsõtlõ ba arõlõ
ö rencilere, ODTÜ Kuzey Kõbrõs Kampusu Burs ve Yardõm Fonu
aracõlõ õyla kitap, gereksinim, yolluk ve benzeri maddi destek
burslarõ verilebilmektedir. TC uyruklu ö renciler, Yüksek Ö renim
Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs ve kredi olanaklarõndan
yararlanabilmektedir

Bk. 9. Anadolu Ü/ stanbul Ü.: Bu programa alõnan ö rencilerden her
ö retim yõlõnda sõnav, kitap, basõlõ malzeme ve e itim-ö retim
hizmetleri kar õlõ õnda ö retim gideri alõnõr. Ö retim gideri olarak
alõnacak bedeller Üniversitenin web sitesinden ö renilebilir.

Atatürk Ü.: Bu programda dersler internete dayalõ olarak açõkö retim
sistemi ile yürütülecektir. Kayõtlar internet üzerinden online olarak
yapõlacaktõr. Programa kayõt yaptõran ö rencilerin internete eri imli
bir ki isel bilgisayarõ kullanma olana õna sahip olmalarõ
gerekmektedir. Bu programa kayõt yaptõran ö rencilerden Ö renci
Katkõ Payõ ücretine ilave olarak ö retim gideri alõnõr. Ö retim gideri
olarak alõnacak bedeller Üniversitenin web sitesinden ö renilebilir.
Bu programda sõnavlar merkezi sõnav uygulamasõ kapsamõnda
Fakültenin belirleyece i il merkezlerinde yapõlõr.

Bk. 10. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 11. Eczacõlar ve Eczaneler Hakkõnda Kanun ve bu Kanuna ili kin
yönetmelik hükümleri uyarõnca iki gözü görmeyen ve mesle ini
icra edebilmesi için mesle ini yapmasõna mani iyile emez bir
hastalõ õ bulunanlar eczacõlõk mesle ini yapamaz.

Bk. 12. Bu programa alõnacak ö renciler 3 ay süreli zorunlu uygulama
yapacaklardõr.

Bk. 14. Bu programda ba arõlõ olabilmek için elleri ve parmaklarõ ustalõkla
kullanabilme önemlidir.

Bk. 15. Bir yõl süreli zorunlu ngilizce Hazõrlõk Programõ uygulanõr. Hazõrlõk
sõnõfõ, ö retim süresi sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir.
ngilizce yeterlik sõnavõnõ ba aranlar do rudan birinci sõnõfa alõnõrlar.
Ö rencilere, “Yüksekö retim Kurumlarõnda Yabancõ Dil Ö retimi
ve Yabancõ Dille Ö retim Yapõlmasõnda Uyulacak Esaslara li kin
Yönetmelik” hükümleri uygulanõr.

Bk. 17. Bu programõn zorunlu hazõrlõk sõnõfõnda ba arõsõz olan ve ili i i
kesilen ö renciler kendi yüksekö retim kurumlarõnda ö retim dili
Türkçe olan e de er bir programa kayõt yaptõrabilirler.  Ayrõca bu
ö renciler, kayõtlõ oldu u yüksekö retim kurumunda e de er
program bulunmamasõ halinde talep etmeleri durumunda Ölçme,
Seçme ve Yerle tirme Merkezi Ba kanlõ õ  tarafõndan bir defaya
mahsus olmak üzere kayõt yaptõrõldõ õ yõl itibariyle, ö rencinin
üniversiteye giri  puanõnõn, yerle tirilece i programa kayõt yaptõrmak
için aranan taban puanõndan dü ük olmamasõ artõyla ö retim dili
Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerle tirilebilirler.

Bk. 18. Bahçe ehir Üniversitesi’nde e itim ücrete tabidir. 2015-2016 dönemi
yõllõk ö renim ücretleri u ekilde belirlenmi tir. Tõp Fakültesi
49,100.- TL, Mühendislik ve Do a Bilimleri Fakültesi 33,550.- TL,
di er tüm lisans programlan için 30,850.- TL, önlisans programlan
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16,700.- TL, tüm bölümler için zorunlu veya iste e ba lõ ngilizce
Hazõrlõk Programõ 30,850.- TL’dir. Bu ücretlere % 8 KDV dahil
de ildir. Yõllõk ö renim ücreti Üniversite tarafõndan ilan edilen banka
ile veya anla ma yapõlmõ  taksit özelli ine sahip kredi kartlarõ
kullanõlarak ödenir. Takip eden her yõl için ö renim ücreti ekonomik
ko ullara göre yeniden belirlenip akademik yõl ba lamadan ilan
edilir. Tüm ö renciler giri  yõlõna bakõlmaksõzõn o yõl için ilan edilen
yeni ö renim ücretine ve ödeme ko ullarõna uymakla yükümlüdür.
Burslu programlara yerle tirilen ö rencilere sa lanan burs; Türkiye
içinde aldõklarõ e itim ücreti için geçerlidir. Bunun dõ õnda kalan;
barõnma, beslenme, ula õm, kitap ile Türkiye dõ õndaki e itim
giderleri burs kapsamõ dõ õndadõr. Yerle me burslarõ kar õlõksõz olup
yerle tirildi i bölümün kanunla belirlenen azami e itim-ö retim
süresince kesilmez. Burada sözü edilen ö renim ücreti bursu,
sadece bu kõlavuzda “Burslu” ö renci alõnaca õ belirtilen programlara
yerle tirilen ö rencileri kapsamaktadõr. Programlarõn ö retim dili
için  ile ilgili programlarõn bakõnõz ko ullarõnõ inceleyiniz. Bahçe ehir
Üniversitesi Mühendislik ve Do a Bilimleri ile leti im Fakülteleri
programlarõnõn burssuz kontenjanlarõna “APPLY BAU” ile ö renci
ba vurularõ ko ullu olarak kabul edilmektedir. “APPLY BAU” takdir
edilen burslar yerle me bursu niteli i ta õmaktadõr.

Bk. 19. steyen ö rencilere kontenjan dahilinde bir yõl süreli Rusça Hazõrlõk
Programõ uygulanõr. Hazõrlõk programõ süresi, ö retim süresi
sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir.

Bk. 20. Ba kent Üniversitesinde e itim ücrete tabidir. 2015-2016 ders
yõlõnda ö retim ücreti yõllõk Tõp ve Di  Hekimli i Fakülteleri için
36.000 TL. , Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi için 26.000
TL, Güzel Sanatlar, Tasarõm ve Mimarlõk Fakültesi Mimarlõk Bölümü
için 28.000 TL, bu Fakültelerin dõ õnda kalan bütün lisans programlarõ
için 24.500 TL. ngilizce Hazõrlõk Programõ 22.000 TL. ve ön lisans
programlarõ için 15.000 TL’dir. Ücretlere %8 KDV dahildir. Bu
ücretlerin ilk taksiti kesin kayõt sõrasõnda, ikinci taksiti ikinci yarõyõl
ba õnda ödenecektir. Ö retim ücretindeki olasõ yõllõk artõ lar, bir
önceki yõla göre tüketici fiyatlarõndaki artõ  (TÜFE) ile sõnõrlõ
tutulacaktõr. Ba kent Üniversitesinin burslu programlarõna
yerle tirilen ö rencilere Ba kent Üniversitesi’nin kendi
kaynaklarõndan sa lanan burs, sadece ö retim ücretini
kapsamaktadõr. Burada sözü edilen “ö retim ücreti” bursu, sadece
bu kõlavuzda “Burslu” ö renci alõnaca õ belirtilen programlara
yerle tirilen ö rencileri kapsamaktadõr. Burslar, Hazõrlõk Okulu ile
ön lisans ve lisans programlarõnda ö rencinin kaydõnõn askõya
alõnmamasõ, iki defa disiplin cezasõ almamasõ, üç yarõyõl üst üste
Genel Not Ortalamasõ’ nõn 2.00’õn altõna dü memesi ( Tõp ve Di
Hekimli i 2 yõl-dönem üst üste tekrara kalmamasõ) ko uluyla
devam eder. Üniversitemiz Ba lõca Kampusunda hizmet veren
Ö renci Yurtlarõ, tek ve iki yataklõ odalar biçiminde düzenlenmi tir.
Yurt ücretleri her yõl Üniversite Yönetimince saptanõr. Bunun yanõ
sõra, isteyen ö renciler Almanca, Arapça, Çince, Farsça, spanyolca,
talyanca, Japonca, Rusça, Yunanca derslerini seçmeli olarak
alabilirler, Üniversitenin tanõmladõ õ çift ana dal ve yan dal
programlarõnõ takip edebilirler, ko ullarõnõ yerine getirerek Ba kent
Üniversitesinin anla masõ olan uluslararasõ ve Türkiye’deki de i im
programlarõna katõlabilirler. Üniversitenin Ba lõca Kampüsüne en
yakõn metro duraklarõndan ücretsiz servis hizmeti sa lanacaktõr.
Kazan Meslek Yüksek Okulunun dersleri Ba kent Üniversitesi
Kazan Kampüsünde yapõlmaktadõr. Ayrõntõlõ bilgi için Üniversite web
sitesine (www.baskent.edu.tr) ba vurunuz.

Bk. 21. Bir yõl süreli zorunlu ngilizce Hazõrlõk Programõ uygulanõr, programõn
sonunda ngilizce yeterlik sõnavõnõ ba aranlarõn do rudan birinci
sõnõfa kayõtlarõ yapõlõr. ngilizce Hazõrlõk Sõnõfõ, ö retim süresi
sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir.

Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararasõ yabancõ
dil sõnavlarõnõn birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde
ba arõlõ oldu unu belgeleyen, b) Üniversitece ö retim yõlõ ba õnda
yapõlacak ngilizce yeterlik sõnavõnda ba arõlõ olanlar do rudan
birinci sõnõfa alõnõrlar. Ö rencilere, “Yüksekö retim Kurumlarõnda
Yabancõ Dil Ö retimi ve Yabancõ Dille Ö retim Yapõlmasõnda
Uyulacak Esaslara li kin Yönetmelik” hükümleri uygulanõr.

Bk. 22. Arõ sokmasõna kar õ alerjisi olanlar e itim süresince ve daha
sonrasõnda sa lõk problemleriyle kar õla abilirler.

Bk. 23. hsan Do ramacõ Bilkent Üniversitesi’nde e itim ücreti, 2015-2016
ders yõlõnda bütün bölüm ve programlar için yõllõk 26 080 TL (%8
KDV dahil) tutarõndadõr. Bu ücretin yarõsõ olan 13 040 TL, güz yarõyõlõ
ücreti olarak kesin kayõt sõrasõnda, di er yarõsõ ise bahar yarõyõlõ
ba õnda ders kayõtlarõndan önce ödenir. Yarõyõl e itim ücreti,
anla malõ bankalarõn onay vermesi ko uluyla, her biri 3 260 TL
tutarõnda dört taksit olarak da ödenebilir, ayrõca 190 TL i lem ücreti
alõnõr. hsan Do ramacõ Bilkent Üniversitesi, kayõtlõ ö renciler için
sonraki yõllarda e itim ücretinde yapõlacak yõllõk artõ larõ, bir önceki
yõla göre Tüketici Fiyatlarõ Endeksi’ndeki (TÜFE) artõ  ile sõnõrlõ
tutmayõ taahhüt etmektedir. Üniversitede yaz döneminde ders
almak tercihe ba lõdõr; yaz döneminde ders almayõ tercih eden

ö renciler aldõklarõ derslerin kredilerine göre ayrõ ücret öder. Burslar:
Tam Burslu olarak yerle tirilen ö rencilerden, 0,12 OBP katsayõlõ
ba arõ sõralamasõ, yerle tirilmi  oldu u MF-1-2-3-4, TM-1-2-3, TS-
1 veya YGS-1-6 puan türünde 10.000 veya daha iyi olanlar ile D L
puan türünde 250 veya daha iyi olanlarõn bursu üniversiteye kayõt
sõrasõnda do rudan “Kapsamlõ Burs”a yükseltilir. Kapsamlõ Burs’un
içeri inde Tam Burs’a ek olarak 610 TL tutarõnda aylõk katkõ bursu
(yõlda 8 ay boyunca) ve iki ki ilik ranzalõ odalarda ücretsiz yurt
olana õ vardõr. Yurtta kalmayõ tercih etmeyen Kapsamlõ Burslu
ö rencilerin aylõk katkõ bursu 790 TL’ye yükseltilir. Daha önce bir
üniversiteden lisans derecesi alarak mezun olmu  ö renciler,
Kapsamlõ Burs’tan yararlanamaz. Tam ve %50 burslardan yararlanma
süresi ngilizce Hazõrlõk Programõ’nda azami 2 yõl, Lisans programõnda
azami 7 yõldõr. Kapsamlõ Burs’tan yararlanmanõn azami süresi
ngilizce Hazõrlõk Programõ’nda 2 yõl, Lisans programõnda 5 yõldõr.
Lisans e itimi 5 yõlõn ötesine uzayan Kapsamlõ Burslu ö rencilerin
bursu, altõncõ yõl ba õnda Tam Burs’a dönü ür. Daha önce hsan
Do ramacõ Bilkent Üniversitesi burslarõndan yararlanmõ  ö rencilerin
yeniden bu üniversiteye yerle mesi durumunda, burslu geçirdikleri
önceki süre azami burs süresinden dü ülür. 2014-2015 ders yõlõnda
hsan Do ramacõ Bilkent Üniversitesi’nde kayõtlõ oldu u bölüme
2015 yõlõnda tekrar yerle en ö renciler hsan Do ramacõ Bilkent
Üniversitesi burslarõndan yararlanamaz. Kapsamlõ, Tam ve %50
burslar, ö rencilerin her yarõyõlda normal ders yüklerini almalarõ ve
derslerine devam etmeleri ko uluyla, azami süre boyunca kesintisiz
devam eder, not ortalamasõ veya ders geçme gibi konulardan
etkilenmez. Yaz döneminde ders alan Kapsamlõ ve Tam burslu
ö rencilerden yaz dersleri için e itim ücreti alõnmaz. Üniversitenin
yurtlarõnda 2015-2016 ders yõlõnda geçerli ki i ba õ yurt ücretleri (%
8 KDV dahil), her bir yarõyõl için öyledir: Dört ki ilik odada 1 510
TL, üç ki ilik odada 2 400 TL, iki ki ilik ranzalõ odada 2 570 TL, iki
ki ilik karyolalõ odada 3 160 TL, tek ki ilik odada 5 560 TL.
Üniversitenin tabildot kafeteryasõnda ö rencilere özel indirimli
ücret ö ün ba õna 3,75 TL’dir.

Bk. 26. Bu programda Ta õnabilir Kültür Varlõklarõ (metal, seramik, ah ap,
ka õt, ta  eserler, mozaik, duvar resimleri) Koruma ve Onarõmõ
E itimi verilmektedir. Ö rencilerin birinci ve ikinci yõllar sonunda
30’ar i günü staj yapma zorunlulu u vardõr. Stajlar genellikle
Ankara ili dõ õnda arkeolojik kazõlarda yapõlmaktadõr.

Bk. 27. Ça  Üniversitesinde e itim ücrete tabidir. 2015-2016 E itim-
Ö retim yõlõnda ö retim ücreti tüm lisans bölümleri ve hazõrlõk sõnõfõ
için; 19.426,00- TL. +  KDV, Ön lisans programlarõ için; 9.713,00-
TL.+ KDV ’dir. Ödemeler taksitler halinde alõnmaktadõr. Ücretler ve
ödeme planõ Üniversitenin www.cag.edu.tr adresinde ilan
edilecektir.Tercihler tamamlanmadan önce programlara ili kin
ücretler, burslar, burs devam ko ullarõ, indirim, yurt, ula õm vb.
konularõnda üniversiteden ayrõntõlõ bilgi edinilmelidir.

Bk. 28. Ö retim dili ngilizcedir.

Bk. 29. stanbul Bilim Üniversitesi’ nde ö renim ücreti her E itim-Ö retim
yõlõ ba õnda Mütevelli Heyeti tarafõndan ö renime devam etmekte
olan ve yeni kayõt olacak ö renciler için belirlenir.  2015-2016
E itim-Ö retim yõlõnda yeni kayõt olacak ö renciler için belirlenen
ö renim ücretleri; Tõp Fakültesi için 46.000,00(kõrkaltõbin)TL, Fen-
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü için 24.000,00(yirmidörtbin)TL,
Florence Nightingale Hastanesi Hem irelik Yüksekokulu için
18.000,00(onsekizbin)TL, Sa lõk Yüksekokulu Beslenme ve
Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri için
19.500,00(ondokuzbinbe yüz) TL, Ebelik Bölümü için
14.950,00(ondörtbindokuzyüzelli)TL, Sa lõk Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu lk ve Acil Yardõm, Anestezi, Tõbbi Görüntüleme
Teknikleri, Tõbbi Laboratuvar Teknikleri, Tõbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik, Diyaliz, Evde Hasta Bakõmõ, Perfüzyon Teknikleri,
Ameliyathane Hizmetleri, Fizyoterapi, Nükleer Tõp Teknikleri,
Patoloji Laboratuar Teknikleri Programlarõ için (ikinci ö retim dahil)
11.500,00(onbirbinbe yüz)TL’dir. Bu ücretlere ayrõca KDV
eklenecektir. Ö renim ücretini pe in ödemek isteyenlere % 5
indirim yapõlõr, taksitli ödemede ise banka ile kredi sözle mesi
yapmak ko uluyla 9 e it taksitte (bir pe in sekiz taksit) ödenir. lk
taksit kesin kayõt sõrasõnda alõnõr, di er taksitler 2015-2016 E itim-
Ö retim yõlõ sonuna kadar tamamlanõr. ehit/gazi çocuklarõna % 25
indirim uygulanõr. ÖSYM tarafõndan burslu programlara yerle tirilen
ö rencilere sa lanan burs, kar õlõksõzdõr. Ayrõca Üniversitemiz
ÖSYM burslu kontenjanlarõna yerle enler dõ õnda Üniversitemizin
kurucu vakfõ olan Türk Kardiyoloji Vakfõ tarafõndan yerle me puan
türüne göre; Florence Nightingale Hastanesi Hem irelik
Yüksekokulu programõna yerle ecek 15 ö renciye % 100 Destek
Bursu sa lanacaktõr. Türk Kardiyoloji Vakfõ tarafõndan verilen burs
kar õlõklõdõr. Destek bursu alan Florence Nightingale Hastanesi
Hem irelik Yüksekokulu ö rencilerimiz normal ö renim süresi (4
yõl ö renim süresine kar õlõk 4 yõl) kadar, Türk Kardiyoloji Vakfõnõn
hastaneleri olan Florence Nightingale Hastanelerinde zorunlu
hizmetle yükümlü olacaklardõr. Aksi takdirde destek bursu alan
ö renciler burs süresine ait olan ö renim ücretini Üniversiteye
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veya Türk Kardiyoloji Vakfõna ödemekle yükümlüdürler. Bu burslar
akademik ba arõsõzlõk, disiplin cezasõ veya ba ka bir e itim
programõna geçi  yapõlmasõ halinde kesilir. Tõp Fakültesi, Fen-
Edebiyat Fakültesi, Florence Nightingale Hastanesi Hem irelik
Yüksekokulu, Sa lõk Yüksekokulu ve Sa lõk Hizmetleri Meslek
Yüksekokulunda E itim-Ö retim, Esentepe Merkez, Esentepe
Yüksekokul ve Esentepe Hem irelik olmak üzere üç ayrõ kampus
ile Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Ara tõrma ve Uygulama
ve stanbul Bilim Üniversitesi afiliye hastanesi olan Özel i li
Florence Nightingale Hastanesi Ara tõrma ve Uygulama Merkezi’nde
yapõlmaktadõr.

Bk. 30. Üniversitenin imkanlarõ çerçevesinde isteyen ö rencilere kontenjan
dahilinde bir yõl süreli yabancõ dil (Almanca/Arapça/Fransõzca/
ngilizce) hazõrlõk programõ uygulanõr. Hazõrlõk programõ süresi,
ö retim süresi sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir.

Bk. 31. Çankaya Üniversitesi’nde e itim-ö retim ücrete tabidir. 2015-2016
ders yõlõnda ö renim ücreti tüm bölümler, meslek yüksekokulu ve
hazõrlõk sõnõfõ için, KDV hariç (halen KDV %8’dir.) yõllõk 23.461,- Türk
Lirasõdõr.  Burslu programlara yerle tirilen ö rencilere sa lanan
burs, sadece ö renim ücretini kapsamakta olup barõnma, beslenme,
ula õm, kitap vb. giderler burs kapsamõ dõ õndadõr. Kar õlõksõz olan
bu burslar, ngilizce Hazõrlõk Programõnda geçirilebilecek süre dahil,
ö renci Çankaya Üniversitesi’ndeki ö renimine ve derslere devam
etti i sürece verilir. Tercih Kõsõtõ: Üniversitemizde ö renimine
devam etmekte iken yeniden Ö renci Seçme Yerle tirme Sõnavõna
ve Özel Yetenek Sõnavõna giren Mimarlõk Fakültesi ç Mimarlõk
Bölümü ö rencileri ö renim gördü ü programõn burslu kontenjanlarõ
için tercih hakkõ kullanamazlar.  Yõllõk ö renim ücretinin yarõsõ
e itim-ö retim yõlõ ba õnda üniversiteye kayõt sõrasõnda, di er
yarõsõ da ikinci yarõyõlõn ba õnda ve kayõt yaptõrõlmadan veya kayõt
yenilenmeden önce üniversitemizin anla malõ oldu u bankaya
ödenir. 2016-2017 e itim-ö retim yõlõ dahil, takip eden yõllarda
ö renim ücretine yapõlabilecek yõllõk artõ larõ, bir önceki yõla göre
Tüketici Fiyatlarõ Endeksindeki (TÜFE) artõ  ile sõnõrlõ tutmayõ
Çankaya Üniversitesi taahhüt eder. Tam Burslu ö renciler hariç,
normal ö renim süresini a an bütün ö renciler, yõllõk ö renim ücreti
yerine, kalan dersleri için kurumsal ders kredisi ba õna ücret öder.
%50 ve %25 Burslu ö renciler kredi ba õna ücretlerini burs oranlarõ
nispetinde indirimli öder. Ders kredisi ba õna ödenecek ücret, her
yõl Mütevelli Heyeti tarafõndan belirlenip ilan edilir. Çankaya
Üniversitesi’ne yerle en ö rencilere, a a õda ifade edilen burs
imkanlarõ, indirim olanaklarõ ve sosyal yardõmlar tanõnmaktadõr: a)
Üstün Ba arõ Bursu: Çankaya Üniversitesi Tam Burslu programlarõna
ÖSYM tarafõndan yerle tirilen ö rencilerden LYS yerle tirme
puanõna göre Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara her yõl
9 ay süre ile ayda 1.350,- TL, 251-2.000 arasõnda yer alanlara da
her yõl 9 ay süre ile ayda 595,- TL verilir. Bu burs kar õlõksõzdõr ve
ö renim ücretlerindeki artõ  oranõnda güncellenerek normal ö renim
süresi boyunca ö rencinin yõl sonundaki genel not ortalamasõ dört
üzerinden ikinin (2,00/4,00) altõna dü medi i sürece devam eder.
b) Yurt mkanlarõ ve Yurt Bursu: Çankaya Üniversitesi Merkez
Kampüsü içerisinde 82 ki ilik Kõz, 82 ki ilik de erkek ö renci
kapasiteli modern, ücretli yurtlar bulunmaktadõr. Ayrõca Balgat
kampüsündeki Özel Petek Kõz Ö renci Yurdu’ndan Çankaya
Üniversitesi ö rencilerine özel kontenjan sa lanmaktadõr. Çankaya
Üniversitesi Tam Burslu programlarõna ÖSYM tarafõndan yerle tirilen
ö rencilerden LYS yerle tirme puanõna göre Türkiye genelinde Dil
puan türünde ilk 350, Dil puan türü hariç di er puan türlerinde ilk
7.000  içine giren ö rencilerin tümü üç ki ilik odalarda 3 ö ün yemek
dahil ücretsiz yurt hakkõna sahip olacaktõr ve sõralamasõz olarak
yurtlara yerle tirilecektir. Kayõt yaptõrdõ õ yerle tirme puan türü ve
ba arõ sõrasõna göre Dil puan türünde lk 351-650 arasõnda yer alan,
di er puan türlerinde ise ilk 7.001-10.000 arasõnda yer alan
ö renciler ise üniversite yurtlarõndan %50 indirimli olarak yararlanõrlar.
Yurt burslarõ ö rencinin yõl sonundaki genel not ortalamasõ dört
üzerinden ikinin (2,00/4,00) altõna dü medi i, uyarõ ve kõnama
dõ õnda disiplin cezasõ alõnmadõ õ müddetçe ngilizce Hazõrlõk
programõnda geçirilecek bir yõl ile lisans programõnda geçirilecek en
fazla dört yõlõ kapsar.Yurt ücretleri her yõl Mütevelli Heyetince
belirlenir. Yurtlarla ilgili genel bilgilere Çankaya Üniversitesi web
sitesinden ula õlabilir.

c) Bilim Bursu: TÜB TAK’ca tespit edilen uluslararasõ bilimsel
yarõ malarda altõn, gümü  ve bronz madalya alan ve ödül aldõklarõ
alanlardaki üniversitemiz Tam Burslu programlarõna kontenjan dõ õ,
ÖSYM’ce sõnavsõz yerle tirilenlere Bilim Bursu verilir. Bu burs,
ngilizce Hazõrlõk Programõnda geçirilebilecek süre dahil ö rencinin
Çankaya Üniversitesi’ndeki normal ö renim süresi boyunca her yõl
9 ay süre ile verilir. Burs miktarlarõ, altõn madalya almõ  olanlar için
ayda 1.240,- TL, gümü  madalya almõ  olanlar için 970,- TL, bronz
madalya almõ  olanlar için 865,- TL’dir. d) ehit ve Gazi Çocu u
Bursu: Üniversitemizin %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz lisans
programlarõna yerle en ö rencilerden terör ehidi çocu u olanlara
her fakülteden 1 ö renciye, Meslek Yüksekokulu’nun %50 Burslu

ve %25 Burslu ön lisans programlarõna yerle en ö rencilerden terör
ehidi veya terör gazisi çocu u olan 3 ö renciye, Genel Kurmay

Ba kanlõ õ’nca onaylanmak kaydõyla %100 burs verilir. e)
Uluslararasõ Bakalorya (IB) Diploma Notu ndirimi: Orta ö retimlerini
IB programlarõndan mezun olarak tamamlayan ve Üniversitemizin
%50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarõna yerle en
ö rencilere ngilizce Hazõrlõk Programõnda geçirilebilecek süre dahil
ö rencinin Çankaya Üniversitesi’ndeki ö renimine ve derslere
devam etti i sürece Uluslararasõ Bakalorya (IB) programlarõ
ba arõsõna göre diploma notu 40 ve üstü olanlara %50, 33 - 39
arasõnda olanlara %25 oranõnda ö retim ücreti indirim uygulanõr. f)
Akademik Ba arõ ndirimi: Üniversitemiz %50 Burslu, %25 Burslu
ve Burssuz programlarõna yerle en ö rencilere ngilizce Hazõrlõk
Sõnõfõ hariç, birinci sõnõf sonundaki ba arõlarõ dikkate alõnarak yõl
sonundaki genel not ortalamasõna göre (4.00 üzerinden 3.00-3.49
arasõ için ö renim ücretinde %20 indirim, 4.00 üzerinden 3.50-4.00
arasõ için  ö renim ücretinde %50 indirim) o yõlõ izleyen e itim-
ö retim yõlõ için geçerli olmak üzere kar õlõksõz olarak normal
ö renimi süresince verilir. g) Sporda Ba arõ ndirimi: Üniversitemiz
%50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarõna yerle en
ö rencilerden, faaliyetlerimiz dahilindeki spor bran larõnda üstün
ba arõlõ olduklarõnõ belgeleyenlerle, üstün ba arõ gösterebilecekleri
ümidi verenler arasõndan kulüp ve üniversite takõmlarõmõzda
oynamaya hak kazananlara Sporda Ba arõ indirimi yapõlõr. Bu
indirim, sadece indirim oranõ kadar ö renim ücretini kapsar. h)
Çankaya Üniversitesi Mezun ndirimi: Önceki yõl larda
Üniversitemizin ön lisans veya lisans programlarõndan mezun olup,
yeniden LYS sonucunda Üniversitemizin %50 Burslu, %25 Burslu
ve Burssuz programlarõna yerle en ö rencilere, yatõraca õ ö renim
ücreti üzerinden %30 oranõnda mezun indirimi uygulanõr. Bu indirim
ö renim gördü ü sürece geçerlidir. i) Karde  ndirimi: Üniversitemizde
birden fazla karde in ö renim görmesi halinde her bir karde e,
yatõraca õ ö renim ücreti üzerinden %10 oranõnda indirim uygulanõr.
Bu indirim ö renim gördü ü sürece geçerlidir. Ö rencilerin karde
indiriminden yararlanabilmeleri için e  zamanlõ okuma artõ yoktur.
j) Arõ Okullarõ ndirimi : Arõ Okullarõndan mezun olup üniversitemize
yerle tirilip kayõt yaptõran ö rencilerin ödeyecekleri ö retim
ücretlerinden %25 oranõnda Arõ Okullarõ indirimi uygulanõr. k) Mali
ve Sosyal Yardõm: Üniversitemizde ö renim gören ve maddi
deste e gereksinimi olan ö rencilerden her akademik yõl ba õnda
Üniversitemize ba vuruda bulunanlar arasõndan seçilenlere verilecek
kar õlõksõz yardõmdõr. Mali ve Sosyal Yardõmdan yararlanacak
ö rencilere verilecek yardõm tür ve miktarlarõ her e itim-ö retim
yõlõ için Mütevelli Heyeti tarafõndan belirlenir. l) Kõsmi Zamanlõ (Part-
Time) Çalõ ma: Üniversitemizin bilgisayar laboratuvarlarõ,
kütüphanesi ve benzeri yerlerde ö renciler kõsmi süreli olarak
çalõ abilirler. Kõsmi süreli olarak çalõ acak ö rencilere, çalõ tõklarõ
saatler için asgari ücret üzerinden ücret tahakkuk ettirilir ve sigorta
giri leri yapõlõr. Üniversitemiz programlarõna yerle en ö renciler,
hak ettikleri tüm burs ve indirimlerden, ko ullarõnõ ta õmak kaydõyla,
ö renimi süresince aynõ anda yararlanõr. Ö rencinin her yarõyõl
ödeyece i ücret, burs ve indirimlerin ayrõ ayrõ uygulanmasõyla
belirlenir ve ö renciye bildirilir. Üniversitemiz, lisans programlarõna
yerle en ö rencilerin, gerekli ko ullarõ sa lamalarõ halinde, anadal
bölümlerinin yanõ sõra bir ba ka bölümde çift anadal veya yan dal
programõnda normal ö renim süresince ek ücret almaksõzõn e itim
almalarõnõ te vik eder.

Bk. 32. Ö renciler hazõrlõklar tamamlanõncaya kadar e itimlerini Ankara’da
Hacettepe Üniversitesi Tõp Fakültesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 33. Do u  Üniversitesi’nde e itim-ö retim ücrete tabidir.  2015–2016
ders yõlõnda yõllõk ö retim ücreti KDV dahil Türkçe ve ngilizce
Lisans programlarõnda 27.500 TL, Hukuk Programõ için 29.000 TL,
Meslek Yüksekokulu programlarõnda 13.000 TL’dir. ngilizce lisans
programlarõ hazõrlõk sõnõfõ ö retim ücreti KDV dahil 27.500 TL.’dir.
Hazõrlõk sõnõfõ zorunlu olmayan ö retim dili Türkçe olan programlarda,
iste e ba lõ hazõrlõk sõnõfõ ö retim ücreti; 2015-2016 ders yõlõnda
KDV dahil, lisans programlarõ için 27.500 TL, önlisans programlarõ
için ise 13.000 TL’dir. Ödemeler tercihe göre pe in veya 10 e it
taksit halinde yapõlabilir. Pe in ödemelerde %5 indirim uygulanõr.
Ö retim ücretleri ve ödeme yöntemleri, her yõl Mütevelli Heyet
tarafõndan ekonomik ko ullara göre yeniden belirlenip akademik yõl
ba larõnda ilan edilir. Burslu programlara yerle tirilen ö rencilere
sa lanan burs, sadece e itim-ö retim ücretini kapsamaktadõr.
Kar õlõksõz olan bu burslar ba arõ durumuna bakõlmaksõzõn ö renim
hayatõ boyunca devam eder. Burslu ö renciler Üniversite içi bir
ba ka bölüme Yatay Geçi  ko ullarõnõ ta õdõklarõ takdirde burs
haklarõnõ kaybetmeden geçebilirler. Do u  Üniversitesi bünyesinde
Çift Anadal Programlarõ (ÇAP) ücretsizdir. Di er burs ve indirimler
hakkõnda detaylõ bilgiye http://www.dogus.edu.tr internet adresinden
ula õlabilir.  Do u  Üniversitesi’nde burslu programlara yerle me
dõ õnda a a õda belirtilen indirim ve destek burslarõ verilmektedir.
a) Uluslararasõ Bakalorya (IB) diplomasõna sahip olup,  kesin kayõt
yaptõran ö rencilere diploma notu; 40 ve üstü olanlara %100, 35-
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39 arasõnda olanlara %75, 30-34 arasõnda olanlara %60, 24-29
arasõnda olanlara %25, 23 ve a a õsõ olanlara %10 oranõnda ö retim
ücreti indirimi, b) Do u  Üniversitesi lisans programlarõna yerle tirilen
ö rencilerden puan türüne göre Türkiye genelinde a a õda belirtilen
sõralama aralõ õna girenlere ö retim ücreti indirimi, her yõl 9 ay
boyunca aylõk nakit ve ö le yeme i deste i verilir: MF, TM ve TS
puan türlerinde ilk 1000’e girenlere %100 ö retim ücreti indirimi ve
500 TL, 1001-3000 arasõna girenlere %100 ö retim ücreti indirimi
ve 350 TL, 3001-5000 arasõna girenlere %50 ö retim ücreti indirimi
ve 150 TL, D L puan türünde ilk 300’e girenlere %100 ö retim ücreti
indirimi ve 500 TL, 301-500 arasõna girenlere %50 ö retim ücreti
indirimi ve 350 TL. c) Do u  Üniversitesi’nde ö renim görmekte
olan karde  ö rencilere %10 oranõnda ö retim ücreti indirimi, d)
Do u  Üniversitesi ücretli lisans programlarõna yerle tirilen
ö rencilerden, 2015 LYS puan sõralamasõnda puan türüne göre
Türkiye genelinde ilk 100.000’e giren ö rencilere e itim süreleri
boyunca ve kesintisiz %20 ba arõ bursu, verilir.

Bk. 34. Bu programda ö rencilerin birinci yõl sonunda 8 hafta, ikinci yõl
sonunda 6 hafta Endüstriye Dayalõ Ö retim (EDÖ)/Staj yapmalarõ
zorunludur.

Bk. 35. ODTÜ Kuzey Kõbrõs Kampusu, KKTC’nin Güzelyurt kentinde kurulu
kampusta, bütünüyle ODTÜ Rektörlü ü, ODTÜ Senatosu ve
ODTÜ Yönetim Kuruluna ba lõ bir yapõ içinde e itim ö retim
vermektedir (www.kkk.odtu.edu.tr). ODTÜ Kuzey Kõbrõs
Kampusunun SUNY New Paltz Üniversitesi ile birlikte yürüttü ü

letme uluslararasõ ortak lisans programõ 4 yõl süreli olup ö renciler
ikinci akademik yõlõn ikinci dönemi ile dördüncü akademik yõlõ New
Paltz Üniversitesinde, di er dönemleri ODTÜ Kuzey Kõbrõs
Kampusunda geçirecekler ve programõ ba arõyla tamamladõklarõ
takdirde her iki üniversitenin diplomasõnõ almaya hak kazanacaklardõr.
Ö renciler, ODTÜ Senatosu’nun belirledi i ko ullarda, ODTÜ Kuzey
Kõbrõs Kampusundaki ö renimlerinin bir kõsmõnõ ODTÜ Ankara
merkez kampusunda alabilirler. 2015-2016 E itim Ö retim yõlõnda
bu programlara girecek ö rencilerin ODTÜ Kuzey Kõbrõs
Kampusundaki yõllõk ö renim ücreti, ngilizce Hazõrlõk Programõ da
dahil olmak üzere, TC uyruklular için 18.400 TL, KKTC uyruklular
için 12.000 TL’dir. KKTC uyruklularõn ö renim ücreti, ODTÜ
kampuslarõnda (Ankara, Kuzey Kõbrõs, Erdemli) kadrolu ve tam
zamanlõ personelin görevleri devam etti i sürece çocuklarõ ve
ODTÜ Kuzey Kõbrõs Kampusu programlarõna kayõtlõ karde ler (biri
hariç) için de uygulanõr. Güz ve Bahar dönemlerinde iki e it taksitte
ödenecek ö renim ücretinde önümüzdeki yõllarda bir artõ õn söz
konusu olmasõ durumunda, eski ö renciler için bu artõ  bir önceki
yõla göre KKTC Tüketici Fiyatlarõ Endeksindeki (TÜFE) artõ  ile sõnõrlõ
olacaktõr. Kayõtlõ veya izinli statüsündeki tüm ö renciler Güz ve
Bahar dönemi kayõtlarõ öncesinde “Kayõt Harcõ” öderler. 2015-2016
E itim Ö retim yõlõnda dönemlik kayõt harcõ 200 TL olarak
belirlenmi tir. Kayõt harcõ ödeyen ö renciler, ö renim ücreti dõ õnda,
o dönem için KKTC sa lõk sigortasõ, sa lõk katkõ payõ, ö renci
belgesi, not belgesi, sõnav, kimlik (kayõp nedeniyle yenileme
hariç), diploma ve bunun gibi ba lõklar altõnda alõnan tüm ücretlerden
muaftõr. New Paltz Üniversitesinde geçirilecek dönemler için
ö renciler bu üniversitenin o dönem için belirlenen ö renim ücretini
ödeyeceklerdir. New Paltz Üniversitesinin 2015-2016 E itim Ö retim
yõlõ ö renim ücreti henüz kesinle memi  olup 2014-2015 E itim
Ö retim yõlõnda New Paltz Üniversitesi ö renim ücreti, zorunlu
sa lõk sigortasõ dahil akademik yõl ba õna yakla õk 18.355 ABD
Dolarõdõr. Ö rencinin New Paltz’da bulunaca õ süre içinde yurt,
yemek, kitap-kõrtasiye ve ki isel ihtiyaçlarõ için yapaca õ harcamanõn
akademik yõl ba õna yakla õk 16.000 ABD Dolarõ tutaca õ tahmin
edilmektedir. Bu programa kabul edilen ö renciler ODTÜ Kuzey
Kõbrõs Kampusu veya New Paltz Üniversitesi yaz okullarõnda e itim
ö retim aldõklarõ takdirde, ilgili üniversite için geçerli yaz okulu
ücretlerini ayrõca ödeyeceklerdir. SUNY New Paltz’da geçirilecek
her biri 5 haftalõk iki yaz dönemi toplam e itim ücreti halihazõrda
yakla õk 8.766 ABD Dolarõdõr. TC ve KKTC uyruklu ö rencilerin
kabul edilece i bu programla i lgil i açõklamalõ bilgi
“www.suny.metu.edu.tr” ve “www.kkk.odtu.edu.tr” internet
adreslerinde sunulmaktadõr. Bu programa kabul edilen tüm
ö rencilere, yurtlarla ilgili disiplin cezasõ alõnmadõ õ müddetçe,
ODTÜ Kuzey Kõbrõs Kampusu yurtlarõnda konaklama garantisi
verilmektedir. Yurt tipi ve ücretleri için “www.kkk.odtu.edu.tr”
internet adresine bakõnõz. TM-1 puan türündeki sõnav ba arõ
sõralamasõnda ilk 25.000’e giren ö rencilerin tümü ODTÜ Kuzey
Kõbrõs Kampusu yurtlarõnda dört ki ilik odalarda ücretsiz yurt
hakkõna sahip olacaktõr. Bu yurt bursu kar õlõksõz olup akademik
ba arõya bakõlmaksõzõn, disiplin cezasõ alõnmadõ õ müddetçe ngilizce
Hazõrlõk Programõnda geçirilecek bir yõl ile lisans programõnda
geçirilecek en fazla be  yõl için geçerlidir. ODTÜ Senatosu’nun
belirleyece i ko ullarõ sa layan yurt burslu ö rencilerin burs
ko ullarõ ngilizce Hazõrlõk Okulunda bir dönem daha devam edebilir.
2015 yõlõnda LYS ve YGS’de herhangi bir puan türünde dereceye
giren ve ODTÜ Kuzey Kõbrõs Kampusu programlarõndan birine

yerle tirilen ö rencilere ODTÜ Vakfõ Üstün Ba arõ Bursu veya
ODTÜ Vakfõ Ba arõ Bursu verilir. Üstün Ba arõ ve Ba arõ Burslarõ
için Bk. 146 kurallarõ geçerlidir ayrõca burs ko ullarõna ili kin ayrõntõlõ
bilgi “http://kkk.odtu.edu.tr/tanitim/7/burslar.html” adresinden temin
edilebilir. http://kkk.odtu.edu.tr/tanitim/7/burslar.htmlLisans
e itimlerinde üniversite tarafõndan belirlenen ba arõ ölçütlerini
sa layan ö rencilere ODTÜ Kuzey Kõbrõs Kampusunda e itim
gördükleri sürece ayda 450-650 TL arasõnda de i en Akademik
Ba arõ Bursu verilmektedir.

Bk. 37. zmir Üniversitesi’nde ö renim ücretlidir. 2015-2016 akademik
yõlõnda ö renim ücretleri a a õdaki gibidir; Fen Edebiyat Fakültesi
17.500- TL, Mühendislik Fakültesi 18.500- TL, ktisadi ve dari
Bilimler Fakültesi 17.500- TL, Mimarlõk Fakültesi 18.500- TL, Güzel
Sanatlar Fakültesi 17.500- TL, Hukuk Fakültesi 19.750- TL, Tõp
Fakültesi 35.500- TL, Meslek Yüksekokulu 10.000- TL, Sa lõk
Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 11.000 TL, Sa lõk Yüksekokulu
– Hem irelik Bölümü 13.000- TL, Sa lõk Yüksekokulu – Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon 18.000- TL, Hazõrlõk Sõnõfõ 17.500- TL Bu
ücretlere %8 KDV dahildir. Ö renim ücreti 4 (dört) e it taksitte
ödenir. Ö renim ücretinin ilk taksiti kesin kayõt sõrasõnda, kalan 3
taksiti ise Kasõm- ubat-Nisan aylarõnda ödenir. Ö renim ücreti
pe in olarak ödenir ise %5 oranõnda pe in ödeme indirimi uygulanõr.
Burslu programlara yerle tirilen ö rencilere sa lanan burslar
kar õlõksõzdõr, sadece ö renim ücretini kapsar. Bunun dõ õnda kalan
barõnma, beslenme, ula õm, kitap ve benzeri konulardaki ücretler
burs kapsamõ dõ õndadõr. zmir Üniversitesi, ÖSYM tarafõndan
yapõlan yerle tirme sonucunda kazanõlan burslarõ, derslerin tümüne
devam edilmesi kaydõyla, not ortalamasõ veya sõnõf-ders geçme
gibi nedenlerle kesilmeyece ini taahhüt eder. Bu taahhüt, ngilizce
hazõrlõk sõnõfõnda 1 yõl, ilgili bölümde/programda Tõp Fakültesi hariç
di er lisans programlarõ için 4 yõl, Tõp Fakültesi için 6 yõl ve ön lisans
programlarõ için 2 yõllõk normal ö renim sürelerini kapsamaktadõr.
Yabancõ Dil Hazõrlõk sõnõfõna devam eden ö rencilerin ilk yõla ait ders
kitaplarõ Üniversite tarafõndan kar õlanõr. ngilizce Hazõrlõk Sõnõfõnõn
ilk yõlõnda devam ko ulunu yerine getirdikleri halde, bu akademik
yõlõn sonunda ba arõlõ olamayan ö rencilere ertesi yõl devam
ko ulunu yerine getirmek artõyla ngilizce Hazõrlõk Programõnda
%25 indirim uygulanõr. Belirlenen kontenjanlar dâhilinde; genel not
ortalamasõ 4,00 üzerinden 3,50 – 3,80 olan ö rencilere ödemekte
olduklarõ ö renim ücreti üzerinden % 25; 3,81 ve üzeri olan
ö rencilere ödemekte olduklarõ ö renim ücreti üzerinden % 50
oranõnda izleyen bir akademik yõl geçerli olmak üzere Akademik
Ba arõ Bursu verilir. zmir Özel Fatih Kolejinden mezun ö renciler
ile spro leti im Hizmetleri ve Yazõlõm San. Tic. A. ., Do anata
Elektronik Bilgisayar ve Yazõlõm Hizmetleri San. ve Tic. A. ., zmir
Özel Fatih Koleji San. ve Tic. A. . ve zmir Üniversitesi’nde kadrolu
akademik personel ve idari personeli e  ve çocuklarõna, ilgili
personel görevde oldu u sürece, %10 ö retim ücreti indirimi
uygulanõr. % 25 Burslu kontenjanlara yerle tirilen ve zmir
Üniversitesi’ne kayõt olan ö rencilerden ilk be  tercihinde zmir
Üniversitesi’ni gösterenlere ayrõca % 5 indirim uygulanõr. zmir
Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarõnda ö renim gören ve
karde i halen bu programlardan birinde ö renim gören ö rencinin
ö renim ücretine %10 ö renim ücreti indirimi uygulanõr. Karde lerden
herhangi birinin üniversiteden ayrõlmasõ durumunda ücretler tam
ödenmeye devam edilir. ehit-Gazi Bursu: ÖSYS sonucunda zmir
Üniversitesi’nin Mütevelli Heyet tarafõndan belirlenen burssuz
programlarõna girme hakkõ kazanan ehit-gazi çocuklarõna kontenjan
dahilinde burs verilir. Belirlenen sayõdan fazla ba vuru olmasõ
durumunda ÖSYS sonuçlarõna göre sõralama yapõlõr. Engelli Bursu:
ÖSYS sonucunda zmir Üniversitesi’nin Mütevelli Heyet tarafõndan
belirlenen burssuz programlarõna girme hakkõ kazanan engelli
ö rencilere kontenjan dahilinde burs verilir. Belirlenen sayõdan
fazla ba vuru olmasõ durumunda Mütevelli Heyeti Kararõna göre
sõralama yapõlõr. Sporcu Bursu: zmir Üniversitesi Burs Yönergesinde
belirlenen artlarõ sa layan ö rencilere Mütevelli Heyet tarafõndan
belirlenen kontenjan dahilinde ve uygun görülen oranda burs verilir.
Tercih dönemi öncesinde ilan edilen tarihlerde ba vurular yapõlõr.
Mülakat neticesinde ba arõlõ bulunan ö renciler zmir Üniversitesi’ne
yerle ti i takdirde bu burstan yararlanõr. Belirlenen sayõdan fazla
ba vuru olmasõ durumunda Mütevelli Heyeti Kararõna göre sõralama
yapõlõr. Sanat Bursu : zmir Üniversitesi Burs Yönergesinde
belirlenen artlarõ sa layan ö rencilere Mütevelli Heyet tarafõndan
belirlenen kontenjan dahilinde ve uygun görülen oranda burs verilir.
Tercih dönemi öncesinde ilan edilen tarihlerde ba vurular yapõlõr.
Mülakat neticesinde ba arõlõ bulunan ö renciler zmir Üniversitesi’ne
yerle ti i takdirde bu burstan yararlanõr. Belirlenen sayõdan fazla
ba vuru olmasõ durumunda Mütevelli Heyeti Kararõna göre sõralama
yapõlõr. Burslarla ilgili ayrõntõlõ bilgiye www.izmir.edu.tr adresinde,
Yönetmelik ve Yönergeler ba lõ õ altõndaki “Burs Yönergesinden
ula õlabilir.

Bk. 38. Bu programa kayõt olacak ö renciler, uygulamalõ derslerde mesle in
gerektirdi i üniformayõ giymek zorundadõrlar.
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Bk. 39. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 40. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 41. Bu programda uygulamaya yönelik bazõ dersler ve stajlar özel ve
resmi havacõlõk kurulu larõnõn tesislerinde yapõldõ õndan bu programõ
kazanan ö rencilere güvenlik soru turmasõ yaptõrõlacaktõr. Güvenlik
soru turmasõ olumsuz olan veya bu kurulu larõn düzen ve disiplinine
uymayan ö renciler bu programa devam edemezler.

Bk. 42. Özye in Üniversitesinde e itim-ö retim ücrete tabidir. 2015-2016
akademik yõlõnda, güz ve bahar dönemlerini kapsayan KDV dahil
yõllõk ö renim ücreti; ngilizce Hazõrlõk Programõnda geçirilecek
süreler de dahil olmak üzere fakülteler için 40.800 TL, yüksekokullarda
ise Otel Yöneticili i için 27.450 TL, Sivil Hava Ula tõrma letmecili i
için 27.450 TL’dir. Pilot E itiminde 2015-2016 akademik yõlõnda, güz
ve bahar dönemlerini kapsayan KDV dahil yõllõk ö renim ücreti
ngilizce Hazõrlõk Programõnda geçirilecek süreler de dahil olmak
üzere 29.500 TL’dir. Pilot E itiminde yer alan zorunlu uçu  e itimleri,
Üniversitenin anla malõ oldu u, Sivil Havacõlõk Genel Müdürlü ü
tarafõndan onaylõ, ulusal ve uluslararasõ standartlar ve kurallar
çerçevesinde e itimleri veren, yetkili uçu  okulu tarafõndan
sa lanmaktadõr. Ö renciler zorunlu uçu  e itimleri için, Pilot E itimi
lisans programõnda yõllõk ö renim ücretine ek olarak, Üniversitenin
anla malõ oldu u Ayjet Anadolu Yõldõzlarõ Uçu  Okuluna lisans
ö reniminin 4 üncü, 6 ncõ ve 8 nci dönemleri ba õnda olmak üzere
3 e it taksitte uçu  ücreti öderler. Uçu  Okulu tarafõndan uçu
e itimi ücretleri her yõl yeniden belirlenmekte olup, ö renciler lisans
ö reniminin 4 üncü dönemi ba õnda belirlenen ücrete tabi olacaklardõr.
2015-2016 e itim-ö retim dönemi için Uçu  Okulu tarafõndan
belirlenen uçu  e itimi ücreti KDV dahil 43.200 EUR kar õlõ õ Türk
Lirasõdõr. Uçu  e itimi ücreti burslu ö renciler için burs oranõ kadar
üniversitemiz tarafõndan kar õlanacaktõr. Gastronomi ve Mutfak
Sanatlarõnda 2015-2016 akademik yõlõnda, güz ve bahar dönemlerini
kapsayan KDV dahil yõllõk ö renim ücreti ngilizce Hazõrlõk
Programõnda geçirilecek süreler de dahil olmak üzere 29.900 TL’dir.
Gastronomi ve Mutfak Sanatlarõnda kayõtlõ olan tüm ö rencilerin
uygulamalõ yiyecek üretimi derslerinde kullanacaklarõ üniforma ve
bõçak seti ücreti KDV dahil 2.020 TL’dir. Bu ücret ö rencilerin lisansa
ba ladõklarõ ilk dönemde ödenir. Dönem ücretleri, Üniversite
tarafõndan ilan edilen anla malõ banka(larõn) kredi kartõ ile vade farkõ
olmaksõzõn dört e it taksitte ödenebilir. Ücretler ve ödeme yöntemleri,
her yõl, Mütevelli Heyeti tarafõndan yeniden belirlenip akademik yõl
ba larõnda ilan edilir. Sonraki yõllarda kayõtlõ ö rencilerin ö renim
ücretindeki olasõ artõ lar, enflasyon oranõ dikkate alõnarak belirlenir.
Ö renciler, ÖSYM tarafõndan yerle tirildikleri program koduna göre
üniversiteye ilk giri te sa lanan kontenjan burslarõndan ve a a õda
belirtilen ko ullara göre ek burslardan yararlanõrlar. Ö renciye
verilen a a õdaki ek burslardan; ö renim ücreti muafiyeti burslarõndan
durumlarõna uygun olanlarõn her biri tahsis edilir. lk altõ tercihleri
arasõnda yer almak kaydõyla Tam Burslu yerle ti i programõn
yerle tirme puan türünde;  0-100 için: 9 ay süreyle, aylõk 840 TL
nakit ve 200 TL yemek bursu ile yurtlarda 2 yataklõ banyolu oda
ücretinden muafiyet veya 300 TL ula õm bursu,  101-1.000 için:
9 ay süreyle, aylõk 630 TL nakit ve 200 TL yemek bursu ile yurtlarda
2 yataklõ banyolu oda ücretinden muafiyet veya 300 TL ula õm
bursu, 1.001-5.000 için 9 ay süreyle, aylõk 420 TL nakit ve 200 TL
yemek bursu ile yurtlarda en dü ük oda ücretinden muafiyet veya
300 TL ula õm bursu, 5.001-10.000 için 9 ay süreyle, aylõk 315 TL
nakit ve 200 TL yemek bursu ile yurtlarda en dü ük oda ücretinden
muafiyet veya 300 TL ula õm bursu tahsis edilir. lk 6 (altõ) tercihleri
arasõnda yer almak kaydõyla a a õda (1)’den (6)’ya kadar maddeler
ile belirtilen ko ullardan herhangi birini sa layanlardan %25 Burslu
yerle tirilenlere %50 Burs, %50 Burslu yerle tirilenlere %75 Burs,
%75 Burslu yerle tirilenlere %100 Burs sa lanõr: (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) Fransõz Bakaloryasõ diploma
notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafõndan verilen ve Fransõz
Bakaloryasõ ile denk diplomalar için en az 70) olmak; (6) AP
programlarõ kapsamõnda en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamõ
olmak. Üniversite programlarõna yerle me ba arõ sõrasõna göre ilk
20.000’e giren burssuz veya kõsmi burslu yerle en ehit çocuklarõna,
bu durumlarõnõ ehadetname ile belgelemeleri ko uluyla  %20 ilave
ö renim ücreti muafiyeti verilir. Üniversiteye ilk giri te sa lanan
kontenjan burslarõ ile yukarõda belirtilen ek burslar kar õlõksõzdõr.
Üniversitenin onayõ olmaksõzõn kaydõnõ yenilemeyerek ö renimine
ara veren, kayõt yenileyen ama derslere devam etmeyen, disiplin
cezasõ alan ve/veya bursluluk süresini a an ö rencilerin burslarõ
sona erer. Yukarõda belirtilen ö renim ücreti muafiyeti burslarõ
akademik ba arõdan ba õmsõzdõr. Ancak, nakit, yurt, yemek ve/
veya ula õm ek burslarõnõn devamõ için her akademik yõl sonu
sa lanmasõ gereken genel not ortalamasõ 4.00 üzerinden en az
2.50’dir. Bu ko ulu sa layamayan ö rencilerin ek burslarõ izleyen
dönem için sona erer, ko ullar sa ladõ õnda ek burslar yeniden
ba lanõr.  Üniversiteye ilk giri te sa lanan kontenjan burslarõ ile

yukarõda belirtilen ek burslarõn süresi; ö renimlerine ngilizce
Hazõrlõk Programõndan ba layanlar için bu programda en fazla iki
yõl olmak üzere toplam altõ akademik yõl, do rudan lisans
programlarõndan ba layanlar için ise be  akademik yõldõr.   Akademik
Ba arõ Bursu: Lisans programlarõnda burssuz veya kõsmi burslu
ö renim gören ö rencilere, Mütevelli Heyet tarafõndan belirlenen
ko ullara göre verilebilir. Bu ko ullar her yõl Mütevelli Heyet
tarafõndan de erlendirilir ve Üniversitenin web sayfasõndan
duyurulur.  Spor Bursu: Üniversite spor takõmlarõna kabul edilen
ö rencilere ilgili akademik yõl için belirlenen Spor Bursu Uygulama
Esaslarõnda belirtilen ko ul ve esaslara uygun olarak spor bursu
verilebilir. Kõsmi Zamanlõ Çalõ ma: Özye in Üniversitesi,
ö rencilerine Üniversitenin çe itli bölümlerinde kõsmi zamanlõ
çalõ arak deneyim ve gelir elde etme imkanõ da sunmaktadõr.
Yerle ti i programõn puan türünde ilk 2.000’de yer alan ve Özye in
Üniversitesinden en az 3.65 genel not ortalamasõ ile mezun olan
ö rencilerden; mezun oldu u yõl Shanghai Jiao Tong Üniversitesi
akademik ba arõ sõralamasõnda ilk yirmi’de yer alan bir üniversiteden
doktora programõna burssuz kabul edilenlere, ö renimlerini
desteklemek amacõyla kabul edildikleri ilk yõl için 40 bin dolar
kar õlõksõz burs sa lanõr. Kampüs içinde ve akademik binalara
yakõn konumda 1.820 kapasiteli modern yurtlar mevcuttur. Yurtlar
ücretli olup; bir, iki, üç ve dört ki ilik oda alternatifleri bulunmaktadõr.
Diploma programlarõ, burslar/burs süresi/bursun devam ko ullarõ,
ücret ve ödemeler ile yurtlar hakk õnda ayrõntõlõ bilgiye
www.ozyegin.edu.tr adresinden ula õlabilir.

Bk. 43. Bu programda ah ap i lemecili i, vitray ve kalem i i çalõ malarõ
yapõlmaktadõr.

Bk. 44. Ö retim dili en az %30 Fransõzca’dõr.

Bk. 45. stanbul Bilgi Üniversitesi’nde e itim ücrete tabidir. 2015-2016 ders
yõlõnda yõllõk ö renim ücreti, tüm meslek yüksekokullarõ,
yüksekokullar ve fakültelerin ngilizce Hazõrlõk Programõ için
34.259,26 TL’dir. ngilizce Hazõrlõk Programõ dõ õndaki sõnõflarda
ö renim ücreti, Sosyal ve Be eri Bilimler Fakültesi’nin Psikoloji
Programõ hariç di er tüm programlarõ, letme Fakültesi, leti im
Fakültesi, Mühendislik ve Do a Bilimleri Fakültesi, Mimarlõk
Fakültesi’nin Endüstri Ürünleri Tasarõmõ ve ç Mimarlõk Programlarõ
için 34.259,26 TL; Hukuk Fakültesi, Mimarlõk Fakültesi’nin Mimarlõk
Programõ, Sosyal ve Be eri Bilimler Fakültesi’nin Psikoloji Programõ
için 37.037,04 TL;  Sa lõk Bilimleri Yüksekokulu Programlarõ için
27.314,81 TL; Uygulamalõ Bilimler Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik
Yüksekokulu, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Sa lõk
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu’nun Dõ
Ticaret, Halkla li kiler ve Tanõtõm, letme Yönetimi, Radyo ve
Televizyon Programcõlõ õ, Lojistik programlarõ hariç di er programlarõ
25.925,93 TL; Adalet Meslek Yüksekokulu ve Meslek
Yüksekokulu’nun Dõ  Ticaret, Halkla li kiler ve Tanõtõm, letme
Yönetimi, Radyo ve Televizyon Programcõlõ õ, Lojistik programlarõ
için 24.074,07 TL’dir.  Yukarõda belirtilen ö renim ücretleri, kayõt
esnasõnda pe in olarak ödenir.  Ayrõca, taksitlendirme imkanõ
bulunmaktadõr. Ö renim ücretlerine %8 KDV dahil de ildir.
Üniversitemiz Mütevelli Heyeti’nin aldõ õ karara istinaden lisans ve
önlisans programlarõna kayõtlõ ö rencilerin e itim ücretlerinde
yapõlacak yõllõk artõ lar Tüketici Fiyatlarõ Endeksi’ndeki (TÜFE) artõ
oranõnõ a mayacaktõr. Programlar ve ö renim ücretlerine ili kin
detaylõ bilgiye http://tanitim.bilgi.edu.tr/ internet adresinden
ula õlabilir. Burslar kar õlõksõzdõr ancak süre bakõmõndan
sõnõrlandõrõlmõ tõr. Azami burs süresi ngilizce Dil Hazõrlõk Programõ
için 2 yõl, önlisans programlarõ için 3 yõl, lisans programlarõ için 6
yõldõr ve burslar yaz okullarõnõ kapsamaz. Üniversite Yönetim
Kurulu tarafõndan haklõ nedenle kayõt dondurulan hallerde, kayõt
dondurma süreleri belirtilen sürelere dahil edilmez. Burada sözü
edilen imkanlar sadece kõlavuzda ÖSYS sonuçlarõna göre burslu
ö renci alõnaca õ belirtilen programlarõ kazananlarõ kapsamakta
olup, bunun dõ õnda kalan programlarõ kazananlara herhangi bir burs
sa lanmasõ veya bir maddi yardõmda bulunulmasõ mümkün
olmamaktadõr. ÖSYS sonuçlarõna göre burslu programlara
yerle tirilen ö renciler üniversite bünyesinde bölüm de i tirdikleri
takdirde burs haklarõnõ kaybederler.

Bk. 46. steyen ö rencilere kontenjan dahilinde bir yõl süreli ngilizce
Hazõrlõk Programõ uygulanõr.  Hazõrlõk programõ süresi, ö retim
süresi sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir.

Bk. 47. Kültür Koleji E itim Vakfõ (KEV) tarafõndan kurulan stanbul Kültür
Üniversitesi’nde ( KÜ) e itim-ö retim Ataköy, irinevler ve ncirli
Kampüslerinde yapõlmaktadõr. Üniversitemizde e itim-ö retim
ücretlidir. 2015-2016 Akademik Yõlõ’nda ücret, Mühendislik Fakültesi
için 29.800 TL, Mimarlõk Fakültesi için 31.200 TL, Hukuk Fakültesi
için 29.800 TL, Fen-Edebiyat Fakültesi için 28.800 TL ktisadi ve
dari Bilimler Fakültesi, E itim Fakültesi ve Sanat ve Tasarõm
Fakültesi için 28.400 TL dir. ngilizce Hazõrlõk Sõnõflarõnõn ücreti,
iste e ba lõ olanlar dâhil, bütün bölümler ve programlar için 28.400
TL’dir. Meslek Yüksekokullarõnõn ücretleri (ikinci ö retim dâhil)
15.600 TL’dir. Ücretlere % 8 KDV dâhildir. lk kayõtta ücretin en az
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¼’ü pe in olarak ödenir. Ücretin geri kalanõ Ekim, Kasõm, Aralõk,
ubat, Mart ve Nisan aylarõnda e it taksitlerde ödenmek üzere

taahhüt edilir. Ücretin tümünün pe in ödenmesinde % 5 indirim
uygulanõr. stanbul Kültür Üniversitesi’nin burslu programlarõna
yerle tirilen ö rencilere sa lanan burs, sadece ö retim ücretini
kapsamaktadõr. Kar õlõksõz olan bu burs, ngilizce Hazõrlõk
Programõ’nda zorunlu olarak geçirilecek süreyi de kapsar. Bu
burslar ö rencinin, üniversitede geçirece i azami e itim süresi
boyunca kesilmeden devam eder; ancak disiplin cezasõ veya
ba ka bir e itim programõna yatay geçi  yapõlmasõ halinde kesilir.
Üniversitemizin Burs Yönergesi çerçevesinde “Ba arõ Burslarõ”,
“ htiyaç Burslarõ” gibi farklõ burs imkânlarõ da vardõr. Bu indirim ve
burslar ö renci ba arõlõ oldu u sürece devam eder. 2015 ÖSYS
sonuçlarõna göre TS Puan türünde ilk 1000 e di er puan türlerinden
ilk 3000’e (yerle tirildi i Y-LYS veya Y-YGS puan türünden) giren
adaylardan (D L puanlarõ hariç) KÜ ’de bir lisans programõna
yerle tirilen ö renciler normal ö renim süresi içinde yõllõk e itim-
ö retim ücretini ödemezler. Ayrõca bu ö rencilere lisans
ö renimlerine katkõ sa lamak için, aylõk 750,00 TL (her yõl, 9 ay
süresince) nakit burs ile yõllõk 2.000,00 TL nakit bilgisayar-kitap-
cd bursu verilir, ö renciye yurtlarõmõzda ücretsiz konaklama imkânõ
sa lanõr. Kar õlõksõz olan nakit burslarõ hazõrlõk sõnõfõ zorunlu olan
programlarda 5 sene, hazõrlõk sõnõfõ zorunlu olmayan programlarda
ise 4 sene boyunca ve ö renci ba arõlõ oldu u sürece devam eder.
Daha önce herhangi bir üniversitede en az 4 yõllõk fakülte ya da
yüksekokul e itimini tamamlayarak mezun olanlara veya e itimini
tamamlamadan kayõt sildirenlere yukarõda sözü edilen ilk 1000 ve
ilk 3000 bursu uygulanmaz. 2015 ÖSYS sonuçlarõna göre ilk 5000’e
(yerle tirildi i Y-LYS veya Y-YGS puan türünden) giren adaylardan
(D L puanõ hariç) KÜ’de bir lisans programõna yerle tirilen ö rencilere,
lisans e itimlerini tamamladõktan sonra, Enstitülerimizde ücretsiz
yükseklisans e itimi hakkõ verilir. Önlisans ve lisans programlarõmõza,
birinci tercihinden yerle tirilenlere % 15 indirim sa lanõr. Yerle ti i
program kaçõncõ tercihi olursa olsun yerle ti i tercihinin üzerindeki
tüm tercihler stanbul Kültür Üniversitesi olanlara da % 15 indirim
uygulanõr. Bu indirim ö renci ba arõlõ oldu u sürece devam eder.
% 50 ve üzeri burslu programlarõmõza yerle en ö renciler
üniversitemizin ilave burs ve indirim olanaklarõndan faydalanmazlar.
Ücretli ve % 25 burslu programlara yerle en ö rencilere verilecek
burs ve indirimlerin toplamõ ise toplam e itim ücretinin % 40’nõ
a amaz. E itim-ö retim ücretleri ve di er burslar her yõl üniversite
bütçesi ve ekonomik durum göz önünde tutularak yeniden saptanõr.

Bk. 48. Bu programõ tercih eden adaylardan 1. sõnõf ba arõ sõralamasõnda
ilk 50’ye giren ö renciler Endüstriye Dayalõ E itim (EDE) kapsamõnda
Ford Otosan A. .Gölcük fabrikasõna gönderilmektedir. Bir yõl
boyunca haftada 4 i günü burada pratik alan ö renciler sigorta
ettirilerek, asgari ücret ve sertifika almaktadõr.

Bk. 50. Kadir Has Üniversitesi’nde e itim-ö retim ücrete tabidir. 2015-
2016 akademik yõlõnda ö retim ücreti; Mühendislik ve Do a
Bilimleri Fakültesi, ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi,
Hukuk Fakültesi, leti im Fakültesi, Sanat ve Tasarõm Fakültesi
ile Hazõrlõk Sõnõflarõnda 34,648 TL; Uygulamalõ Bilimler Fakültesi’nde
22,120 TL; Kadir Has Meslek Yüksekokulu programlarõnda 13,185
TL ve Adalet Meslek Yüksekokulunda 14,510 TL dir. Ücretlere KDV
dâhil de ildir. ste e ba lõ hazõrlõk sõnõfõ okuyacak Uygulamalõ
Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu ö rencileri bursluluk
durumuna bakõlmaksõzõn hazõrlõk sõnõf ücretinin 2/3‘ünü öderler.
Pe in ödemede  % 6 indirim yapõlõr. Pe in ödeme dõ õnda ö renciler
yõllõk ö retim ücreti ödemelerini, üniversite ile anla malõ bankalar
ile kredili mevduat hesabõ sözle mesi düzenlenmesi ko ulu ile ¼’ü
pe in, kalanõ 6 taksit olarak veya Üniversitenin anla malõ oldu u
taksit özelli ine sahip banka kredi kartlarõ ile vade farkõ olmaksõzõn
6 taksitte ödeyebilirler.  Ö renci ile banka arasõnda yapõlacak
sözle me hüküm ve sonuçlarõ üniversiteyi ba lamaz. Fakültelere
2015-2016 ö retim yõlõnda ilk kez kayõt yaptõran ö rencilere
üniversitedeki e itimleri süresince kullanmak üzere ücretsiz dizüstü
bilgisayar verilecektir.  Kadir Has Üniversitesi’nin Burslu
programlarõna yerle tirilen ö rencilere sa lanan burslar kar õlõksõz
olup, sadece ö retim ücretini kapsamakta ve e itim süresindeki
ba arõ düzeyinden ba õmsõz olarak, zorunlu yabancõ dil hazõrlõk
okulunda okuyacak ö renciler için en çok 2 yõl (4 yarõyõl), önlisans
düzeyinde en çok 3 yõl (6 yarõyõl), lisans düzeyinde en çok 6 yõl (12
yarõyõl) süreyle kesintisiz devam eder. Kadir Has Bursu:  Burslu
veya ücretli lisans programlarõna kayõt yaptõran ö rencilerden;
ÖSYS sõralamasõnda  TS-1, MF-4 ,TM-1 , TM-2, TM-3, MF-3 puan
türlerinde;  ilk 100 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan ö rencilere
ayda 2.000 TL;  ilk 500 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan
ö rencilere ayda 1.000 TL;  ilk 1000 (Dil puan türü hariç ) içinde yer
alan ö rencilere ayda 500 TL;  ilk 3000 (Dil puan türü hariç ) içinde
yer alan ö rencilere ayda 250 TL; e itim deste i sa lanõr.  Kadir
Has Bursu, derslere kayõt ve devam ko ulunu yerine getiren
ö rencilere bir e itim yõlõnda 9 ay süre ile ödenir ve normal ö renim
süresince devam eder. Bu süre yabancõ dil hazõrlõk okulunda

okuyacak ö renciler için 5 yõl, fakültelerin birinci sõnõfõna ba layan
ö renciler için 4 yõldõr. lk iki dönem hariç genel not ortalamasõnõ 4.00
üzerinden 1.80’in altõna dü ürenlerin burslarõ, ortalamasõ 1.80
üzerine çõkana kadar askõya alõnõr. IB Bursu: Uluslararasõ Bakalorya
(IB) diplomasõ toplam notu 32-37 arasõnda olan ö rencilerden e itim
ücretinin yarõsõ;  38 ve üzerinde olanlardan ise tümü alõnmaz. Abitur
Bursu: Abitur diploma notu iki veya daha iyi olan ö rencilerden
ö retim ücretinin yarõsõ alõnmaz. Matura Bursu: Maturada üstün
ba arõ gösteren ö rencilerden e itim ücretinin tümü alõnmaz.
Selimpa a Bursu; stanbul’un Silivri, Çatalca, Büyükçekmece,
Küçükçekmece, Avcõlar, Beylikdüzü, Ba ak ehir, Esenyurt ilçeleri
ile Tekirda  ili sõnõrlarõ içerisinde kalan liselerden mezun olan ve
Selimpa a kampüsünde bulunan Uygulamalõ Bilimler Fakültesi’ni
TM-1 puan türü ile ve Kadir Has Meslek Yüksekokulunu YGS puan
türü ile tercih ederek, programlarõna kayõt olan ö rencilere mezuniyet
yõlõna bakõlmaksõzõn e itim ücretinden %25 indirim yapõlõr.  Spor
Bursu:  ngilizce Hazõrlõk, Önlisans ve Lisans programlarõna kayõt
yaptõran ö rencilerden bran larõnda üstün ba arõlõ olduklarõnõ
belgeleyen ve Üniversite adõna yarõ lara katõlabilecek olanlara
de erlendirmeler sonrasõ verilir. Khas Onur Bursu; Her akademik
yõl bitiminde, sorumlu oldu u tüm dersleri ba arõyla tamamlamõ ,
yõllõk not ortalamasõ 4.00 üzerinden 3.00 veya üzeri olan ve kendi
fakültesindeki ö renciler arasõnda ilk yüzde be lik dilime girmeyi
ba aran ö rencilere kayõt ücretinden indirim eklinde Khas Onur
Bursu verilir. Kadir Has Üniversitesi tarafõndan sa lanan burslardan
birden fazlasõna hak kazanan ö renciler burslardan en yüksek
olanõnõ alõrlar.  Üniversitemizin ABD’de Montana State University
ve Purdue University Indianapolis ile  çift diploma verme anla malarõ
vardõr. Ba vuru ko ullarõnõ yerine getiren ö renciler, 4 yõllõk
e itimlerinin 2 yõlõnõ Kadir Has Üniversitesi’nde, 2 yõlõnõ da belirtilen
üniversitelerden birisinde okuyarak, her iki üniversitenin de
diplomasõnõ almaya hak kazanabilirler. ngiltere’de Coventry
Üniversitesi ile olan çift diploma anla masõ çerçevesinde ba vuru
ko ullarõnõ yerine getiren ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(Uluslararasõ Ticaret ve Finans, Uluslararasõ li kiler, Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi, Ekonomi, letme bölümleri) ve leti im
Fakültesi (Halkla li kiler ve Tanõtõm, leti im Tasarõmõ, Yeni
Medya, Reklamcõlõk ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümleri)
ö rencileri 3 yõl Kadir Has Üniversitesi’nde, 1 yõl Coventry
Üniversitesi’nde e itim görerek çift diploma alabilirler. Mühendislik
ve Do a Bilimleri Fakültesi altõnda bulunan Bilgisayar Mühendisli i,
Elektrik-Elektronik Mühendisli i, Endüstri Mühendisli i ve Yönetim
Bili im Sistemleri bölümlerinde kayõtlõ ö renciler tercihlerine göre
6. yarõyõl (3. yõl) veya 7. yarõyõldan (3,5. yõldan) sonra New York
Institute of Technology’ye (NYIT) gidip, gittikleri yarõyõla göre, 4
veya 5 yarõyõl okuyarak Kadir Has Üniversitesi’nden Lisans
Diplomasõ, NYIT’den ise Yüksek Lisans Diplomasõ almaya hak
kazanõrlar. Ba vuru ko ullarõ ve detaylõ bilgiler üniversitenin
Uluslararasõ birli i ve E itim Ofisinden sa lanabilir. stanbul
dõ õndan gelerek yurtta kalmak isteyen ilk 3000’den gelen ö rencilere
üniversitenin ö renci konukevinde imkanlar dahilinde 2-3 ki ilik
odalarda ücretsiz barõnma imkânõ sa lanõr. Yer verilememesi
durumunda; 250 TL aylõk barõnma yardõmõ yapõlõr. Barõnma yardõmõ
bir e itim yõlõnda 9 ay süre ile ödenir. Barõnma imkanõ normal
ö renim süresince devam eder. Bu süre yabancõ dil hazõrlõk
okulunda okuyacak ö renciler için 5 yõl, fakültelerin birinci sõnõfõna
ba layan ö renciler için 4 yõldõr. Programlar, burslar, ücret ve
ödemeler hakkõnda ayrõntõlõ bilgiye  www.khas.edu.tr  adresinden
ula õlabilir.  Kadir Has Üniversitesi’nde e itim; Fakülteler ve Adalet
Meslek Yüksekokulunda Cibali Kadir Has Kampüsünde, Uygulamalõ
Bilimler Fakültesi ile Kadir Has Meslek Yüksekokulunda  Selimpa a
Kampüsünde,  Hazõrlõk Sõnõflarõnda ise Bahçelievler Kampüsünde
yapõlmaktadõr.

Bk. 51. Bu programda ö rencilerin ngilizce ve Almanca’dan muafiyet
sõnavõna girmeleri gerekmektedir. Her iki sõnavõ ba aran ö renciler
do rudan lisans e itimine ba layabilirler. Muafiyet sõnavlarõnõ
veremeyen ö renciler ise lisans programõna ba lamadan önce
ngilizce için bir yõl, Almanca için bir yõl, her iki dilden de muaf
olamayan ö renciler ngilizce ve Almanca olmak üzere toplam iki
yõl hazõrlõk okuyacaklardõr. (Muafiyet için  Bk. 21 ve Bk. 125 kurallarõ
geçerlidir.)

Bk. 52. stanbul Aydõn Üniversitesi’nde e itim-ö retim ücretlidir. 2015-
2016 E itim-Ö retim Yõlõ’nda; Mühendislik ile Mimarlõk ve Tasarõm
Fakülteleri’ne ba lõ bölümlerin ö retim ücreti 26.275.-TL, Fen-
Edebiyat, ktisadi ve dari Bilimler ile leti im Fakülteleri’ne ba lõ
bölümlerin ö retim ücreti 26.125.-TL, Güzel Sanatlar Fakültesi ile
Yabancõ Diller Yüksekokulu’na ba lõ bölümlerin ö retim ücreti
23.570.-TL, E itim Fakültesi’ne ba lõ bölümlerin ö retim ücreti
27.775.-TL, Sa lõk Bilimleri Fakültesi’ne ba lõ bölümlerin ö retim
ücreti 20.600.-TL ve Hukuk Fakültesi’nin ö retim ücreti 32.240.-
TL, Di  Hekimli i Fakültesi’nin ö retim ücreti ise 45.550.-TL’dir.
Anadolu B L Meslek Yüksekokulu’na ba lõ tüm programlarõn ö retim
ücreti 11.775.-TL’dir. Adalet Meslek Yüksekokulu’nun ö retim
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ücreti 15.200.-TL ve Sa lõk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na
ba lõ tüm programlarõn ö retim ücreti 14.175.-TL’dir. Uzaktan
Ö retim yapõlan önlisans programlarõnõn ö retim ücreti 5.000.-
TL’dir. Uzaktan ö retim programlarõnõ tercih edecek ö rencilerin
internet eri imli ki isel bilgisayar kullanma olana õna sahip olmalarõ
gerekmektedir. Tüm lisans programlarõnõn ngilizce Hazõrlõk Ö retim
ücreti 23.250.-TL ve önlisans programlarõnõn ngilizce Hazõrlõk
E itimi gündüz ve ikinci ö retim ücreti 11.775.-TL’dir. Bu ücretlere
(% 8) KDV dahildir. Önlisans ve lisans ö rencilerinden isteyenler
ilave ücreti ödemek kaydõyla ngilizce Hazõrlõk e itiminin bir veya
iki kurunu yurtdõ õnda alabilirler. stanbul Aydõn Üniversitesi ba arõyõ
ödüllendiren burslar vermektedir. a) Onur Bursu: stanbul Aydõn
Üniversitesi’nin lisans programlarõndan D L puanõ ile ö renci alõnan
bölümler dõ õndaki lisans programlarõndan birini tercih eden ve
ÖSYM tarafõndan yerle tirilen, kesin kayõt yaptõran ve ö renimini
stanbul Aydõn Üniversitesinde sürdüren ö rencilerden olup, YGS
(EK Puan hariç) ve LYS sonuçlarõna göre; lk 500 içerisindeki
adaylar; stanbul Aydõn Üniversitesi’nde ücretsiz lisans e itimi,
Yurtdõ õnda ücretsiz yüksek lisans ve doktora e itimi ( stanbul
Aydõn Üniversitesi’nin belirleyece i Üniversitelerde), Aylõk 500.-TL
Burs deste i , 501 ile 1000 arasõndaki adaylar; stanbul Aydõn
Üniversitesi’nde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora e itimi,
Yurtdõ õnda ücretsiz yüksek lisans e itimi ( stanbul Aydõn
Üniversitesi’nin belirleyece i Üniversitelerde), Aylõk 500.-TL Burs
deste i, 1001 ile 5000 arasõndaki adaylar; stanbul Aydõn
Üniversitesi’nde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora e itimi
görecektir. 5001 ile 10000 arasõndaki adaylar; stanbul Aydõn
Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora ö renimlerini %
50 burslu olarak göreceklerdir. b) stanbul Aydõn Üniversitesi’nin
önlisans ve lisans programlarõndan birini; birinci, ikinci, üçüncü,
dördüncü ve be inci sõrada tercih ederek ÖSYM tarafõndan yapõlan
merkezi yerle tirme sonucu tercih edilen bölüme (Okul Öncesi
Ö retmenli i, Rehberlik ve Psikolojik Danõ manlõk, Zihin Engelliler
Ö retmenli i, Psikoloji, Hukuk, Mimarlõk, Di  Hekimli i, Odyoloji,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gastronomi ve Mutfak Sanatlarõ,
Adalet Meslek Yüksekokulu, Anadolu B L Meslek Yüksekokulu’na
ba lõ Uçak Teknolojisi ve Sivil Havacõlõk Kabin Hizmetleri Programlarõ
ile Sa lõk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na ba lõ bütün programlar
hariç). Yerle me sõrasõna bakõlmaksõzõn % 30, oranõnda ö renimleri
süresince destek bursu verilecektir. c) stanbul Aydõn
Üniversitesi’nin tüm bölüm ve programlarõna kesin kayõt yaptõran:
Türk Silahlõ Kuvvetleri, Emniyet Te kilatõ ve Milli E itim Mensuplarõnõn
çocuklarõna, ehit ve Gazi çocuklarõna ve karde  olanlara; Önlisans
Programlarõ için ö retim ücretinin % 10’u, Lisans Programlarõ için
ö retim ücretinin % 5’i, oranõnda e itime destek bursu verilecektir.
Terör ehidi çocuklarõ ve karde lerine lisansta 10 ö renci, önlisansta
20 ö renci olmak üzere 30 ö renciye ilgili birimlerce onaylanmak
kaydõ ile % 100 burs verilecektir. d) stanbul Aydõn Üniversitesi’nin
burssuz programlarõnõ kazanan ö rencilerden olup, ulusal ve
uluslararasõ yarõ malarda altõn madalya alan ve Milli Sporcu olan
ö rencilere Mütevelli Heyet tarafõndan belirlenen miktarda “Sporda
Ba arõ Bursu” verilir. e) TÜB TAK’ça tesbit edilen uluslararasõ
yarõ malarda altõn, gümü  ve bronz madalya alan ve ödül aldõklarõ
alanlardaki üniversitemizin bölüm/programlarõnõ tercih eden ve
kayõt yaptõran ö rencilere ö renimleri süresince ö retim ücretinin
% 10’u kadar te vik bursu verilecektir. f) Lise ve dengi okullarõn
birincilerinden olup, stanbul Aydõn Üniversitesi’nin önlisans ve
lisans programlarõnõ 1. 2. 3. 4. ve 5. sõrada tercih eden ve kayõt
yaptõran ö rencilere, yerle me sõrasõ ne olursa olsun ö retim
ücretinin % 30’u kadar burs verilecektir. g) Kurucu Vakõf Bursu:
stanbul Aydõn Üniversitesi’ne burssuz olarak ÖSYM tarafõndan
yerle tirilen ve kayõt yaptõran ö rencilere, ö renim durumu ve
ödeme güçlükleri göz önünde bulundurularak, kurucu vakfõn
belirleyece i sayõda ve miktarda kurucu vakõf bursu verilmektedir.
h) stihdam piyasasõndaki geli melere ba lõ olarak; ö rencilerimize
sektörün ihtiyaç duydu u alanlarda sertifika e itimi olanaklarõ
sunulur. Ö renci, birden fazla burs almaya hak kazandõ õnda,
bunlardan en fazla olanõ kendisine burs olarak verilir. Ö rencilere
verilen tüm burslar; ö retim dili yabancõ dil olan lisans programlarõnda;
hazõrlõk okuyanlar 5 yõl, hazõrlõk okumayanlar 4 yõl, Di  Hekimli i
Fakültesi’nde hazõrlõk okuyanlar 6 yõl, hazõrlõk okumayanlar 5 yõl,
ö retim dili Türkçe olan tüm lisans programlarõnda 4 yõl, ö retim dili
yabancõ dil olan önlisans programlarõnda hazõrlõk okuyanlar 3 yõl,
hazõrlõk okumayanlar 2 yõl ve ö retim dili Türkçe olan tüm önlisans
programlarõnda 2 yõl süre ile geçerlidir.

Bk. 53. Teknoloji Fakültesi lisans programlarõna M.T.O.K. kontenjanõndan
yerle en adaylardan, mufiyet sõnavõnda ba arõlõ olamayanlara bir
yõllõk matematik ve fen derslerinden olu an bilimsel hazõrlõk sõnõfõ
programõ uygulanõr. Hazõrlõk sõnõfõ programõ süresi, ö retim süresi
sütununda gösterilen yõllara dâhil de ildir.

Bk. 54. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 55. steyen ö rencilere kontenjan dahilinde bir yõl süreli Almanca
Hazõrlõk Programõ uygulanõr. Hazõrlõk programõ süresi, ö retim
süresi sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir.

Bk. 56. E itim Çifteler ilçesinde sürdürülecektir.

Bk. 57. Bu programõ  kazanan ö rencilerden yabancõ dil hazõrlõk programõna
devam etmek isteyenler, ö renimlerini bir yõl süreyle Mu la’da
sürdüreceklerdir.

Bk. 58. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 60. Bu program endüstri ile i birli i halinde ve e itimin bir bölümü
entegre olarak de i ik i letmelerde yürütülmektedir.  Entegre
e itim süresince ö renciler bilfiil çalõ arak asgari  ücret alõrlar ve
i letmeler tarafõndan sigorta edilirler. Bu süre sonunda ö rencilere
mesleki sertifika verilir.

Bk. 61. steyen ö rencilere kontenjan dahilinde bir yõl süreli ngilizce veya
Almanca Hazõrlõk Programõ uygulanõr. Hazõrlõk programõ süresi,
ö retim süresi sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir.

Bk. 62. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 63. Yeditepe Üniversitesinde e itim ücretlidir. 2015-2016 akademik
yõlõ güz ve bahar yarõyõllarõ toplam ücretleri: Di  Hekimli i Fakültesi
51 000,00 TL, Tõp Fakültesi 46 300,00 TL, Eczacõlõk Fakültesi 37
000,00 TL, Hukuk Fakültesi 33 300,00, Mühendislik Fakültesi ile
Mimarlõk Fakültesinin Mimarlõk Programõ 30 000,00 TL, Fen-
Edebiyat Fakültesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, leti im
Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesi ve Yabancõ Dil Hazõrlõk Programlarõ
25 500,00 TL, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mimarlõk Fakültesi
Endüstri Tasarõmõ, ç Mimarlõk ve Peyzaj Mimarlõ õ programlarõ 23
150,00 TL, Sa lõk Bilimleri Fakültesi 20 800,00 TL, E itim Fakültesi
18 500,00 TL, Uygulamalõ Bilimler Yüksekokulu 18 000,00 TL’dir.
Bu ücretlere KDV dahil de ildir. STEK Vakfõ Liselerinde en az üç
(3) yõl okuyarak diploma alan ya da STEK lk ve Ortaö retim
Okullarõnda en az be  (5) yõl okuyarak diploma alan  ö rencilerin
Yeditepe Üniversitesine ilk 5 (be ) tercihleri arasõnda yerle meleri
kaydõyla,  burssuz kontenjandan yerle tirilenlerin ö retim ücreti
muafiyetleri %25’dir. Bu ö rencilerden %25 Burslu kontenjandan
yerle tirilenlerin ö retim ücreti muafiyetleri %50’ye, %50 Burslu
kontenjandan yerle tirilenlerin ö retim ücreti muafiyetleri %75’e
çõkarõlõr. Tam Burslu kontenjandan yerle tirilenlere ise ö retim
ücretinden tam muafiyete ek olarak yemek bursu verilir. stek
Vakfõ kurulu larõ ile Üniversitenin kadrolu çalõ anlarõnõn çocuklarõnõn
ö retim ücreti ise belirlenen ücretlerin %50’sidir. ki ayrõ kategorideki
burs birle tirilemez, yüksek olan burs oranõ geçerlidir. 2015-2016
ö retim ücretlerinin taksitli ödenmesi halinde yõllõk ücretin ¼’ü pe in
olmak üzere 6 taksit yapõlacaktõr. Taksitler, banka ile anla ma
yapõlmak suretiyle 5 Kasõm 2015, 5 Aralõk 2015, 5 ubat 2016, 5
Mart 2016, 5 Nisan 2016 ve 5 Mayõs 2016 tarihlerinde ödenecektir.
Ö retim ücretinin iki e it taksitte ödenmesi halinde, kayõt sõrasõnda
½’si, 15 Ocak 2016’da geri kalan ½’si ödenecektir.  Ö retim
ücretindeki olasõ yõllõk artõ lar, bir önceki yõla göre Tüketici Fiyatlarõ
Endeksindeki (TÜFE) artõ  ile sõnõrlõ tutulacaktõr.  Burslu kontenjanlara
yerle tirilecek ö rencilere verilecek burslar kar õlõksõz olup sadece
ö retim ücretini kapsamaktadõr. Burslar, zorunlu yabancõ dil hazõrlõk
programlarõnda geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup ö rencinin
yerle tirildi i programdaki normal ö renimi süresince (4 yõllõk
programlarda 9, 5 yõllõk programlarda 11, 6 yõllõk programlarda 14
yarõyõl) akademik ba arõya bakõlmaksõzõn devam eder. Herhangi
bir burslu programda okumakta iken çift anadal programõna devam
etmekte olanlar için bu sürelere bir yarõyõl ilave edilir.  YGS ile MF,
TS, TM gruplarõndan herhangi birinin ilgili puan türüyle ö renci alan
programlara yerle tirilen ve yerle tirildi i programõn puan türünde
• ilk 100’e giren ö rencilere,  9 ay süreyle ayda 1 250,00 TL,  •ilk
500’e giren ö rencilere,  9 ay süreyle ayda 1 000,00 TL,  •ilk 1 000’e
giren ö rencilere,  9 ay süreyle ayda 750,00 TL,  •ilk 2 000’e giren
ö rencilere, 9 ay süreyle ayda 500,00 TL ve •ilk 5 000’e giren
ö rencilere,  9 ay süreyle ayda 300,00 TL , D L-1 puanõ türüyle
ö renci alan programlara yerle tirilen ve ilk 100’e giren ö rencilere
9 ay süreyle ayda 500,00 TL zorunlu hazõrlõk sõnõfõ ve normal ö retim
süresi boyunca burs deste i verilecektir.  YGS ile MF, TS ve TM
gruplarõndan herhangi birinin ilgili puan türüyle ö renci alan
programlara ilk be  tercihinde yerle enlerden yerle tirildi i programõn
puan türünde ilk 15 000’e (D L-1 puan türünde ilk 100’e) giren
ö rencilere, 9 ay süreyle yemek bursu verilecektir. Yukarõda
sayõlan desteklerin yanõ sõra, herhangi bir puan türünden ilk 5000’e
(D L-1 puan türünde ilk 200’e) girip yerle en ö rencilerden  •üniversite
yurtlarõnda kalmak isteyenlere iki ki ilik odada ücretsiz kalma, yurt
hakkõnõ kullanmak istemeyen ö rencilere ücretsiz ula õm olana õ

ile  •Üniversitenin sosyal tesislerindeki spor imkânlarõndan ücretsiz
yararlanma hakkõ zorunlu hazõrlõk sõnõfõ ve normal ö retim süresi
boyunca verilecektir. YGS ile MF, TS, TM gruplarõndan herhangi
birinin ilgili puan türüyle ö renci alan programlara yerle tirilen ve
yerle tirildi i programõn puan türünde ilk 15 000’e, Mühendislik
Fakültesinin herhangi bir programõna yerle enlerden ilk 20 000’e
giren ö rencilerden  •üniversite yurtlarõnda kalmak isteyenlere dört
ki ilik odada ücretsiz kalma, yurt hakkõnõ kullanmak istemeyen
ö rencilere ücretsiz ula õm olana õ ile  •Üniversitenin sosyal
tesislerindeki spor imkânlarõndan ücretsiz yararlanma hakkõ zorunlu
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hazõrlõk sõnõfõ ve normal ö retim süresi boyunca verilecektir. YGS
ile MF, TS ve TM gruplarõndan herhangi birinin ilgili puan türünde ilk
15 000’e (D L-1 puan türünde ilk 200’e) girip yerle en ö rencilere,
Üniversitenin protokol imzaladõ õ Amerika, Kanada ve Avrupa
üniversitelerindeki ö renci uluslararasõ de i im programlarõna,
ko ullarõnõ sa lamak kaydõyla, öncelikli olarak bir yarõyõl katõlõm
imkânõ tanõnacaktõr. Ö renim görülen programõn birincisi olarak
mezun olundu u takdirde, Üniversitenin lisansüstü programlarõnda
tam burslu; ikincisi olarak mezun olundu u takdirde, %50 burslu;
üçüncüsü olarak mezun olundu u takdirde, %25 burslu okuma
olana õ verilecektir. Uluslararasõ Bakalorya (IB) diploma notu 32
ve üstü,  ABITUR diploma notu 2,0 ve üstü, MATURA diploma notu
2,0 ve üstü, MATUR TA diploma notu 80 ve üstü olanlar ile, Fransõz
Bakaloryasõ diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafõndan
verilen ve Fransõz Bakaloryasõ ile denk en az 70 diploma notu) olan
ö rencilere, Yeditepe Üniversitesine ilk 5 (be ) tercihleri arasõnda
yerle mek kaydõyla, ücretli kontenjanlara yerle tirildikleri takdirde
ö retim ücreti üzerinden %25 indirim uygulanõr.

Bk. 64. Ö renciler yabancõ dil ö renimlerini Bülent Ecevit Üniversitesi’nin
Merkez Kampusunda sürdüreceklerdir.

Bk. 65. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 66. Do u Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti’nin
(KKTC) Gazima usa kentinde, e itim-ö retim veren bir Devlet
Üniversitesi olup e itim ücretlidir. 2015-2016 ders yõlõ için belirlenmi
olan ö renim ücreti güz ile bahar dönemi kayõtlarõnda iki e it taksit
halinde (Eylül ve ubat aylarõnda) ödenmesi durumunda Tõp
Fakültesi 35,000 TL, Eczacõlõk Fakültesi 23,000 TL, Hukuk Fakültesi
ve Sa lõk Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon programlarõ 21,000 TL, Fen ve Edebiyat
Fakültesi’nin Psikoloji (Türkçe) ve Psikoloji ( ngilizce) Programlarõ
ile  Sa lõk Hizmetleri Yüksekokulu’nun Hem irelik programõ 18,000
TL, E itim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlõk Fakültesi’nde
17,300 TL, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nun Gastronomi ve
Mutfak Sanatlarõ programõnda 14,500 TL di er lisans programlarõnda
ise 13,800 TL’dir. Üniversitenin ön lisans programlarõndan Sa lõk
Hizmetleri Yüksekokul’u önlisans programlarõ 15,000 TL di er
önlisans programlarõnda ise 12,000 TL’dir. ngilizce Hazõrlõk Okulu
ö renim ücreti 13,800 TL’dir. Ö renim ücretlerini her dönem için 4
taksit halinde ödenmesi de mümkündür. Bu durumda pe in ö renim
ücretlerine, %8 taksitlendirme farkõ eklenir. Belirtilen ö renim
ücretlerine %5 KDV tutarõ, Ö renci Etkinlikleri Fonu için yõllõk 250
TL ve Hazõrlõk Okulu için dönemlik 500 TL kitap ücreti dahil de ildir.
Ö renim ücretindeki olasõ artõ lar, bir önceki yõla göre KKTC tüketici
fiyat endeksindeki (KKTC-TÜFE) artõ  ile sõnõrlõ tutulacaktõr.
Üniversitemizde ayrõca Paket Ücret uygulamasõ da yapõlmaktadõr.
Paket ücret, 4 ki ilik odalarda barõnma ile 3 ö ün yeme i kapsamakta
olup ö renim ücretine ek olarak 6,750 TL dir. Ö rencinin yurtlarda
3 ki ilik odalarda barõnmayõ tercih etmesi durumunda ise paket
ücrete ek olarak 600 TL, 2 ki ilik odada barõnmayõ tercih etmesi
durumunda ise paket ücrete ek olarak 1,200 TL ödemesi gerekir.
Üniversitemiz programlarõndan birine yerle tirmede kullanõlan puanõn
ba arõ sõrasõna göre; ilk 2000 ö renci arasõnda yerle en ve kayõt
olan ö rencilere verilecek olan Te vik Bursu: a) Ö renim ücreti
muafiyeti b) Üniversite yurtlarõnda (iki ki ilik odalarda) ücretsiz
barõnma, c) 10 ay süre ile ayda 1,000 TL harçlõk, d) Yõlda iki defa
Türkiye-KKTC gidi  ve dönü  uçak bileti,e) Her dönem 250 TL kitap
ödene i ve f) Bir notebook bilgisayarõ kapsar. Üniversitemiz
programlarõndan birine yerle tirmede kullanõlan puanõn ba arõ
sõrasõna göre; 2001 ile 5000 ö renci arasõna yerle en ve kayõt olan
ö rencilere verilecek olan Te vik Bursu: a) Ö renim ücreti muafiyeti
b) Üniversite yurtlarõnda (iki ki ilik odalarda) ücretsiz barõnma, c)
10 ay süre ile ayda 750 TL harçlõk ve d) Bir notebook bilgisayarõ
kapsar. 2015 yõlõ lise ve dengi okul mezunlarõndan üniversitemize
yerle en ve kayõt olan; okul birincisi olan ö rencilere, e itim
alanõnda görev alan (emekliler dahil) ö retmen veya ö retim
üyelerinin çocuklarõna, Sa lõk Bilimleri Fakültesi ile Sa lõk Hizmetleri
Yüksek okulu programlarõna yerle en ve sa lõk alanõnda çalõ an
ailelerin çocuklarõ ile herhangi bir spor dalõnda milli takõm kadrosunda
yer alan veya spor yaptõ õ dalda en üst ligde lisanslõ olarak spor
yapan ö rencilere %20 burs/indirim verilir. Türk Silahlõ Kuvvetler
mensuplarõna (emekliler dahil), e lerine ve çocuklarõna KKTC
uyruklu ö rencilere uygulanan ö renim ücreti uygulanõr. Te vik
Burslarõ hariç di er burslar yalnõzca ö renim ücretini kapsar. Burslar
kar õlõksõz olup, ngilizce Hazõrlõk Okulunda geçirilebilecek azami bir
yõllõk süreyi ve yerle ilen programõn normal ö retim süresini
kapsar. Normal ö retim süresinin a õlmasõ durumunda ö renci,
ö renim görece i her ek dönem için kayõt yaptõrdõ õ yõldaki burssuz
programa yerle tirilen ö rencilerin ödemesi gereken ücreti öder.
Üniversitemizde e itim aldõ õ sõrada üstün ba arõ gösteren
ö rencilere Yüksek eref Bursu sa lanmaktadõr. Ayrõca adaylara
Ba arõlõ Sporcu Bursu, Karde  indirimi ve di er burslar/indirimler
verilmektedir. Birden fazla burs ve/veya indirim hakkõ kazanan
ö renciye bu haklarõn yalnõzca en yükse i uygulanõr (Ayrõntõlõ bilgi

için bakõnõz www.emu.edu.tr). Üniversite kampusünün sõnõrlarõ
içinde ve dõ õnda kõz ve erkek ö renciler için çe itli barõnma
olanaklarõ sunulmaktadõr. Üniversiteye yeni kayõt yaptõran
ö rencilere Üniversite yurtlarõnda kalabilmeleri için öncelik
tanõnmaktadõr. Barõnma ücretleri yurdun özel olup
olmamasõna,odadaki yatak sayõsõna (stüdyo/daire olmasõna) ba lõ
olarak farklõlõk göstermektedir. Yurt ücretleri kayõt sõrasõnda yõllõk
olarak pe in veya taksitli olarak ödenir.

Bk. 67. 2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda Uluda  Üniversitesine a a õdaki
ko ullarla yerle tirilen ö rencilere belirtilen olanaklar sa lanacaktõr.

a) Bursa dõ õnda ikamet etmekte olan ö renciler için; yerle tirmeye
esas alõnan puan sõralamasõnda Türkiye genelinde ilk 500 ö renci
arasõnda yer alanlar Uluda  Üniversitesi yurtlarõna sõralamasõz,
ücretsiz olarak kabul edilir. Ayrõca bu ö rencilere ücretsiz ö le
yeme i verilir. Ö renci yerle tirildi i bölüm/programda ö renimine
ba arõlõ olarak devam etti i sürece yurt hizmetlerinden ücretsiz
olarak yararlanacaktõr. ki dönem üst üste dönem ve/veya Genel
Akademik Not Ortalamasõ (GANO) 2.50’nin altõna dü en ö renciler
yurt haklarõndan yararlanamayacaklardõr.  b) Yerle tirmeye esas
alõnan puan sõralamasõnda Türkiye genelinde 501 ile 1000 ö renci
arasõnda yer alanlar Uluda  Üniversitesi Yurtlarõnda sõralamasõz
olarak yerle me ve yurt ücretinden %50 indirimli olarak yararlanma
hakkõ verilir. ki dönem üst üste dönem ve/veya Genel Akademik
Not Ortalamasõ (GANO) 2.50’nin altõna dü en ö renciler yurt
ücretinde %50 indirim hakkõndan yararlanamayacaklardõr.

Bk. 68. Anadolu Üniversitesi ile SUNY Cortland Üniversitesi tarafõndan
birlikte yürütülecek olan Uluslararasõ Ortak Lisans Programlarõ 4
yõl süreli olup, ö renciler ö renimlerinin birinci ve dördüncü yõllarõnõ
Türkiye’de Anadolu Üniversitesinde, ikinci ve üçüncü yõllarõnõ ise
SUNY Cortland Üniversitesinde tamamlayacaklardõr. 2015-2016
e itim ö retim yõlõ için bu programlarõn akademik yõl ba õna (Yaz
Okulu hariç) Anadolu Üniversitesindeki ö renim ücreti hazõrlõk ve
lisans programlarõnda 4.000 TL’dir. SUNY Cortland Üniversitesi
2014-2015 ö retim yõlõ için ö renim ücreti (Yaz Okulu hariç) 16.500
ABD Dolarõ olup bu ücret, SUNY Cortland Üniversitesi ö renim
ücreti ve temel harçlarõnõ, ö rencinin programda öngörülen
dönemlerde ABD’de bulundu u süredeki zorunlu sa lõk sigortasõ
ücretini kapsamaktadõr. SUNY Cortland Üniversitenin ücreti günün
ko ullarõna uygun olarak her akademik yõl için yeniden belirlenip
Üniversitenin web sitesinde yayõnlanmaktadõr. SUNY Cortland
Üniversitesinin 2015-2016 ö retim yõlõ ücretleri henüz kesinle memi
olup az miktarda artõ  gösterebilecektir. Ö rencinin SUNY Cortland
Üniversitesinde bulunaca õ süre içinde yurt, yemek, kitap-kõrtasiye
ve ki isel ihtiyaçlarõ için yapaca õ harcamanõn akademik yõl ba õna
yakla õk 11.000-15.000 ABD Dolarõ tutaca õ tahmin edilmektedir.

Bk. 69. Girne Amerikan Üniversitesi’nde e itim ücrete tabidir. 2015-2016
ders yõlõnda ö retim ücretleri: ngilizce Hazõrlõk Programõnda 5000
Euro, Meslek Yüksekokulunda; 4.500 Euro, Sa lõk Meslek
Yüksekokulu 5.000 Euro ve Di er Yüksekokullarda 4500 Euro
(Gastronomi ve Mutfak Sanatlarõ 5.000 Euro), Mühendislik ile
Mimarlõk Tasarõm Güzel Sanatlar Fakültesi 5500 Euro,  Eczacõlõk
Fakültesi 9000 Euro, Hukuk Fakültesi ve Pilotaj Bölümü 6000 Euro
(Uçu  Sertifikasõ ücreti yõllõk 11.000 Euro’dur+ %8 KDV), di er
fakültelerde ise 5000 Eurodur. Tüm ödemelerden  %5 KDV alõnõr.
Ö retim ücreti iki e it taksit halinde Güz ve Bahar dönemleri olarak
ödenir. Talep edilmesi halinde taksit sayõsõ artõrõlabilir.    Ö retim
ücretine ek olarak üniversiteye  kayõt sõrasõnda 250€; %100 burslu
ö rencilerden ise 500€ kayõt ücreti alõnõr. Ayrõca kayõt ücretinin
yanõnda dönemsel olarak  %100 burslular için  250€, di er ö renciler
ise 125 €,  akademik ve kültürel etkinlik harcõ ödenir. Kayõt harcõ
ile beraber Akademik ve kültürel etkinlik harcõ  ö rencinin e itimi
süresince dönemsel olarak alõnõr. Sivil Hava Ula tõrma  letmecili i
ve Pilotaj programõna kayõt yaptõran ö renciler, ek ücretini ödemek
ve ba arõlõ olmak kaydi ile Atlantik Uçu   Okulu ve Uluslararasõ
Havacõlõk Akademisi ile yapõlan i birli i çercevesinde pilotaj egitimi
de alarak PPL, CPL, ATPL sertifikasõ almaya hak kazanabilirler.
Ücretler ile ilgili resmi web sayfamõzõ ziyaret edebilirsiniz.
Üniversitemiz akademik programlarõna ÖSYS sonuçlarõna göre
burslu yerle tirilen ve/veya indirim hakkõndan yararlanan ö rencilere
sa lanan burslar hazõrlõk programõ da dahil olmak üzere yalnõzca
e itim ücretini kapsamaktadõr. Ö renim bursu, hazõrlõk programõ
dahil ö rencinin üniversitede ö rencilik haklarõndan yararlandõ õ
sürece (akademik ba arõdan ba õmsõz olarak ancak disiplin suçu
i lemedi i sürece) kesilmez.( burs, lisans programlarõnda 7 yõl;
önlisans programlarõnda 5 yõl  devam eder.) Burs ve indirimler güz
ve bahar dönemlerini kapsamaktadõr, yaz okullarõnõ kapsamaz.
Üniversitenin belirledi i programlar arasõnda iç yatay geçi  yapan
ÖSYS sonuçlarõna göre burslu ö renciler  yatay geçi  yaptõklarõ
programda burslarõndan (Üniversite senatosunun belirleyece i
kontenjan ve ko ullar çerçevesinde) Hukuk, Eczacõlõk ve Pilotaj
Bölümleri dõ õnda aynõ oranda yararlanõrlar. Girne Amerikan
Üniversitesinde lisans programlarõnda üstün ba arõ, “Akademik
Ba arõ Bursu” ile ödüllendirilmektedir.  En az 10 bölüm dersini
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tamamlayan ve genel not ortalamasõ (CGPA) 3.50’nin üzerinde olan
ö renciler, bu bursa ba vurabilirler.  Verilecek burs sayõsõ Rektörlük
kontenjanõna tabi olup dönemseldir. ngilizce Hazõrlõk Programõnda
geçirilecek bir akademik yõl sonunda programõ ilk üç arasõnda ba arõ
ile tamamlayan ö rencilere izleyen dönemde lisans e itiminin
ö renim ücretinin %50’si oranõnda burs verilir. Girne Amerikan
Üniversitesi’nde ayrõca , de i ik oranlarda ve kontenjan kapsamõnda
e itim ücreti indirimi uygulanmaktadõr. Bu indirimler sõrasõ ile; Türk
Silahlõ Kuvvetleri, Kõbrõs Türk Barõ  Kuvvetleri, KKTC Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlõ õnda halen görevli ve/veya emekli personel
çocuklarõna, TC Lefko a Büyükelçili i mensuplarõ ve çocuklarõna,
Polis çocuklarõna  %50 ; GAÜ Spor klüplerinde faal olan ö rencilere
%20 - %100 ; GAÜ’de ö renim gören karde lere %25’ er; GAÜ’de
evli olarak ö renim gören e lere %20’ er, görevli ve emekli
ö retmen ve ö retim elemanõ çocuklarõna %50 , sarõ kart sahibi
basõn mensuplarõna %50, Devlet Memuru çocuklarõna (emeklide
dahil) %20 ; ehit çocuklarõna %100, gazi çocuklarõna ise %50
oranõndadõr. lgili indirimler Hukuk, Eczacõlõk ve Pilotaj Bölümlerimiz
dõ õnda tüm bölümleri kapsamaktadõr. Girne Amerikan
Üniversitesinde herhangi bir programa kayõt yaptõracak olan
ö renciler isterlerse ngilizce Hazõrlõk programõnõn 1 dönemini veya
tamamõnõ Canterbury yerle kesinde ( ngiltere) alabileceklerdir.
Üniversitemiz letme ve Ekonomi Fakültesi ve Mimarlõk, Tasarõm
, Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümlerine ve Konaklama Turizm

letmecili i bölümüne yerle en ö renciler lisans e itimleri süresince
Study Abroad programõ çerçevesinde Canterbury ( ngiltere)
yerle kesinde e itim alma (en fazla 2 yõl) hakkõna sahip olacaklardõr.
Ö rencilerin ngilizce seviye tesbit sõnavõ sonucuna göre yerle mi
olduklarõ hazõrlõk sõnõfõnda; seviyelerine göre ders kitaplarõ ücret
kar õlõ õ Üniversitemiz tarafõndan temin edilmektedir. Tüm
fakültelerimizin 1. Sõnõf ve Hazõrlõk Okulu kitaplarõ set olarak
Üniversitemiz tarafõndan ücret kar õlõ õ temin edilecektir. lgili ücret
resmi kayõt sõrasõnda kayõt ücreti ile beraber alõnacaktõr. Üniversitemiz
ö renci adaylarõ için hazõrlanan özel paket uygulamalarõ (e itim +
yurt + yemek) ile ilgili detaylõ bilgilere Üniversitenin www.gau.edu.tr
web adresinden ula õlabilir. Paket programõna kayõtlõ olan ö rencilerin
sözle meleri bir akademik yõlõ kapsamakta olup, para iadesi
yapõlmayacaktõr.  Kõz ve erkek ö renciler için kampüs bölgesi ve
dõ õnda  birçok yurt ve barõnma olana õ sa lanmõ tõr.  Yeni kayõt
yaptõran ö rencilere öncelik sa lanmaktadõr. Ücretler tek veya çift
ki ilik odalara göre farklõlõk göstermektedir. Yurt ücretleri dönemlik,
depozit yõllõk olarak ödenir.  Yurt anla masõ bir akademik yõl için
yapõlõr.  Ö renci ancak yurttan bir akademik yõl sonunda  ayrõlõrken
depoziti izleyen  döneminin ö retim ücretine aktarõlõr. Bir akademik
yõlõnõ tamamlanmadan yurtan çõkõ  alõnmasõ halinde tüm akademik
yõl ücretlendirilip para iadesi olmayacaktõr.

Bk. 70. Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti’nde
bir devlet vakõf üniversitesi olup e itim-ö retim ücrete tabidir.
2015-2016 Akademik  Yõlõnda burssuz e itim ücretleri,  ktisadi ve
dari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, leti im Bilimleri
Fakültesi, E itim Fakültesi, Sa lõk Bilimleri Fakültesi, Mimarlõk
Fakültesi,  Mühendislik Fakültesi, Tarõm Bilimleri ve Teknolojileri
Fakültesi, Sa lõk Yüksekokulu (4 yõllõk), Turizm ve Otel letmecili i
Yüksekokulu (4 yõllõk), Uygulamalõ Bilimler Yüksekokulu (4 yõllõk)
programlarõ için 12,200 TL; Hukuk Fakültesi için ise 15,500 TL’dir.
Hazõrlõk Okulu e itim-ö retim ücreti (hazõrlõk kitaplarõ dahil) 12,200
TL’dir. Adalet Meslek Yüksekokulu, Sa lõk Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu programlarõ (Önlisans-2
yõllõk) için e itim-ö retim ücreti 10,800 TL’dir. Kayõt  ve kültürel
etkinlik ücreti, e itim-ö retim ücretine dahildir. Belirtilen tüm
ücretlere ayrõca %5 KDV eklenecektir. Zorunlu sa lõk sigortasõ
e itim-ö retim ücretine dahil de ildir.   E itim-ö retim ücreti iki
taksitte (Eylül- ubat) ödenir. Yõllõk e itim-ö retim ücretinin taksitler
halinde (yõllõk 8 taksite kadar) ödenmesi mümkün olup bu uygulama
ile ilgili daha detaylõ bilgi Mali ler Müdürlü ü veya www.eul.edu.tr
adresinden edinilebilir. E itim-ö retim ücretindeki olasõ artõ lar, bir
önceki yõla göre KKTC tüketici fiyat endeksindeki (KKTC-TÜFE)
artõ  ile sõnõrlõ tutulacaktõr. Üniversitemizi ilk sõrada tercih edip
yerle en, tüm ö rencilere %50, ikinci sõrada tercih edip yerle enlere
ise %25 burs sa lanõr. Bu uygulama Psikoloji programõnõ ilk ve ikinci
sõradan tercih ederek yerle en ö renciler için %25 olarak uygulanõr.
Hukuk Programõ tercih sõrasõ bursu uygulamasõ dõ õndadõr. ç
Mimarlõk ve Görsel leti im tasarõmõ bölümlerine yerle en
ö rencilerimize %50 tasarõm programlarõ bursu uygulanõr. 2015 yõlõ
lise ve dengi okul mezunlarõndan Üniversitemize yerle en ve kayõt
olan okul birincisi ö rencilere, e itim alanõnda görev alan Ö retim
elemanõ (Emekliler dahil), Ö retmen veya ö retmen emeklisi
çocuklarõna, Türk Silahlõ Kuvvetleri mensuplarõ ve  emeklileri ile
çocuklarõna, Emniyet Te kilatõ mensuplarõ ve  emeklileri ile
çocuklarõna, ehit ve Malul Gazi çocuklarõna %25 burs verilecektir.
Üniversitemizde birden fazla karde in ö renim görmesi halinde her
karde e %25 burs uygulanõr. Spor ve kültürel alanlarda ba arõ
kazanmõ  ö rencilerimize burs yönetmeli inin ilgili hükümleri
çerçevesinde bran  ve ba arõ dereceleri dikkate alõnarak %50 burs

verilir. Herhangi bir puan türünde ilk 1000’e girerek üniversitemize
yerle en ö rencilere, mezuniyetlerine kadar e itim ücreti muafiyeti,
ta õnabilir bilgisayar, aylõk 500 ABD Dolarõ harçlõk, kampus
yurtlarõnda ücretsiz konaklama, ders kitaplarõ ve yõlda iki kez
Türkiye’ye gidi  dönü  bileti verilir. Tarih, Bankacõlõk ve Finans,
Ekonomi, Kamu Yönetimi, Radyo-TV ve Sinema, Peyzaj Mimarlõ õ,
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlamasõ, ngilizce Ö retmenli i,
Turizm letmecili i, Yönetim Bili im Sistemleri bölümlerine
yerle tirilen ö renciler için Özel Paket bursu  bulunmaktadõr. Bu
uygulamaya göre yõllõk e itim-ö retim, 3 ki ilik yurt odalarõnda
konaklama, günde üç ö ün yemek, kayõt  ve kültürel etkinlik
ücretini içeren paket fiyatõ, KDV ve zorunlu sa lõk sigortasõ dahil
15,000 TL olarak belirlenmi tir. Üniversitemizde en az iki dönem
e itim almõ , Dönemlik Not Ortalamasõ (GPA) 3,50 üzeri ve
Kümülatif Not Ortalamasõ (CGPA) 3,00 üzeri olan ö renciler bir
sonraki akademik dönemde kullanõlmak üzere ba arõ ortalamalarõna
ba lõ olarak burs yönetmeli inde belirtilen ko ullar çerçevesinde
akademik ba arõ bursu ile ödüllendirilir.  Ö rencilerin birden fazla
burs hakkõna sahip olmasõ durumunda toplam burs miktarõ %50’yi
geçemez. Burslar kar õlõksõz olup, ngilizce hazõrlõk okulunda
geçirilebilecek azami bir yõllõk süreyi ve yerle ilen programõn
normal ö retim süresini kapsar. Normal ö retim süresinin a õlmasõ
durumunda ö renci, ö renim görece i her ek dönem için kayõt
yaptõrdõ õ yõldaki burssuz programa yerle tirilen ö rencilerin ödemesi
gereken dönemlik e itim-ö retim ücretini öder. Yaz okulunda hiçbir
burs kategorisi uygulanmaz. Verilen tüm burslar LAÜ’ye ilk kez
kayõt yaptõran ö renciler için geçerlidir. T.C. Ba bakanlõk Yüksek
Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca (KYK) dü ük fiyatlarla
konaklama imkanõ sa lanmakta olup yurtlarda konaklayan
ö rencilere günlük yemek yardõmõ yapõlmaktadõr. Ayrõca KYK,
T.C. uyruklu ö rencilere burs, kredi ve nakdi yardõm imkanõ
sa lamaktadõr.  Üniversite kampusu içinde veya dõ õnda kõz ve
erkek ö renciler için çe itli konaklama olanaklarõ mevcuttur.
Üniversite kampusunda konaklamak isteyen ö renciler için  yurtlar
mevcut olup, yurt kayõtlarõ yõllõk olarak yapõlõr ve ücretleri de dönem
ba larõnda pe in olarak ödenir. Yeni kayõtlõ ö rencilere yurt
kontenjanlarõndan öncelik hakkõ verilir. Yurt odalarõ õsõtma/so utma
donanõmõna sahip olup yurt ücretlerine elektrik ücreti dahil de ildir.
2015-2016 Akademik Yõlõ’nda üniversitemiz yurtlarõnda
konaklayacak ö rencilerimize uygulanmak üzere bir yõllõk e itim-
ö retim ücreti, kayõt  ve kültürel etkinlik ücreti, 3 ö ün yemek,
zorunlu sa lõk sigortasõ ve KDV dahil çok uygun paket fiyatõ
uygulanõr. Paket fiyat kapsamõnda belirlenen kontenjanlar sõnõrlõ
olup detaylõ bilgi Yurtlar Müdürlü ü’nden temin edilebilir.

Bk. 71. Uluslararasõ Kõbrõs Üniversitesi (UKÜ) Lefko a kentinde e itim
ö retim vermektedir.  Uluslararasõ Kõbrõs Üniversitesi’nde e itim
ücrete tabidir. 2015-2016 ders yõlõnda Hazõrlõk okulu, Fakülteler
(Eczacõlõk ve Hukuk Fakültesi Hariç), meslek yüksekokulu ve
di er yüksekokullar için e itim ücreti 4800 Euro’dur. Eczacõlõk
Fakültesi e itim ücreti 7000 Euro, Hukuk Fakültesi e itim ücreti
5900 Euro’dur. E itim ücretine, %5 KDV ile ilk yõl kayõt esnasõnda
ödenmesi gereken kayõt, zorunlu sa lõk sigortasõ ve di er etkinlikler
ücreti olan 345 Euro dahil de ildir. kinci yõldan itibaren bu ücret 295
Euro’ya (Zorunlu sa lõk sigortasõ dahil) dü mektedir. ngilizce
Hazõrlõk Okulundaki ders kitaplarõ üniversite tarafõndan verilir; 100
Euro olan kitap parasõ e itim ücretine dahil de ildir. E itim ücretinin
yarõsõ kayõt sõrasõnda, di er yarõsõ ise ikinci dönem öncesinde
ö renci tarafõndan ödenecektir. Pe in ve taksitli ödeme imkanlarõ
için Kayõt Kabul Müdürlü ünden detaylõ bilgi alõnabilir. Burslu
programlara yerle tirilen ö rencilere sa lanan burs kar õlõksõzdõr ve
ö renci ba arõlõ oldu u sürece dört yõllõk lisans (Eczacõlõk Fakültesi
için 5 yõl) veya 2 yõllõk ön lisans e itimini ve zorunlu yabancõ dil
hazõrlõk sõnõfõnda geçirilecek 1 yõl süreyi kapsayacaktõr. Birinci
sõnõfõn ikinci döneminden itibaren yüksek ba arõ sa layan ö rencilere
bu dönemi takip eden dönemlerde Uluslararasõ Kõbrõs Üniversitesi
“Ö renci Burslarõ ve Harçlarõ ndirimi Yönetmeli ine” göre akademik
ba arõ bursu verilmektedir. Burslu programlar dõ õnda Uluslararasõ
Kõbrõs Üniversitesine yerle en ö rencilere Tercih Sõrasõ ve Ham
Puan Burslarõ uygulanacaktõr. Eczacõlõk Fakültesi, Hukuk Fakültesi,
Rehberlik ve Psikolojik Danõ manlõk, Zihin Engelliler Ö retmenli i
programlarõ hariç olmak üzere UKÜ’yü 1. sõradan tercih edip
yerle en ö rencilere % 25, 2. sõradan tercih edip yerle en ö rencilere
% 10 oranõnda burs verilecektir. Eczacõlõk Fakültesi, Hukuk
Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danõ manlõk, Zihin Engelliler
Ö retmenli i programlarõ hariç olmak üzere ilgili puan türünden 210
- 224,999 puan arasõnda ham puan alarak yerle en ö rencilere
%25, 225 puan ve üzeri ham puan alarak yerle en ö rencilere %50
Ham Puan Bursu verilecektir. Ayrõca, ö retmen çocuklarõna
(Eczacõlõk Fakültesi hariç) %25, Türk Silahlõ Kuvvetleri mensuplarõ
ve çocuklarõna (Eczacõlõk, Hukuk, Rehberlik ve Psikolojik
Danõ manlõk, Zihin Engelliler Ö retmenli i programlarõ hariç) %50
burs verilmektedir. Üniversitede birden fazla karde in ö renim
görmesi durumunda her iki karde e de % 25 e itim ücreti indirimi
uygulanõr. Ancak burs toplamõ %50’yi geçemez. Di er burslarla ilgili
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detaylõ bilgi Kayõt Kabul Müdürlü ünden alõnabilir. letme,
Uluslararasõ li kiler, Gazetecilik, Reklamcõlõk ve Halkla li kiler,
Radyo ve Televizyon, ngilizce Ö retmenli i bölümlerini kazanarak
yerle tirilen ö renciler için özel paket fiyat uygulamasõ
bulunmaktadõr. Bu uygulamaya göre yõllõk e itim ücreti, yurtlarda
iki ki ilik odada konaklama ücreti ve günde üç ö ün yemek ücretini
içeren paket fiyat 4800 Euro olarak belirlenmi tir. Bu ücrete %5
KDV ile ilk yõl kayõt esnasõnda ödenmesi gereken kayõt, zorunlu
sa lõk sigortasõ ve di er etkinlikler ücreti olan 345 Euro dâhil de ildir.
Bu bölümleri kazanarak paket fiyat imkanõndan yaralanan
ö rencilerin uygulamadan ayrõlmalarõ durumunda ödemeleri normal
ö renim ücretlerine dönü türülerek hesaplanacaktõr. Özel paket
uygulamasõna dahil olan ö rencilerin genel not ortalamasõ (CGPA)
2.00’nin altõna dü tü ü takdirde ö renciler, özel paket fiyat
uygulamasõ haklarõnõ kaybedecekler, genel not ortalamalarõnõ
yeniden 2.00 veya üzerine çõkarmalarõ halinde haklarõnõ yeniden
kazanacaklardõr. 2015 yõlõ lise ve dengi okul mezunlarõndan LYS
puanlarõnõn herhangi birinde ilk 1000 ö renci arasõna giren ve söz
konusu puanla üniversitemiz programlarõna yerle tirilen ö rencilere
ö retimleri süresince (her yõl) e itim harcõ muafiyeti, üniversite
yurtlarõnda ücretsiz konaklama, 10 ay süre ile 300 Euro harçlõk, ders
kitaplarõ, yõlda iki defa Türkiye – KKTC gidi -dönü  uçak bileti olmak
üzere te vik bursu verilecektir. Karde  indirimleri hariç di er burslar
ile kayõt yapan ö rencilerin Genel Not Ortalamasõ (CGPA) 2.00’nin
altõna dü erse, bursu dondurulur ve 2.00’ye ula ana kadar burs
haklarõndan faydalanamazlar. Genel Not Ortalamasõ 2.00’ye ula an
ö rencilerin burslarõ bir sonraki dönem itibariyle devam eder.
Ö rencinin not ortalamasõ 2.00’nin altõna dü tü ü zaman bursunun
dondurulmamasõ hakkõ, bir seferli ine, ö renciye tanõnõr. Burslarla
ilgili ayrõntõlõ bilgi Kayõt Kabul Müdürlü ünden alõnabilir. Uluslararasõ
Kõbrõs Üniversitesi’nde bir akademik yõl iki dönemden olu maktadõr.
Yurtta kalmak isteyen ö renciler için modern kõz ve erkek ö renci
yurtlarõ mevcuttur. Yurtlar stüdyo ve apartman tipi olmak üzere
ikiye ayrõlmaktadõr. Yurt ücretlerine yemek giderleri ve elektrik
ücretleri dahil de ildir. Yurt ücretleri tek, çift ve dört ki ilik oda
seçeneklerine göre farklõlõk göstermektedir. Yurt rezervasyonlarõ
bir akademik yõlõ (iki dönem) kapsamaktadõr. 2015-2016 Akademik
Yõlõnda sadece yurtta kalacak ö rencilerimize uygulanmak üzere
bir yõllõk e itim ücreti, kayõt ücreti, ö renci etkinlik fonu ücreti,
ula õm ücreti, 3 ö ün yemek, zorunlu sa lõk sigortasõ ve kullanõm
suyu ücreti dahil çok uygun paket fiyat imkanõ sunulmaktadõr.
Paket fiyat ile ilgili detaylõ bilgi Kayõt Kabul Müdürlü ünden alõnabilir.

Bk. 72. Ö renciler e itimlerini Gemlik ilçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 73. Yakõn Do u Üniversitesi’nde tüm Yarõ Burslu programlarõn yõllõk
e itim ücreti (Veteriner Fakültesi ve Di  Hekimli i Fakültesi
( ngilizce) Programlarõ hariç) 2,800 Euro’dur.  Bu programlara kayõt
yaptõran ö renciler tercih etmeleri halinde paket programdan
yararlanabilirler.  Yarõ Burs Hazõrlõk Okulu’ndaki e itimi de
kapsamaktadõr.  Yarõ Burslar akademik ba arõsõzlõk olsa dahi
devam eder.  Burssuz programlarõn yõllõk e itim harcõ Eczacõlõk
Fakültesi, Di  Hekimli i Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Tõp
Fakültesi hariç 5,600 Euro’dur.  Ayrõca, tüm burssuz programlarda
ve ngilizce Hazõrlõk Okulu’nda da e itim ücreti 5,600 Euro’dur. Di
Hekimli i Fakültesi’nde yõllõk e itim ücreti 9,400 Euro, Eczacõlõk
Fakültesi ve Veteriner Fakültesi’nde 8,600 Euro, Tõp Fakültesi’nde
12,600 Euro’dur.  Yukarõda belirtilen e itim ücretlerine %5 KDV, 100
Euro kayõt ücreti ve her ö rencinin dönem ba õnda ödemesi
gereken 100 Euro Ö renci Etkinlikleri Fonu ücreti dahil de ildir.
E itim ücretinin yarõsõ kayõt sõrasõnda, di er yarõsõ ikinci dönem
öncesinde ö renci tarafõndan ödenecektir. Tam Burslu programlara
yerle en ö rencilerin burslarõ Hazõrlõk Okulu’nda geçirilecek bir yõllõk
süreyi de kapsamaktadõr.  Tam Burslar, ö renci ba arõlõ oldu u
sürece devam edecektir.  Ancak dönem not ortalamasõ 4.00
üzerinden 2.00’õn altõna dü mesi halinde ö rencinin bursu kesilecek,
ö rencinin not ortalamasõnõn 2.00’õn üzerine çõkmasõ halinde tekrar
kazanõlacaktõr. Sa lõk Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Çeyrek Burslu Programõ’nõn Yõllõk E itim Harcõ
4,200 Euro’dur. Veteriner Fakültesi %50 Burslu Programõ’nõn yõllõk
e itim harcõ 4,300 Euro, %75 Burslu Programõ’nõn yõllõk e itim harcõ
ise 6,450 Euro’dur. Di  Hekimli i Fakültesi ngilizce %50 Burslu
Programõ’nõn Yõllõk E itim Harcõ 4,700 Euro’dur.  Çeyrek Burs
Hazõrlõk Okulu’ndaki e itimi de kapsamaktadõr.   %75 Burslu
Programlarõn Yõllõk E itim harcõ 1,400 Euro’dur. %75 Burs Hazõrlõk
Okulu’ndaki e itimi de kapsamaktadõr. Paket Program e itim
ücretini, yurtlarda 4 ki ilik odalarda barõnmayõ ve hafta sonlarõ ile
resmi tatiller dahil 3 ö ün yeme i kapsamaktadõr.  Paket Program
ile ilgili bilgiler Üniversitemiz web sitesinden (www.neu.edu.tr) temin
edilebilir. Ö renci yurtlarõnda 1, 2, 3 ve 4 ki ilik odalar vardõr.  2015
– 2016 Akademik Yõlõ’nda yõllõk oda ücretleri, odalarõn özelliklerine
göre, 1,000 Euro ile 8,800 Euro arasõnda de i mektedir.  Yurtlar
ile ilgili daha detaylõ bilgiler Üniversitemiz web sitesinden

(www.neu.edu.tr) ö renilebilinir. Bu ücrete elektrik, su, temizlik ve
õsõnma dahildir.  Oda tahsisi, ö rencinin iste ine göre, olanaklar
ölçüsünde yapõlmaktadõr.

Bk. 74. Bu programa yerle en ve ba ka bir kurumdan burs almayan en
yüksek puanlõ adaya  zzet Baysal Vakfõ tarafõndan 2015-2016 ders
yõlõnda kar õlõksõz burs verilecektir.

Bk. 75. Bu programõ ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerle tirilen
adaylardan (7) numaralõ sütunda belirtilen kadarõna Milli E itim
Bakanlõ õnca burslu statüde destek sa lanacaktõr. Bu konudaki Milli
E itim Bakanlõ õnõn duyurusu bu kõlavuzun ileri sayfalarõnda yer
almaktadõr.

Bk. 76. MEAK Deniz Ticaret Odasõnõn deste i ile Türk Deniz E itim Vakfõ
(TÜDEV) tarafõndan kurulan Piri Reis Üniversitesi’nde e itim
ücretlidir. 2015-2016 e itim-ö retim yõlõ ücreti; Lisans Programlarõ
için ngilizce Hazõrlõk Sõnõfõ dâhil 27.500 TL+KDV, Denizcilik Meslek
Yüksekokulu için ngilizce Hazõrlõk sõnõfõ dahil 16.500 TL+KDV’dir.
Ö retim ücretinin ilk taksiti kayõt sõrasõnda , geri kalan 5 taksiti ise,
Güz yarõyõlõ için; Kasõm, Aralõk, Bahar yarõyõlõ için; ubat, Mart,
Nisan aylarõnõn ilk haftasõ içerisinde e it olarak ödemek üzere
taahhüt edilerek banka aracõlõ õ ile ö renci tarafõndan ödenecektir.
Ö retim ücretinin tamamõnõ akademik yõl ba õnda ödeyenlere %5,
ücretli kontenjanlara ilk üç tercihten yerle enlere % 20, ve %75 ile
%50 burslu kontenjanlara ilk üç tercihten yerle enlere ayrõca %5
indirim yapõlacaktõr. Vadeli Ö renim Ücreti ve  Garantisi: %100
ve %75 burslu kontenjanlara yerle enler hariç, Denizcilik Fakültesi
ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu ö rencileri ile ktisadi ve dari
Bilimler Fakültesinin Denizcilik letmeleri Yönetimi Programõ
ö rencileri Vadeli Ö renim Ücreti için Rektörlü e ba vurabilirler.
Üniversite ile ö renci ve kefili arasõnda yapõlacak sözle me ile
belirlenen Vadeli Ö renim Ücreti; normal ö renim süresiyle sõnõrlõ
olup, ilgili yõla ait ö renim ücretinin en az %20’sini yukarõda belirtilen
aylarda ve 6 e it taksit halinde ödemek kaydõyla kalan kõsmõ için
verilebilir. Vadeli Ö renim Ücretinden yararlanan ve Türk Deniz
E itim Vakfõ Kariyer Planlama ktisadi letmesi ile Kariyer
Planlama anla masõ imzalayan Denizcilik Fakültesi ve Denizcilik
Meslek Yüksekokulu ö rencileri ile ktisadi ve dari Bilimler
Fakültesinin Denizcilik letmeleri Yönetimi Programõ ö rencileri ,
ö renim süresince Vadeli ö renim ücreti ve Kariyer Planlama
Anla masõ artlarõna uydu u taktirde, Kariyer Planlama Anla masõ
çerçevesinde bir i e yerle tirilir. Ö rencinin i  imkanõndan yararlanõp
yararlanmayaca õ hususu, Kariyer Planlama Anla masõnda belirtilen
kriterlerin yanõ sõra; Ö rencinin akademik yõl sonundaki kümülatif
GNO’larõnõ 2.00’nin altõna dü ürmemeleri, derslere devamõ,denizcilik
örf ve adetlerine uyumu, staj dönemindeki ba arõsõ gibi özelliklerine
de bakõlarak, mezuniyet not ortalamalarõndan olu an sõralamaya
göre belirlenir. ÖSYS ile üniversitede ki sõnavlarda ba arõ gösteren
ö rencilere normal ö renim döneminde a a õdaki burslar verilir.  a)
Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Anadolu Denizcilik Teknik
Meslek Lisesi mezunu olup Lisans ve Önlisans programlarõna
yerle en ö rencilere , tercih sõrasõna bakõlmaksõzõn %20 indirim
yapõlõr.  b) Üniversitemizdeki spor bran larõnda üstün ba arõlõ
olduklarõnõ belgeleyen ve üniversitemiz takõmlarõnda oynamaya
hak kazanan ö rencilere Mütevelli Heyetimizce belirlenen kriterlere
göre ek olarak %5 ile %40 arasõnda SPORCU ND R M  yapõlõr.  Kõz
ö rencilerimize ayrõca %10 indirim yapõlõr.  kisi de üniversitemizde
okudu u sürece karde  ö rencilere de ek olarak %10’ar indirim
yapõlõr. c) Yerle tirme puanõ sõralamasõnda yerle me puanõ türünden
(MF-4) ve (TM-1) ek puanla derece yapanlar hariç, ilk 10.000
ö renci içine girip lisans programlarõmõzõ tercih eden ö rencilere
hazõrlõk ve normal ö renimleri süresince her yõl  9 ay boyunca
kendilerine aylõk 1000 TL nakit burs yardõmõ yapõlõr.                                 d)
Üniversitenin ÖSYS sonuçlarõna göre Burslu programlarõna yerle en
ö rencilere sa lanan ö renim bursu programõn normal ö retim
süresince verilir.  Daha önce herhangi bir yüksekö retim
programõndan mezun olanlar, Üniversitenin burslu kontenjanlarõna
yerle tirilmi  olsa bile ö renim bursundan yararlanamazlar. e)
Ücretli ve kõsmi burslu/indirimli ö rencilere üniversite hazõrlõk sõnõfõ
hariç her akademik yõl sonunda yapõlacak de erlendirmeye göre
Genel A õrlõklõ Not Ortalamasõnõ 4.00 üzerinden 3.00 ve üstüne
çõkaran her ö renciye o yõlõ izleyen ö retim yõlõ ücretinden Mütevelli
Heyetince akademik yõlõn ba õnda ilan edilen kriterlere göre % 10
, % 40 ile %75 arasõnda indirim yapõlõr. Bu bursun süresi bir (1) yõldõr.
Kar õlõksõz olan burslar/indirimler Hazõrlõk Sõnõfõndan sonra normal
ö retimleri süresince Lisansta (4 yõl) , Önlisansta (2 yõl) devam
eder. Ö renci birden fazla burs kapsamõna girerse (Sporcu, kõz
ö renci , karde  indirimleri ile %75 ve %50 burslu kontenjanlara ilk
üç tercihten yerle enlere verilen ilave indirim hariç) sadece
birinden ve en yüksek olanõndan yararlanõr.

Bk. 77. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 78. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.
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Bk. 79. Ö renciler hazõrlõk sõnõfõ e itimlerini Aydõn’da, lisans e itimlerini
Ku adasõ’nda sürdüreceklerdir.

Bk. 80. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 81. Bu programda staj zorunlulu u bulunmaktadõr.

Bk. 82. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 83. Bir yõl süreli  zorunlu Almanca Hazõrlõk Programõ  uygulanõr. Hazõrlõk
sõnõfõ, ö retim süresi sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir.
Almanca yeterlik sõnavõnõ ba aranlar, do rudan birinci sõnõfa
alõnõrlar. Ö rencilere, “Yüksekö retim Kurumlarõnda Yabancõ Dil
Ö retimi ve Yabancõ Dille Ö retim Yapõlmasõnda Uyulacak Esaslara
li kin Yönetmelik” hükümleri uygulanõr.

Bk. 84. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 85. Bir yõl süreli zorunlu Fransõzca Hazõrlõk Programõ  uygulanõr. Hazõrlõk
sõnõfõ, ö retim süresi sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir.
Fransõzca yeterlik sõnavõnõ ba aranlar, do rudan birinci sõnõfa
alõnõrlar. Ö rencilere, “Yüksekö retim Kurumlarõnda Yabancõ Dil
Ö retimi ve Yabancõ Dille Ö retim Yapõlmasõnda Uyulacak Esaslara
li kin Yönetmelik” hükümleri uygulanõr.

Bk. 86. Bu programdaki ö retim dili en az %30 ngilizce’dir.

Bk. 87. Bu programa kayõt için  üniversitenin önerece i ve/veya tam
te ekküllü resmi bir hastaneden, e itim süresince ve daha
sonrasõnda bu mesle i yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal
engeli olmadõ õnõ belgeleyen heyet raporu alõnmasõ gerekir.

Bk. 88. Bir yõl süreli zorunlu spanyolca Hazõrlõk Programõ uygulanõr. Hazõrlõk
sõnõfõ, ö retim süresi sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir.
spanyolca yeterlik sõnavõnõ ba aranlar do rudan birinci sõnõfa
alõnõrlar. Ö rencilere, “Yüksekö retim Kurumlarõnda Yabancõ Dil
Ö retimi ve Yabancõ Dille Ö retim Yapõlmasõnda Uyulacak Esaslara
li kin Yönetmelik” hükümleri uygulanõr.

Bk. 89. Bir yõl süreli zorunlu talyanca Hazõrlõk Programõ uygulanõr. Hazõrlõk
sõnõfõ, ö retim süresi sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir.
talyanca yeterlik sõnavõnõ ba aranlar do rudan birinci sõnõfa
alõnõrlar. Ö rencilere, “Yüksekö retim Kurumlarõnda Yabancõ Dil
Ö retimi ve Yabancõ Dille Ö retim Yapõlmasõnda Uyulacak Esaslara
li kin Yönetmelik” hükümleri uygulanõr.

Bk. 90. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 91. Bu  programa  ba vurabilmek için yüksekö retim kurumunun
aradõ õ bütün ko ullara ek olarak herhangi bir okuldan disiplin cezasõ
ile uzakla tõrõlmõ  olmamak; vücut yapõsõ düzgün olmak; astõm,
bron it, epilepsi, nefes darlõ õ ile ileri derecede görme bozuklu u
vb. biyolojik bozuklu u olmamak;  bayõlma, histeri, marazi çarpõntõ,
a õrõ psikolojik duyarlõk, davranõ  bozukluklarõ, yükseklik korkusu,
kapalõ alan korkusu, karanlõk korkusu vb. psikolojik ve sinirsel
hastalõklardan herhangi birine yakalanmõ  olmamak, boyu 1,65
m’den kõsa olmamak; boy uzunlu unun santimetre olarak ifade
edilen de erinin son iki rakamõndan en çok 5 fazla veya 15 noksan
kilo a õrlõkta olmak gerekir. Kayõt sõrasõnda bedensel, psikolojik
yapõsõnõn tfaiyecil i e uygun oldu unu Üniversitenin Tõp
Fakültesinden  alõnacak sa lõk kurulu raporu ile belgelemek gerekir.

Bk. 92. Ankara Atõlõm Üniversitesi’nde ö retim ücrete tabidir. 2015–2016
akademik yõlõnda ö retim ücreti; Mühendislik Fakültesi ile Hukuk
Fakültesi için 25.000 TL., di er 4 yõllõk bölümler ile tüm bölümlerin
ngilizce hazõrlõk sõnõflarõ için 24.000 TL., Pilotaj Bölümü için uçu
e itimi dahil 55.000 TL’dir. (Pilotaj Bölümü uçu  e itimi için bk.
www.atilim.edu.tr). Bu ücretlere %8 KDV dahil de ildir.  Ö retim
ücretinin yarõsõ ilk kayõt sõrasõnda, di er yarõsõ akademik takvimde
belirtilen tarihler arasõnda iki e it taksit halinde ödenir. Ö retim
ücreti artõ larõ yõllõk TÜFE oranõ ile sõnõrlõ tutulur.

Dileyen ö renciler Üniversitemizin anla masõ bulunan banka kredi
kartlarõ ile 2015-2016 akademik yõlõ için %5 vade farkõ uygulanarak
ö retim ücretini 6 e it taksitte ödeyebilir (bk. www.atilim.edu.tr).
steyen ö renciler ö renimleri süresince seçmeli olarak ikinci
yabancõ dil ö renebilirler.  LYS ve YGS sonuçlarõna göre (Uzaktan
E itim Önlisans Programlarõ Hariç) Üniversitemiz %100 burslu
lisans programlarõna yerle tirilen ö rencilerden MF–4, TM–1–2–3,
TS–1 ve YGS–1–6 puan türü ilk 1–5.000 sõrada olan ve kayõt
yaptõran ö renciler normal ö renim süresince (4 dönem ngilizce
hazõrlõk sõnõfõ ve 8 dönem bölüm e itimi) ö retim ücretinden muaf
tutulur ve yõl sonu akademik genel not ortalamasõ 2,00’nin altõna
dü medi i sürece ö retim dönemini kapsayan (Ekim-Mayõs aylarõ
dâhil olmak üzere) 8 ay boyunca aylõk 1.000 TL. cep harçlõ õndan
yararlandõrõlõr. LYS ve YGS sonuçlarõna göre (Uzaktan E itim
Önlisans Programlarõ Hariç)   Üniversitemiz %100 burslu lisans
programlarõna yerle tirilen ö rencilerden MF–4, TM–1–2–3, TS–1
ve YGS–1–6 puan türü ilk 5.001–10.000 sõrada olan ve kayõt
yaptõran ö renciler ile D L-1 puan türü ilk 1-1.500 sõrada olan ve
kayõt yaptõran ö renciler normal ö renim süresince (4 dönem
ngilizce hazõrlõk sõnõfõ ve 8 dönem bölüm e itimi) ö retim ücretinden
muaf tutulur ve yõl sonu akademik genel not ortalamasõ 2,00’nin
altõna dü medi i sürece ö retim dönemini kapsayan (Ekim-Mayõs

aylarõ dâhil olmak üzere) 8 ay boyunca aylõk 700 TL. cep
harçlõ õndan yararlandõrõlõr. LYS ve YGS sonuçlarõna göre (Uzaktan
E itim Önlisans Programlarõ Hariç)    Üniversitemiz % 100 burslu
lisans programlarõna yerle tirilen ö rencilerden MF–4, TM–1–2–3,
TS–1 ve YGS–1–6 puan türü ilk 10.001-20.000 sõrada olan ve kayõt
yaptõran ö renciler, normal ö renim süresince (4 dönem ngilizce
hazõrlõk sõnõfõ ve 8 dönem bölüm e itimi) ö retim ücretinden muaf
tutulur ve yõl sonu akademik genel not ortalamasõ 2,00’nin altõna
dü medi i sürece ö retim dönemini kapsayan (Ekim-Mayõs aylarõ
dâhil olmak üzere) 8 ay boyunca aylõk 500 TL. cep harçlõ õndan
yararlandõrõlõr. Burslu programlara yerle tirilen ö rencilere sa lanan
burslar kar õlõksõzdõr. Sadece ö retim ücretini kapsar. Bu programlara
yerle tirilen ö renciler Burs Yönetmeli inde belirtilen hükümlere
tabidir. (bk. www.atilim.edu.tr). Bu burslar önlisans programlarõnda
4 dönem program e itimi, lisans programlarõnda 4 dönem ngilizce
Hazõrlõk Sõnõfõ ve 8 dönem bölüm e itimi süresince sõnõf-ders geçme
veya herhangi bir ko ula ba lõ olmaksõzõn devam eder.  Birden fazla
burs ko ulunu yerine getiren ö renciler sadece bir burstan
yararlanabilir. Üniversitemizin ücretli kontenjanlarõna yerle tirilen
ve akademik yõl sonunda yõl sonu akademik genel not ortalamasõ
3,00 ve üzeri olan ö renciler ba arõ durumlarõna göre farklõ oranlarda
(1/3, %50 ve %100) ba arõ burslarõndan yararlandõrõlõr. (bk.
www.atilim.edu.tr). Uzaktan E itim sistemiyle Türkçe e itim veren
önlisans programõnõn yõllõk ücreti 4.000 TL.’dir, bu ücrete %8 KDV
dahil de ildir. Ö retim ücretinin yarõsõ ilk kayõt sõrasõnda, di er yarõsõ
ikinci dönem ba lamadan akademik takvimde belirtilen tarihler
arasõnda ödenir. Bu programlarda dersler internete dayalõ uzaktan
e itim sistemiyle yürütülür. Bu programlara kayõt yaptõran
ö rencilerin internete eri im için bir ki isel bilgisayarõ kullanma
olana õna sahip olmalarõ gerekmektedir. Güz ve bahar dönemine
ait derslerin final sõnavlarõ kampüste yapõlõr. Kayõt yaptõran
ö rencilere yazõlõm ve CD-ROM e itim paketi ücretsiz olarak verilir.
Ancak ders kitaplarõ için ayrõca ücret alõnõr.

Bk. 93. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 95. Beykent Üniversitesi’nde e itim - ö retim ücrete tabidir. 2015-2016
e itim-ö retim yõlõnda yõllõk ücret; Hukuk Fakültesi’nde 27.000 TL,
uzaktan ö retim sistemi ile e itim veren lisans bölümlerinde 3.000
TL, di er tüm lisans programlarõ ve yabancõ dil hazõrlõk programõnda
23.500 TL ve ön lisans programlarõnda 12.000 TL’dir. Ödemeler
pe in veya 10 e it taksit halinde yapõlabilir. Uzaktan ö retim
sistemiyle e itim veren ön lisans programlarõnda yõllõk ücret 2.000
TL’dir. Tüm ücretlere %8 KDV dahildir. Pe in ödemelerde %5 indirim
uygulanmaktadõr. Beykent Üniversitesi’nin burslu programlarõna
yerle tirilen ö rencilere sa lanan burslar kar õlõksõz olup, ba arõ
durumuna bakõlmaksõzõn ö renim hayatõ boyunca devam eder.
Burslu ö renciler bir ba ka bölüme yatay geçi  ko ullarõnõ ta õdõklarõ
takdirde burslu olarak geçebilirler. 2015 LYS puan sõralamasõnda,
yerle ece i bölümün puan türünde Türkiye genelinde (Mütercim-
Tercümanlõk ( ngilizce) ve Mütercim-Tercümanlõk (Rusça) ile ngiliz
Dili ve Edebiyatõ Bölümleri dõ õnda) ilk 1000’e giren, burslu veya
ücretli lisans bölümlerini tercih eden, Üniversitemize ÖSYM
tarafõndan yerle tirilen ve kesin kayõt yaptõran ö rencilere, her yõl
9 ay süreyle 800 TL nakit burs, ücretli programlarõ tercih edip ilk
1000’e girenlere ayrõca %100 indirim uygulanacaktõr. 2015 LYS
puan sõralamasõnda, yerle ece i bölümün puan türünde Türkiye
genelinde ilk 100.000’e giren, ücretli lisans bölümlerini (uzaktan
ö retim hariç) tercih eden, Beykent Üniversitesi’ne ÖSYM tarafõndan
yerle tirilen ve kesin kayõt yaptõran ö rencilere, e itim süreleri
boyunca ve kesintisiz %20 ba arõ bursu verilecektir. Kar õlõksõz
olan ö retim burslarõ gibi nakit olarak ödenen aylõk ba arõ burslarõ
da kar õlõksõzdõr. Üniversitenin burs yönergesi uyarõnca bölüm/
program sõnõf birincilerine, bir sonraki e itim-ö retim yõlõnda geçerli
olmak üzere ve 1 yõl süre ile  %50 oranõnda kar õlõksõz burs verilir.
Beykent Üniversitesi Burs Yönergesi uyarõnca Üniversitemiz
bünyesindeki sanat ve spor dallarõnda (milli sporculara) ba arõ
gösteren ö rencilere, %50 oranõnda kar õlõksõz burs verilir.  Beykent
Üniversitesi’nde çift anadal ve yandal programlarõ ücretsizdir. Aynõ
e itim ö retim yõlõnda e itim gören karde lerin her birine %10
karde  indirimi yapõlõr. Uluslararasõ Bakalorya diplomasõna sahip
olup, Üniversitemizi tercih eden ve kesin kayõt yaptõran ö rencilere
Bakalorya derecesine göre; 40 ve üstü olanlara %100, 35-40 arasõ
olanlara %75, 30-35 arasõ olanlara %60, 24-30 arasõ olanlara %25,
23 ve a a õsõ olanlara %10 oranõnda e itim-ö retim ücretinden
indirilmek üzere burs verilir. Beykent E itim Kurumlarõndan mezun
olarak, Üniversitemizde e itim-ö retim gören ö rencilerden,
üniversite öncesi Beykent E itim Kurumlarõnda 3 tam yõl okuyanlara
%10, 6 tam yõl okuyanlara %20 ve 8 tam yõl okuyanlara %25
oranõnda e itim-ö retim ücretlerinden indirilmek üzere burs verilir.
Di er burs ve indirimler hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için
(bk.www.beykent.edu.tr). Uzaktan ö retim sistemiyle e itim verilen
dersler, internete dayalõ uzaktan ö retim sistemiyle yürütülecektir.
Programlara alõnan ö rencilerin internete eri imli bir ki isel bilgisayarõ
kullanma olana õna sahip olmalarõ gerekmektedir. Bu programlarõn
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güz ve bahar yarõyõlõna ait derslerin sõnavlarõ Üniversitemiz
Yerle kesinde yapõlacaktõr.

Bk. 96. Bu programda e itim dili hem ngilizce hem Fransõzcadõr. Programa
ba layabilmek için ö rencilerin ngilizce yeterlilik ko ullarõnõ
sa ladõktan sonra (Bk.21), Fransõzca yeterlilik sõnavõnda ba arõlõ
olmalarõ veya Fransõz hükümetince verilen DALF diplomasõ sahibi
olmalarõ gereklidir. Fransõzca sõnavõnda ba arõlõ olamayan ö renciler,
e itim programlarõna ba lamadan önce Fransõzca Hazõrlõk
Programõ’na katõlõrlar. Bu ö rencilerin en çok iki yõl içerisinde
Fransõzca sõnavõndan ba arõlõ olmalarõ gereklidir.

Bk. 97. KKTC üniversitelerinde ö renim görecek olan TC uyruklu ö renciler,
Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun
desteklerinden yararlanabilmektedir. KKTC’de 3 aydan fazla ikamet
edecek olan TC Vatanda larõnõn ülkeye pasaportla giri  yapmalarõ
gerekmektedir. Bu nedenle ö rencilerin KKTC’ye gitmeden önce
Türkiye’de pasaportlarõnõ almalarõ gerekir. KKTC mevzuatõna göre
TC uyruklu ö rencilerin ilk kayõt i lemlerinde sa lõk raporlarõnõ ibraz
etmeleri istenmektedir. TC Sa lõk Bakanlõ õna ba lõ tam te ekküllü
ihtisas veya üniversite hastanelerinden alõnan ve tüberküloz için
akci er skopisi veya akci er grafisi ile HIV ve HCV  tetkiklerini
içerir sa lõk raporlarõ KKTC makamlarõ tarafõndan kabul edilmektedir.
KKTC üniversitelerinde ö renim gören TC uyruklu ö rencilerin
KKTC’deki  sa lõk hizmetlerinden yararlanmak üzere KKTC Sa lõk
Bakanlõ õ’nõn zorunlu sa lõk sigortasõnõ almalarõ gerekmektedir.
2015-2016 ders yõlõ için zorunlu sa lõk sigorta ücreti asgari ücretin
%10’u kadardõr. 2015 yõlõnda 167,50 TL olan bu miktar, 2016 yõlõ için
bilahare belirlenecektir. Türkiye Cumhuriyeti tarafõndan KKTC’de
görevlendirilen kamu görevlilerinin çocuklarõ bu uygulamadan
muaftõrlar. TC Sosyal Güvenlik Kurumu  kapsamõndaki ö rencilerin
de KKTC Sa lõk Bakanlõ õ ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasõnda
imzalanan Sa lõk Hizmetleri Protokolü’nün 7.9 maddesi uyarõnca,
zorunlu sa lõk sigorta ücreti olan asgari ücretin %10’u kadar mebla õ

KKTC Sa lõk Bakanlõ õnõn KKTC Sa lõk Fonu (Kõbrõs Türk Kooperatif
Merkez Bankasõ “10-304-83358” No.’lu hesap) hesabõna yatõrmasõ
gerekmektedir.

Bk. 98. Bo aziçi Üniversitesi Burslarõ Bo aziçi Üniversitesi, ö rencilerinin
olanaksõzlõklar nedeniyle zor durumda kalmasõnõ engellemek ve
aynõ zamanda ba arõlarõnõ ödüllendirmek amacõyla burs olanaklarõ
sunmaktadõr. Bo aziçi Üniversitesi’nde Ba arõ ve Gereksinim
kriterlerine dayalõ burslar verilmektedir. Ba arõ Burslarõ Üniversiteye
giri  ba arõsõna dayalõ burslardõr. Bu burslarõn türleri ve kriterleri her
yõl Üniversite Yönetim Kurulu tarafõndan belirlenir. Bo aziçi
Üniversitesi Ba arõ Burslarõ’nda Yüksekö retime Geçi  Sõnavõ
(YGS) ve Lisans Yerle tirme Sõnavõ (LYS) sonucunda ilgili puan
türlerinde OBP’nin 0,12 katsayõsõ ile çarpõlmasõ sonucu bulunan ilgili
yerle tirme puanõ esas alõnmõ tõr. Bo aziçi Üniversitesi Ba arõ
Burslarõ için ö rencilerin dereceye girdikleri puan türü ile yerle tikleri
bölümün puan türünün aynõ olmasõ ve Bo aziçi Üniversitesi’ne 1.
tercihinde yerle mek ön ko uldur.  Üstün Ba arõ Bursu Kapsam:
2015 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, D L-1( ng), YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan
türlerinde ilk 3 sõralamasõnda yer alan veya TÜB TAK bünyesinde
katõldõ õ Uluslararasõ Bilim Olimpiyatlarõ’nda altõn, gümü , bronz
madalya alan ö rencilere verilmektedir. çerik: Yõlda 9 ay süreyle
400,00 TL nakit ödeme, Superdorm Ö renci Yurdu’nda, 4 ki ilik
dairede tek ki ilik odada konaklama, Yemek Bursu (Aylõk 60,00 TL
kar õlõ õ, 9 ay süreyle), Kitap Bursu (Yõllõk 400,00 TL), Kapalõ Yüzme
Havuzu ve Fitness Salonu’na ücretsiz üyelik (yõllõk), uluslararasõ
de i im programlarõnda en az bir dönem yurt dõ õnda okuma önceli i
(deniz a õrõ ülkeler için 2.000 TL, di er ülkeler için 1.000 TL tutarõnda
gidi -dönü  uçak bileti ödemesi).  Ba arõ Bursu-1 Kapsam: 2015
yõlõ 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 TS-2 puan
türlerinde ilk 11-20 sõralamasõnda yer alan ö rencilere verilir. çerik:
Yõlda 9 ay süreyle 350,00 TL nakit ödeme, 3. Kuzey Ö renci
Yurdu’nda konaklama, Yemek Bursu (Aylõk 60,00 TL kar õlõ õ, 9 ay
süreyle), Kitap Bursu (Yõllõk 400,00 TL), Kapalõ Yüzme Havuzu ve
Fitness Salonu’na ücretsiz üyelik (yõllõk).  Ba arõ Bursu-2 Kapsam:
2015 yõlõ 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 sõralamasõnda yer alan ö rencilere
verilir. çerik: Yõlda 9 ay süreyle 350,00 TL nakit ödeme, 3. Kuzey
Ö renci Yurdu’nda konaklama, Yemek Bursu (Aylõk 60,00 TL
kar õlõ õ, 9 ay süreyle), Kapalõ Yüzme Havuzu ve Fitness Salonu’na
ücretsiz üyelik (yõllõk).  Bo aziçi Üniversitesi Ba arõ Burslarõ
ö rencinin genel not ortalamasõ her dönem için 4.00 üzerinden
3.00’ün altõna dü medi i sürece devam eder. Dil hazõrlõk okulunu
bir yõlda ba arõ ile tamamlamak önko uldur. Ba arõ Burslarõ Ekim-
Haziran aylarõnda 9 ay süreyle verilir. Bir ö renci KYK lk 100 Bursu
haricinde iki nakdi burs alamaz. TÜB TAK Uluslararasõ Bilim
Olimpiyatlarõ madalyalõ ö renciler, aynõ zamanda TÜB TAK’õn Yeni
Temel Fen Bilimleri Lisans Burslarõndan da yararlanõyorsa (ana dal

çift ana dal veya yan ana dal nedeniyle) aynõ anda Bo aziçi Üstün
Ba arõ Bursu kapsamõndaki nakdi burstan yararlanamazlar.
Gereksinim Burslarõ Ö renciler ekonomik gereksinimlerine göre
nakit, kitap, yemek ve yurt burslarõndan yararlanabilir, bu burslardan
bir veya birkaçõnõ aynõ anda alabilirler. Nakdi burslar, BÜ Vakfõ
(BÜVAK) ve BÜ Mezunlar Derne i (BÜMED) ile di er vakõf/kurum/
kurulu lar tarafõndan kar õlanmaktadõr. Bir ö renci aynõ anda iki
nakdi burs alamaz. Dil hazõrlõk okulunu bir yõlda ba arõ ile tamamlamak
önko uldur. Gereksinim Burslarõ ekim-haziran aylarõnda 9 ay
süreyle verilir. Engelli ö renciler bursa ba vurduklarõnda, öncelikleri
vardõr. Üniversitemiz, kayõtlõ ö rencilerinin yakla õk üçte birine
burs imkanõ sa lamaktadõr.

Bk. 99. Ö renciler ö renimlerini Demirci lçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 100. Ö renciler ö renimlerini Meriç lçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 101. Bu programa kaydolacaklarõn eksperlik mesle ini  yapmaya engel
te kil eden renk körlü ü, bedensel ve ruhsal sakatlõ õ olmamasõ
gerekir.

Bk. 102. Bir yõl süreli zorunlu Japonca Hazõrlõk Programõ uygulanõr. Hazõrlõk
sõnõfõ, ö retim süresi sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir.
Japonca yeterlik sõnavõnõ ba aranlar do rudan birinci sõnõfa alõnõrlar.
Ö rencilere, “Yüksekö retim Kurumlarõnda Yabancõ Dil Ö retimi
ve Yabancõ Dille Ö retim Yapõlmasõnda Uyulacak Esaslara li kin
Yönetmelik” hükümleri uygulanõr.

Bk. 103. Ö renciler hazõrlõk e itimi sõrasõndaki ö renimlerini Çanakkale’de
sürdüreceklerdir.

Bk. 104. Ö renciler ö renimlerini Marmaris lçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 105. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 107. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine 2015-2016 e itim-
ö retim yõlõnda kayõt yaptõracak ö renciler için ö renim ücreti; Tõp
Fakültesinde KDV dâhil 35.520.-TL, Di er Fakültelerin
programlarõnda KDV dâhil 25.920.-TL’dir. Ancak, Uluslararasõ
Giri imcilik Bölümüne kayõt yaptõracak ö rencilerin yurt dõ õnda
e itim ve ortak e itim görece i ikinci, üçüncü ve dördüncü
sõnõflarda, bu ücrete KDV dâhil 7.500-Amerikan Dolarõ ilave
edilecektir. Hazõrlõk programõ e itim ücreti bütün bölümlerde KDV
dâhil 25.920-TL’dir. Ücretler üç e it taksitte Güz, Bahar ve Yaz
dönemi ba larõnda ödenir. Ücretlerde Yõllõk Artõ : TOBB ETÜ’de
e itim ücretlerinde yapõlabilecek de i iklikler yõllõk TÜFE artõ õ ile
sõnõrlõ tutulmaktadõr. Burslu kontenjanlardan kayõt yaptõran
ö rencilerin bursluluk süreleri hazõrlõk sõnõfõ dâhil; Tõp Fakültesinde
toplam sekiz akademik yõl, di er fakültelerde toplam be  akademik
yõl ve ilave bir dönem ile sõnõrlõdõr. TOBB ETÜ, ö rencinin bu süre
içinde ö renimine devam etmesi artõyla bursun hiçbir ekilde
kesilmeyece ini, sõnõf-ders geçme veya not ortalamasõ ve benzeri
konulardan etkilenmeyece ini taahhüt etmektedir. Ya am Katkõ
Payõ: Tam Burslu programlara yerle tirilen ö rencilere LYS’de ilgili
yerle tirme puan türü itibarõyla 2.000.- TL’ye kadar de i en
miktarlarda ya am katkõ payõ ödenir. Barõnma Yardõmõ: Tam Burslu
ö rencilerden öncelikle ailesi Ankara’nõn merkez ilçeleri dõ õnda
bulunanlara barõnma yardõmõ yapõlõr. Barõnma yardõmõ TOBB ETÜ
Ö renci Konukevinden ücretsiz yararlanma olarak uygulanõr.
Kõsmi burslu ö rencilere ise burs oranlarõna göre Konukevi ücretinde
indirim yapõlõr. Ba arõ Bursu: TOBB ETÜ’ye Tam Burslu kontenjan
dõ õnda kayõt yaptõran ö renciler, en az üç dönemlik akademik
ortalamalarõnõn 3,50 ve daha yüksek olmasõ ve Üniversitenin
Lisans Programlarõ Burs Yönergesinde belirtilen di er artlarõ
sa lamalarõ halinde izleyen üç dönem için e itim ücretinden muaf
tutulurlar. Ortak E itim: TOBB ETÜ’de e itim ö retim süresi
boyunca her biri yakla õk üçbuçuk  ay süreli  toplam üç dönem (bir
yõllõk) zorunlu ortak e itim programõ uygulanõr.  Ortak e itim
uygulamasõna katõlan ö rencilere ortak e itim süresince firmalar
tarafõndan belirli bir ücret ödenmekte oldu undan, Tam Burslu
kategoride kayõt yaptõran ö rencilere bu süredeki ya am katkõ
paylarõ ortak e itim yapõlan kurumdan aldõklarõ ücretler dü ülerek
ödenir. Burslu Kontenjanda Tercih Kõsõtõ: TOBB ETÜ ö rencileri,
TOBB ETÜ’den ayrõlmõ  veya ili i i kesilmi  olanlar ve dört yõllõk
üniversite mezunu olanlar TOBB ETÜ’deki burslu kontenjanlara
yerle seler dahi sadece ücretli statüde kayõt yaptõrabilirler. Ayrõntõlõ
Bilgi çin: Ücret ödeme esaslarõ, ya am katkõ payõ miktarlarõ,
konukevi ücretleri ve Uluslar arasõ Giri imcilik Bölümü programõ
uygulama esaslarõ ile ilave ko ullar hakkõnda ayrõntõlõ bilgiler için
www.etu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

Bk. 108. steyen ö rencilere kontenjan dahilinde bir yõl süreli Arapça Hazõrlõk
Programõ uygulanõr. Hazõrlõk programõ süresi, ö retim süresi
sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir.

Bk. 109. Bu programõ tercih edecek ö renciler uygulamalõ derslerdeki araç
ve gereçleri (video kaset, foto raf makinesi, film, fla , röportaj
teybi gibi) kendileri temin edeceklerdir.

Bk. 110. Kayõt için ba vuracak adaylarda dilinde kekemelik, pelteklik,
tutukluk bulunmamak; ön kayõtta yapõlacak mülakat ve beden
e itimi sõnavõnda ba arõlõ olmak; sa lõk durumunun denizcili e
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uygun oldu unu, renk körlü ü ve a õlõk bulunmadõ õnõ, her iki
kula õnõn arõzasõz oldu unu, kayõt yaptõracak ö renci adaylarõnõn
normal sa lõk raporu yerine Hudut ve Sahiller Sa lõk Genel
Müdürlü ü’nden “Gemiadamõ Sa lõk Yoklama Belgesi” ibaresini
ta õyan sa lõk raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. Bu programa
girmeye hak kazananlardan adli sicil kaydõ sorgulamasõ istenecektir.
Meslek Yüksekokulunda e itim ö retim süresince ö renciler
denizcilik üniformasõ giymek zorundadõr. Üniformanõn temini
ö renciye aittir ve kesin kayõt öncesi temin edilmesi zorunludur.

Bk. 111. Bir yõl süreli zorunlu ngilizce hazõrlõk programõ uygulanõr. Hazõrlõk
sõnõfõ, ö retim süresi sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir.
ngilizce yeterlik sõnavõnõ ba aranlar veya ngilizce hazõrlõk sõnõfõnõ
ba arõ ile bitirenler iste e ba lõ Almanca hazõrlõk programõnda
okuyabilirler. Ö rencilere, “Yüksekö retim Kurumlarõnda Yabancõ
Dil Ö retimi ve Yabancõ Dille Ö retim Yapõlmasõnda Uyulacak
Esaslara li kin Yönetmelik” hükümleri uygulanõr.

Bk. 112. Bu programõn ngilizce Hazõrlõk E itimi Uluda  Üniversitesi Ali
Osman Sönmez Kampusunda (Bursa) Yabancõ Dil ler
Yüksekokulunda verilecektir.

Bk. 113. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 114. Bir yõl süreli zorunlu Yunanca Hazõrlõk Programõ uygulanõr. Hazõrlõk
sõnõfõ ö retim süresi sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir.
Yabancõ dil yeterlik sõnavõnõ ba aranlar do rudan birinci sõnõfa
alõnõrlar. Ö rencilere, “Yüksekö retim Kurumlarõnda Yabancõ Dil
Ö retimi ve Yabancõ Dille Ö retim Yapõlmasõnda Uyulacak Esaslara
li kin Yönetmelik” hükümleri uygulanõr.

Bk. 115. Bir yõl süreli zorunlu Rusça Hazõrlõk Programõ uygulanõr. Bu süre
ö retim süresi sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir. Rusça
yeterlik sõnavõnõ ba aranlar do rudan birinci sõnõfa alõnõrlar.
Ö rencilere, “Yüksekö retim Kurumlarõnda Yabancõ Dil Ö retimi
ve Yabancõ Dille Ö retim Yapõlmasõnda Uyulacak Esaslara li kin
Yönetmelik” hükümleri uygulanõr.

Bk. 116. Bu  programa  ba vurabilmek için yüksekö retim kurumunun
aradõ õ  bütün  ko ullara  ek  olarak; astõm, bron it, epilepsi, nefes
darlõ õ, renk körlü ü, kekemelik, sa õrlõk vb. gibi biyolojik bozuklu u
olmamak; histeri, marazi çarpõntõ vb. psikolojik ve sinirsel
hastalõklardan herhangi birine yakalanmõ  olmamak; herhangi bir
okuldan disiplin cezasõ ile uzakla tõrõlmõ  olmamak; boy uzunlu unun
santimetre olarak ifade edilen de erinin son iki rakamõndan en çok
5 fazla veya 15 noksan kilo a õrlõkta olmak  gerekir. Kayõt sõrasõnda
Meslek Yüksekokulunca öngörülen sa lõk ko ullarõna uygunlu u,
Devlet Hastanesi veya Tõp Fakültesi Hastanesinden alõnacak
sa lõk kurulu raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa kayõt
olacak ö renciler okulun verece i üniformayõ giymek zorundadõr.
Yabancõ dil e itimi ngilizcedir.

Bk. 117. 14 Nisan 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransõz
Cumhuriyeti Hükümeti arasõnda aktedilerek 1 Eylül 1992 tarihinde
kanun kuvvetiyle yürürlü e giren anla ma uyarõnca  kurulan
Galatasaray  E itim  ve  Ö retim  Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih
ve 3993 sayõlõ Kanunla Galatasaray Üniversitesine
dönü türülmü tür. Galatasaray Üniversitesi bir Devlet
Üniversitesidir. Uluslararasõ anla ma hükümleri uyarõnca
üniversitenin bir yüksekö retim programõna kaydolmaya hak
kazanan ö renciler,  ÖSYS’de bu üniversitenin aynõ  programõ için
tercih hakkõ kullanamazlar.

Bk. 118. Bu programõn ö retim dili Fransõzca olup, 1 (bir)  yõllõk “Fransõzca
Dil  Hazõrlõk” sõnõfõ mevcuttur. Hazõrlõk sõnõfõnõn sonunda ba arõlõ olan
ö renciler ile üniversite tarafõndan yapõlan Fransõzca yeterlik
sõnavõnda ba arõlõ olan ö renciler 4 (dört) yõllõk lisans e itimine
ba larlar. Ba arõsõz ö renciler “Fransõzca Dil  Hazõrlõk” sõnõfõnõ tekrar
ederler.

Bk. 119. Bu programõn ö retim dili Fransõzca olup, 1 (bir)  yõllõk “Fransõzca
Dil  Hazõrlõk” sõnõfõ mevcuttur. Bu sõnõfõn sonunda ba arõlõ olan
ö renciler ile Üniversite tarafõndan yapõlan Fransõzca yeterlik
sõnavõnda ba arõlõ olan  ö renciler bu bölüme ait 1 (bir)  yõllõk ikinci
hazõrlõk “ leri Fransõzca” sõnõfõna kayõt olurlar. Bu sürenin sonunda
ba arõlõ olan ö renciler 4 (dört) yõllõk lisans e itimine ba larlar.

Bk. 120. Acõbadem Üniversitesi’nde e itim ücretlidir. 2015-2016 E itim ve
Ö retim yõlõnda ö retim ücreti Tõp Fakültesi’nde (Hazõrlõk sõnõfõ dahil)
55.500 (Ellibe binbe yüz) TL, Mühendislik Fakültesi’nde Tõp
Mühendisli i Bölümü (Hazõrlõk sõnõfõ dahil) 23.175
(Yirmiüçbinyüzyetmi be ) TL, Sa lõk Bilimleri Fakültesi’nde;
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 23.175
(Yirmiüçbinyüzyetmi be ) TL, Hem irelik Bölümü ve Sa lõk
Yönetimi Bölümü 24.500 (Yirmidörtbinbe yüz) TL’dir. Beslenme
ve Diyetetik Bölümü 30.900 (Otuzbindokuzyüz) TL’dir. Fen Edebiyat
Fakültesi’nde; Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (Hazõrlõk sõnõfõ
dahil) 30.900 (Otuzbindokuzyüz) TL, Psikoloji Bölümü 33.000
(Otuzüçbin) TL, Sa lõk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birinci ve
ikinci ö retim dahil tüm programlar 24.500 (Yirmidörtbinbe yüz)
TL’dir. Bu ücretlere (% 8) KDV dahil de ildir. Ö retim ücretleri iki

taksitte alõnacak olup, taksitler her yarõyõl ba õnda banka aracõlõ õyla
tahsil edilecektir. Ö retim ücretlerindeki olasõ yõllõk artõ lar, bir
önceki yõla göre (TÜFE+ÜFE)/2 oranõnda artõ la sõnõrlõ tutulacaktõr.
Hem irelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Beslenme ve Diyetetik
bölümlerinde staj zorunludur. Sa lõk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ö rencilerinin yaz tatilinde hastanelerin ilgili bölümlerinde e itim
ö retim yõlõ sonunda yaz stajõ yapmalarõ zorunludur.  Acõbadem
Üniversitesi’nde burslar kar õlõksõz olup derslere devamlõlõk gösteren,
uzakla tõrma ve okuldan atõlma disiplin cezasõ almayan ö renciler
için ba arõ durumuna bakõlmaksõzõn normal e itim ö retim süresince
devam eder. Burs süresi Yabancõ Dil Hazõrlõk Programõ okuyacak
ö renciler için Hazõrlõk Programõ süresi (en fazla iki yõl) artõ sekiz
yarõyõl (Tõp Fakültesi için Hazõrlõk Programõ süresi artõ altõ yõl);
Hazõrlõk Programõ’nda okumadan birinci sõnõftan ba layan ö renciler
için sekiz yarõyõl olup (Tõp Fakültesi için altõ yõl), önlisans programlarõ
için dört yarõyõldõr.  Burslar sadece e itim ücretini kapsamakta olup
barõnma, beslenme, ula õm, kitap vb. konular burs kapsamõ
dõ õndadõr. Acõbadem Üniversitesi bölümlerine burslu olarak
yerle tirilen ö renciler üniversitenin ba ka bir bölümüne yatay
geçi  yaptõklarõnda burs haklarõ devam eder. Çift anadal programõ
ö rencileri belirtilen burs süreleri içinde birinci veya ikinci anadal
ders yükümlülüklerinden herhangi birini tamamlamõ  olmalarõ
durumunda, burs süreleri iki yarõyõl süre ile uzatõlõr. Burs yönergesi
kapsamõnda yer alan burslarda birden fazlasõndan yararlanmak için
gerekli artlarõ sa layan ö renci, kendi açõsõndan en avantajlõ olan
yalnõzca bir tek burs hakkõndan yararlanabilir. Kerem Aydõnlar Vakfõ
Destek Bursu (KAVDEB) bu ko ul kapsamõnda de ildir. Acõbadem
Üniversitesi Üstün Ba arõ Bursu; Tam burslu olarak Tõp Fakültesi’ne
yerle en, yerle tirildi i puan türünden LYS ba arõ sõralamasõnda
ilk 500 içinde yer alan ö rencilere sa lanan burstur. Burs kapsamõ:
E itim-ö retim ücretini; 9 ay süreyle aylõk 750 TL burs deste ini;
e itim günlerinde ö le yeme ini; ihtiyaç temelli olarak, konukevinde
iki ki ilik odalarda ücret ödemeden kalõnmasõnõ içermektedir.
Acõbadem Üniversitesi Tõp Fakültesi Bursu; Acõbadem Üniversitesi
Tõp Fakültesi’nde 2015-2016 akademik yõlõndan itibaren e itime
ba layan %100 veya %50 burslu olarak ö renim görecek ö rencilere
sa lanan burstur. Burs hakkõ kazanan ö renciler ayrõca; Kerem
Aydõnlar Vakfõ Destek Bursu Programõna ba vurabilirler. Acõbadem
Üniversitesi Tõp Fakültesi’ne %50 burslu olarak yerle tirilen
ö renciler a a õdaki ko ullarõ sa lamalarõ halinde geri kalan e itim
ücretinden muaf kabul edilerek %100 burslu okuma hakkõ elde
ederler: Uluslararasõ Bakalorya (IB) diplomasõna sahip ve IB
diploma notu 32 veya üstü olan ö renciler; ABITUR veya MATURA
diplomasõna sahip ve bu diplomadaki notu 2 veya daha iyi olan
ö renciler; Fransõz Bakalorya sõnavõnõ alan (Fransõz liselerinden
alõnacak denklikler kabul edilmeyecektir.) ve sõnav notu 14 veya
daha iyi olan ö renciler; SAT sõnavõndan 2000 veya üstünde puan
alan ve MF-3 puan türüne göre ba arõ sõralamasõnda ilk 2.000
içerisinde yer alan ö renciler. Kerem Aydõnlar Vakfõ Destek Bursu
(KAVDEB); Kerem Aydõnlar Vakfõ tarafõndan kapsamõ ihtiyaç
temelli olarak yemek, cep harçlõ õ ve ö renci konukevi için
sa lanan burstur. Burs kapsamõnda: Yemek Bursu (e itim günlerinde
ö le yeme i), Cep Harçlõ õ (masraflarõna katkõ olarak 9 ay süreyle
aylõk 300 TL), Ö renci Konukevi Bursu ( ki ki ilik odalarda
konaklama - stanbul içi yakõn bölgeler için konukevi bursu
verilmeyecektir). Burs ba vurularõ Kerem Aydõnlar Vakfõ tarafõndan
de erlendirilir. Özel Burslar;  Kerem Aydõnlar Anadolu Ö retmen
Lisesi Bursu: Kerem Aydõnlar Anadolu Ö retmen Lisesi  ve 2014-
2015 e itim-ö retim döneminde e itime ba layan Kerem Aydõnlar
Fen Lisesi mezunlarõ, Acõbadem Üniversitesi’nde herhangi bir
bölüm ve programa yerle me durumunda %50 e itim ücreti
muafiyet hakkõna sahiptir. ehit ve Gazi Çocuklarõ Bursu: ehit ve
Gazi çocuklarõna önlisans, lisans ve lisansüstü programlarõ ö renim
ücretlerinde %20 e itim ücreti muafiyet bursu sa lanõr. Burstan
yararlanabilmek için resmi kurumlarca verilmi  ehit veya gazi
belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. E itimci ve Sa lõk
Profesyonelleri Bursu: E itimciler (ö retmen, ö retim elemanlarõ),
tõp doktorlarõ, di  hekimleri, eczacõlar ve di er sa lõk profesyonelleri
ile bu ki ilerin e  ve çocuklarõna önlisans, lisans ve lisansüstü
ö renim ücretlerinde %10 e itim ücreti muafiyet bursu sa lanõr.
Burstan yararlanabilmek için ilgili kurumlarca verilmi  belgelerin
ibraz edilmesi gerekmektedir. Acõbadem Bursu: Acõbadem Sa lõk
Grubu ve Acõbadem Üniversitesi çalõ anlarõ ile bu ki ilerin e  ve
çocuklarõna önlisans, lisans ve lisansüstü ö renim ücretlerinde
%10 e itim ücreti muafiyet bursu sa lanõr.  Karde  Bursu:Acõbadem
Üniversitesi’nde okuyan karde lere beraber okuduklarõ her yõl, her
karde  için %5 e itim ücreti muafiyet bursu sa lanõr. Çalõ an
Ö renci Programõ Bursu: Acõbadem Üniversitesi, ö rencilerine
üniversitenin ve Acõbadem Sa lõk Grubu’nun çe itli bölümlerinde
yarõ zamanlõ çalõ arak deneyim ve gelir elde etme imkânõ da sunar.
Burslarla ilgili ayrõntõlõ bilgi www.acibadem.edu.tr adresinde
mevcuttur.

Bk. 121. Bir yõl süreli zorunlu Arapça Hazõrlõk Programõ uygulanõr. Hazõrlõk
sõnõfõ, ö retim süresi sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir.
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Arapça yeterlik sõnavõnõ ba aranlar do rudan birinci sõnõfa alõnõrlar.
Ö rencilere, “Yüksekö retim Kurumlarõnda Yabancõ Dil Ö retimi
ve Yabancõ Dille Ö retim Yapõlmasõnda Uyulacak Esaslara li kin
Yönetmelik” hükümleri uygulanõr.

Bk. 122. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 123. Hacettepe Üniversitesi’ne merkezi yerle tirme sonucu programlara
birinci sõrada yerle tirilen  ö rencilere; kazandõklarõ programlarõn
normal ö renim süreleri boyunca yurt odalarõnda ücretsiz
konaklama, yine ilk be  sõrada yerle tirilen ö rencilere ücretsiz üç
ö ün yemek olana õ sa lanacak olup, bu destekler Üniversitemizin
belirleyece i akademik ba arõya ba lõ olarak devam edecektir.
Sõralamalar, ÖSYM’nin belirledi i yerle tirme puanõna esas sõralar
olacaktõr.

Bk. 124. Ö retim dili Almancadõr.

Bk. 125. Bir yõl süreli zorunlu Almanca Hazõrlõk Programõ uygulanõr, programõn
sonunda Almanca yeterlik sõnavõnõ ba aranlarõn do rudan birinci
sõnõfa kayõtlarõ yapõlõr. Almanca Hazõrlõk sõnõfõ, ö retim süresi
sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir.

Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararasõ yabancõ
dil sõnavlarõnõn birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde
ba arõlõ oldu unu belgeleyen, b) Üniversitece ö retim yõlõ ba õnda
yapõlacak Almanca  yeterlik sõnavõnda ba arõlõ olanlar do rudan
birinci sõnõfa alõnõrlar. Ö rencilere, “Yüksekö retim Kurumlarõnda
Yabancõ Dil Ö retimi ve Yabancõ Dille Ö retim Yapõlmasõnda
Uyulacak Esaslara li kin Yönetmelik” hükümleri uygulanõr.

Bk. 126. E itim-ö retim altyapõsõ tamamlanõncaya kadar ö renciler
ö renimlerini Hacettepe Üniversitesi Tõp Fakültesi’nde
sürdüreceklerdir

Bk. 127. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 128. Ö retim dili Fransõzcadõr.

Bk. 129. Bir yõl süreli zorunlu Fransõzca Hazõrlõk Programõ uygulanõr, programõn
sonunda Fransõzca yeterlik sõnavõnõ ba aranlarõn do rudan birinci
sõnõfa kayõtlarõ yapõlõr. Fransõzca Hazõrlõk sõnõfõ, ö retim süresi
sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir.

Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararasõ yabancõ
dil sõnavlarõnõn birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde
ba arõlõ oldu unu belgeleyen, b) üniversitece ö retim yõlõ ba õnda
yapõlacak Fransõzca  yeterlik sõnavõnda ba arõlõ olanlar do rudan
birinci sõnõfa alõnõrlar. Ö rencilere, “Yüksekö retim Kurumlarõnda
Yabancõ Dil Ö retimi ve Yabancõ Dille Ö retim Yapõlmasõnda
Uyulacak Esaslara li kin Yönetmelik” hükümleri uygulanõr.

Bk. 131. Hazõrlõk e itimi Ankara’da yapõlacaktõr.

Bk. 132. Haliç Üniversitesi, Bizim-Lösemili Çocuklar Vakfõ tarafõndan
kurulmu  vakõf üniversitesidir. E itim-ö retimin ücrete tabi oldu u
Haliç Üniversitesinde 2015-2016 e itim-ö retim yõlõ ücretleri,
Hem irelik Yüksekokulu 21.000 TL, ngilizce Hazõrlõk Sõnõfõ 19.500
TL, Fen-Edebiyat Fakültesi; Amerikan Kültürü ve Edebiyatõ Bölümü
25.000 TL, Mütercim-Tercümanlõk Bölümü 26.500 TL, Matematik
Bölümü 18.500 TL, , Psikoloji Bölümü 29.000 TL, Moleküler Biyoloji
ve Genetik Bölümü 27.500 TL, Mimarlõk Fakültesi;  Mimarlõk Bölümü
ve ç Mimarlõk Bölümü 28.500 TL, Endüstri Ürünleri TasarõmõBölümü
25.000 TL, Mühendislik Fakültesi bölümleri 28.500 TL, letme
Fakültesi; letme(Tükçe), letme( ngilizce) ve  Turizm letmecili i
bölümleri 25.000 TL, letme Enformati i, Uluslararasõ Ticaret ve

letmecilik, Siyaset Bilimi ve Uluslararasõ li kiler Bölümü ve
Halkla li kiler ve Tanõtõm Bölümleri için 26.000 TL, Sa lõk Bilimleri
Yüksekokulu; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 25.500 TL,
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 24.500 TL, Ebelik Bölümü 20.000
TL, Meslek Yüksekokulu bölümleri için 18.500 TL olup, %8 Katma
De er Vergisi e itim-ö retim ücretine dâhildir. Ücretler kayõt
esnasõnda ¼’ü pe in ödenmek artõ ile geri kalanõ 8 e it taksitle
ödenebilir. E itim-ö retim ücretinde yapõlabilecek yõllõk artõ lar,
Devlet statistik Enstitüsü tarafõndan belirlenen enflasyon oranlarõ
dikkate alõnarak üniversitemiz yetkili kurullarõnõn kararõna istinaden
yapõlacaktõr. ÖSYS sonuçlarõnda puan türlerindeki sõralamada
(Ortaö retim Ba arõ Puanõ eklenmeden), lk 250 ki i içinde yer
alarak, üniversitemizin burslu bölümlerine yerle en ve kayõt
yaptõran ö rencilere, ö renim ücretlerine ek olarak kayõt olduklarõ
bölümün ücretinin %10’u 9 aya bölünerek burs olarak verilir. 250-
2000 ki i arasõnda yer alarak, üniversitemizin burslu bölümlerine
yerle en ve kayõtlarõnõ yaptõran ö rencilere de bölüm ücretinin %5’i
9 aya bölünerek ö renciye burs olarak verilir. Tüm Burs imkanlarõ
hakkõnda bilgi almak için www.halic.edu.tr adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Bk. 133. I õk Üniversitesi, 130 yõllõk geçmi i ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
E itim Vakõflarõndan biri olan, Feyziye Mektepleri Vakfõ (FMV)
tarafõndan kurulmu tur. I õk Üniversitesi’nde ö retim ücretlidir. Bu
ücret 2015-2016 E itim-Ö retim yõlõnda hazõrlõk ve lisans programlarõ
için 29.421TL + %8 KDV ve önlisans programlarõ için 14.642TL +
%8 KDV’dir. E itim ücretleri için tamamõ pe in, dönemlik ve taksitli

ödeme seçenekleri mevcuttur. Ayrõntõlõ bilgilere I õk Üniversitesi
web sitesindeki (http://www.isikun.edu.tr) Mali ler Daire Ba kanlõ õ
sayfasõndan ula õlabilir. ile Kampüsü’nde ö renim görecek kõz ve
erkek ö renciler için yurtlar mevcut olup, ücrete tabidir. Yurtlarla
ilgili genel bilgilere I õk Üniversitesi web sitesinden ula õlabilir.
Burslar ve indirimler, yabancõ dil hazõrlõk ö retimi için iki akademik
yõl; not ortalamasõna bakõlmaksõzõn kesintisiz olarak önlisans
programlarõnda iki akademik yõl, lisans programlarõnda be  akademik
yõldõr. Birden fazla burs ya da indirim almaya hak kazanan ö renci,
en yüksek olanõndan yararlanõr. Yüksek Onur Bursu: Tam burslu
kontenjandan, Merkezi Yerle tirme Sonucu’na göre sõralamada ilk
2000’e girip I õk Üniversitesi’ne yerle en ve kayõt yaptõran ö rencilere
verilen burstur.  ile Yerle kesi’ndeki programlara kayõtlõ ö renciler
I õk Üniversitesi yurtlarõnda ücretsiz kalabilirler. Üniversiteye
kayõtlõ olmalarõ ve GNO’larõnõn (Genel Not Ortalamalarõ) 2.50’nin (iki
elli) üzerinde olmasõ ko ulu ile 9 ay süre ile ya am giderleri için
kendilerine üniversite tarafõndan belirlenen bir miktarda parasal
destek verilir. Onur Bursu: Tam burslu kontenjandan, Merkezi
Yerle tirme Sonucu’na göre sõralamada 2001-10 000 içine girip I õk
Üniversitesi’ne yerle en ve kayõt yaptõran ö rencilere verilen
burstur. Üniversiteye kayõtlõ olmalarõ ko ulu ile ile Yerle kesi’ndeki
programlara kayõtlõ ö renciler I õk Üniversitesi yurtlarõnda ücretsiz
kalabilirler. Ba arõ Bursu: Ücretli ve kõsmi burslu ö rencilerden
lisans ö renimleri boyunca üstün ba arõ gösteren ö rencilere
verilir. Bu burs hazõrlõk sõnõfõ hariç her yarõyõl sonunda Üniversite
Burs Yönergesine göre verilir. Çalõ ma Bursu: Ö rencinin ba vurusu
ve kabul görmesi halinde üniversitenin ihtiyacõ oldu u birimlerde
çalõ ma olana õ sa lanõr. Kendisine çalõ masõ kar õlõ õnda saat ba õ

ücret ödenir. FMV I õk Liseleri’nden mezun olup, I õk Üniversitesi’nin
Lisans Programlarõna ücretli olarak yerle en ve kayõt olan ö rencilere
ö retim ücretinde %50 indirim uygulanõr. Tercih ndirimleri: I õk
Üniversitesi’nin programlarõnõ tercihlerinde ilk üç sõrada yazarak
üniversiteye ücretli olarak yerle en ve kayõt yaptõran ö rencilere
ö retim ücretinde %25 indirim uygulanõr. i li Terakki Lisesi,
Darü afaka Lisesi ve ile lçesi’ndeki liselerden mezun olan ve
I õk Üniversitesi’nin lisans programlarõnõ ilk üç tercihlerinde yazarak
ücretli olarak yerle en ve kayõt yaptõran ö rencilere ö retim
ücretinde %50 indirim uygulanõr. Uluslararasõ Bakalorya (IB)
programõndan diploma alan ve I õk Üniversitesi Lisans Programlarõna
ücretli olarak yerle en ö rencilere ö retim ücretinde %50 indirim
uygulanõr. I õk Üniversitesi’nin ayrõca spor, karde , ehit ve gazi
çocu u burs ve indirimleri bulunmaktadõr. Ayrõntõlõ bilgi “http://
www.isikun.edu.tr” web sitesindeki Önlisans, Lisans ve Lisansüstü
düzeyinde Burs Yönergesinden, alõnabilir.

Bk. 134. Bu programa yerle tirilen ve bu programõn puan türünde ilk 1 000’e
giren adaylara, 8 ay süre ile aylõk 500 TL  kar õlõksõz Akdeniz Tõp
E itim Bursu verilecektir. Bu ö rencilerin sene kaybõ olmaksõzõn,
her yõl tõp dersleri not ortalamalarõnõn en az %80 olmasõ halinde,
e itim süreleri boyunca burslarõ devam edecektir.

Bk. 135. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 136. Ö renciler e itimlerini Van ili Merkez Kampus’taki Fen-Edebiyat
Fakültesinde sürdüreceklerdir

Bk. 137. 2015 yõlõnda yapõlan YGS ve LYS sonucunda MF puan türlerinde
OBP’nin 0.12 katsayõsõ ile çarpõlmasõ sonucu bulunan Y-MF1, Y-
MF2, Y-MF3, Y-MF4 ve Y-TM1 puanlarõndan yerle tikleri bölümün
puanõ esas alõnarak a a õda verilen derecelere giren ve TÜ’yü 1.
sõrada tercih edip TÜ lisans programõna kayõt yaptõran ö rencilere
4 yõl süreyle ba arõ derecelerine göre çe itli miktarda “ TÜ Ba arõ
Ödülü” verilecektir. TÜ Ba arõ Ödülü ngilizce Hazõrlõk Dönemini de
kapsamaktadõr; 1-50 arasõ: 9 ay süreyle ayda 1.500 TL, 1 diz üstü
bilgisayar ya da tablet bilgisayar, TU ARI-TEKNOKENT’te irket
açma önceli i, ö renim süresince Gölet veya Gümü suyu’nun
yüksek standartlõ yurtlarõnda ücretsiz konaklama olana õ, 51-100
arasõ: 9 ay süreyle ayda 1.000 TL, 1 diz üstü bilgisayar ya da tablet
bilgisayar, ITU ARI-TEKNOKENT’te irket açma önceli i, ö renim
süresince Gölet veya Gümü suyu’nun yüksek standartlõ yurtlarõnda
ücretsiz konaklama olana õ, 101-200 arasõ: 9 ay süreyle ayda 600
TL, ö renim süresince MKB ve Ayaza a standart yurtlarõnda
ücretsiz konaklama olana õ, 201-500 arasõ: 9 ay süreyle ayda 450
TL, stanbul dõ õnda ikamet eden ö rencilere ö renim süresince
MKB ve Ayaza a standart yurtlarõnda %50 indirimli konaklama
olana õnõ içerir. Ko ul: Yukarõda farklõ kategorilerde belirtilen ba arõ
ve yurt ödülü her e itim-ö retim yõlõ sonunda ö rencinin genel not
ortalamasõnõn 4.00 üzerinden 3.00'ün altõna dü mesi durumunda
kesilir. TÜ Sporcu Ödülü (2015-2016 Ö retim Yõlõ): TÜ’de faaliyet
gösteren bran larda, bran lara ayrõlan toplam 10 ki ilik kontenjan
dahilinde; bran õnda milli sporcu, milli hazõrlõk kampõna ça rõlmõ
veya takõm sporlarõnda bir takõmõn yõldõz, genç veya A takõmõ
seviyelerinde oynamõ  olan ve TÜ’deki ilgili bran  hocasõnõn
yapaca õ öneri do rultusunda, üniversiteye giri  puanõ göz önünde
bulundurularak, ferdi veya takõm sporlarõnda yer alacak ö rencilere;
9 ay süreyle ayda 250 TL, stanbul dõ õnda ikamet eden ö rencilere
TÜ yurtlarõnda kayõt önceli i hakkõnõ içerir. Ko ul: Ö renci ilgili
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bran ta TÜ’de üniversite takõmõnda yer alarak düzenli faaliyetlere
katõlacaktõr.

Bunlara ek olarak ilk 1000’den Üniversitemize yerle ecek olan
ö renciler, TÜ ARI TEKNOKENT tarafõndan giri imci firmalar ile
birlikte bir ay süreyle USA Silikon Vadisi Chicago’da bedelsiz gezi
ve staj hakkõna sahip olacaktõr.

Bk. 138. Yüksek htisas  Üniversitesine 2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda
kayõt yaptõracak ö renciler için yõllõk ö renim ücreti; Tõp Fakültesinde
KDV dâhil  30.000 TL dir. Ücretler iki e it taksitte Güz ve Bahar
dönemi ba larõnda ödenir. Ücretlerde Yõllõk Artõ :  yõllõk TÜFE artõ õ
ile sõnõrlõ tutulmaktadõr. Burslu kontenjanlardan kayõt yaptõran
ö rencilerin bursluluk süreleri Tõp Fakültesinde toplam 12 dönem
ile sõnõrlõdõr.. Yüksek htisas  Üniversitesi,  ö rencinin bu süre içinde
ö renimine devam etmesi artõyla  ve sõnõf geçme kaydõyla bursun
etkilenmeyece ini taahhüt etmektedir. Barõnma Yardõmõ: Tam
Burslu ve % 75 burslu  ö rencilere  Barõnma yardõmõ  ve ya am
destek yardõmõ olarak aylõk 2000  TL yardõm yapõlõr.  Ba arõ Bursu:
Yüksek ihtisas Üniversitesine  Tam Burslu  ve % 75 burslu
kontenjan dõ õnda kayõt yaptõran ö renciler, akademik yõl içinde
Üniversitenin öngördü ü ders yükü artlarõnõ sa lamalarõ ve yõllõk
akademik ortalamalarõnõn 3,50 ve daha yüksek olmasõ halinde
izleyen Akademik yõlda % 50 burs la desteklenirler.  Burslu
Kontenjanda Tercih Kõsõtõ: Yüksek ihtisas Üniversitesi ö rencisi
olup, Yüksek ihtisas Üniversitesinden ayrõlmõ  veya ili i i kesilmi
olanlar ve dört yõllõk üniversite mezunu olanlar sadece ücretli
statüde (burslu kontenjanlara yerle seler dahi) kayõt yaptõrabilirler.
Ayrõntõlõ Bilgi çin: Ücret ödeme esaslarõ, ya am katkõ ve barõnma
payõ miktarlarõ, ile ilave ko ullarõ hakkõnda ayrõntõlõ bilgiler için
www.yiü.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

Bk. 139. Bu programa alõnacak ö rencilerin yüzme, dalma, can kurtarma ve
denize dayanõklõ olma durumlarõna engel te kil edecek herhangi bir
sa lõk sorunlarõ olmadõ õna dair, sa lõk kurulu raporunu; Karadeniz
Teknik Üniversitesine yerle enlerin KTÜ Farabi Hastanesinden
veya tam te ekküllü bir hastaneden, Girne Üniversitesine
yerle enlerin ise Yakõn Do u Üniversitesi Hastanesinden veya
tam te ekküllü bir hastaneden almalarõ gerekir.

Bk. 140. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 141. Bu programa yerle tirilen ö renciler Hazõrlõk Sõnõfõndaki ö renimlerini
Trabzon’daki Merkez Kanuni Kampusunda sürdüreceklerdir.

Bk. 142. Koç Üniversitesi’nde e itim-ö retim ücrete tabidir. 2015-2016 ders
yõlõnda yerle tirilen ö renciler için e itim-ö retim ücreti Tõp Fakültesi
dõ õndaki programlar için KDV dâhil 44.000 TL’dir; Tõp Fakültesi
2015-2016 ders yõlõ e itim-ö retim ücreti KDV dâhil 60.600 TL’dir,
Yabancõ Dil Hazõrlõk Programõ ücreti tüm bölümler için KDV dâhil
44.000 TL’dir. Yõllõk ö renim ücreti Güz ve Bahar yarõyõllarõndaki
dersleri kapsar ve ücretlerin yarõsõ Güz Yarõyõlõ ba õnda, geri kalanõ
Bahar Yarõyõlõ ba õnda ödenir. Yurtlar ücretlidir. E itim-ö retim,
yurt ücretleri ve burslar her yõl Mütevelli Heyeti tarafõndan, maliyet
artõ larõ ile o yõlõn Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanõr.
Koç Üniversitesinde burslar e itim-ö retim ücretinden muafiyet
sa lar, kar õlõksõzdõr ve normal e itim-ö retim süresince devam
eder. Bursa esas normal e itim-ö retim süresi Yabancõ Dil Hazõrlõk
Programõ okuyacak ö renciler için Hazõrlõk Programõ süresi (en
fazla dört yarõyõl) artõ sekiz yarõyõl (Tõp Fakültesi için Hazõrlõk
Programõ süresi artõ on iki yarõyõl); Hazõrlõk Programõ’nda okumadan
birinci sõnõftan ba layan ö renciler için sekiz yarõyõldõr (Tõp Fakültesi
için on iki yarõyõldõr). Çift Anadal programõ ö rencileri, belirtilen burs
süreleri içinde birinci veya ikinci Anadal programlarõnõ
tamamlayamazlar ise, burs süreleri iki yarõyõl süre ile uzatõlõr.
Üniversitenin düzenlemeleri dahilinde ö renimlerine ve  derslerine
devam eden ö renciler akademik ba arõsõzlõktan dolayõ yukarõda
belirtilen sürelerin dolmasõndan önce burs kaybõ ya amazlar.

Koç Üniversitesi programlarõna burslu olarak yerle tirilen ö renciler
Üniversitenin ba ka bir programõna yatay geçi  yaptõklarõnda burs
haklarõ devam edebilir. Felsefe, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi,
ngiliz Dili ve Kar õla tõrmalõ Edebiyat, Matematik, Fizik ve Kimya
bölümlerine tam burslu yerle en ö renciler ba ka bir bölüme kurum
içi yatay geçi  ile geçmeleri halinde bursluluk haklarõnõ kaybederler.
Di er bölümlere yerle en tam burslu ö rencilerin ba ka bir bölüme
kurum içi yatay geçi  ile geçmeleri durumunda bursluluk haklarõnõn
devamõ geçi  yapmak istedikleri bölümün ba lõ oldu u fakültenin
de erlendirmesine ve onayõna tabidir. Burslu veya burssuz
kontenjandan daha önce Koç Üniversitesi’nin bir lisans programõna
yerle ip bu programa kaydolmamõ , programõ tamamlamõ  veya
programdan ayrõlmõ  olanlar tekrar Koç Üniversitesi lisans
programlarõna yerle tikleri takdirde herhangi bir burs imkânõndan
yararlanamazlar. Daha önceki yõllarda Türkiye’de Koç Üniversitesi
dõ õnda bir lisans programõna yerle tirilmi  olan ö renciler Koç
Üniversitesi’nin bir lisans programõna tam burs kontenjanõndan
yerle tirilirlerse tam burs imkânõndan yararlanamazlar, ancak %50
Burslu olarak kayõt yaptõrabilirler. Koç Üniversitesi’nin Tam Burslu
programlarõna yerle tirilen ö rencilere sa lanan burs sadece e itim-

ö retim ücretinden muafiyet sa lar. Tam Burslu programlara
yerle tirilen ö rencilere yurtlarda ücret ödemeden kalma olana õ,
aylõk masraflara katkõ ve ders kitabõ giderlerine katkõ ihtiyaca ba lõ
olarak ve Üniversitenin düzenlemeleri dahilinde devam etmek
üzere  sa lanabilir. htiyaç dâhilinde yapõlacak ba vurular tercih
döneminden ba layarak de erlendirilecektir. Semahat-Nusret Arsel
ve Suna- nan Kõraç Üstün Ba arõ Bursu, Koç Üniversitesi’nin çe itli
programlarõna Tam Burslu olarak üst sõralamalarda yerle tirilecek
30 ö renciye verilecektir. Burslarõn en az 3’er adedi Hukuk ve Tõp
Fakültelerine ayrõlmõ tõr. LYS sonucunda Koç Üniversitesi’nin
burssuz, %50 burslu veya %25 burslu programlarõndan birine girme
hakkõ kazanan ve daha önceki yõllarda Türkiye’de bir lisans
programõna yerle tirilmemi  olan ehit çocuklarõ Tam Burslu olarak
kabul edilir. LYS sonucunda Koç Üniversitesi’ne yerle tirilen ve
Uluslararasõ Bakalorya (IB) diplomasõ olan ve diploma notu 34 veya
üstü olan ö rencilerin e itim ücretlerine %25 burs indirimi verilir;
Abitur diplomasõ olan ve diploma notu 2.3 veya daha iyi olan
ö rencilerin e itim-ö retim ücretlerine %25 burs indirimi verilir;
Matura (Reifeprüfung) diplomasõ olan ve diploma notu 2.0 veya
daha iyi olan ö rencilerin e itim-ö retim ücretlerine %25 burs
indirimi verilir; Fransõz Bakalorya sõnavõnõ alan (Fransõz liselerinden
alõnan denklikler kabul edilmeyecektir) ve sõnav notu 14 veya daha
iyi olan ö rencilerin e itim-ö retim ücretlerine %25 burs indirimi
verilir; SAT sõnavõndan 2000 puan veya üstü olan ve LYS’de
kullanõlan ba arõ sõralamasõnda ilk 25.000 içinde yer alan ö rencilerin
e itim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. Burs indiriminden
faydalanabilmek için ilgili belgenin kayõt esnasõnda teslim edilmesi
gerekmektedir. LYS sõnavõ sonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz,
destek burslu (%50 burslu) ya da kõsmi burslu (%25 burslu)
programlarõna yerle tirilen ö rencilere programlarõndaki akademik
dönem sonundaki ba arõ sõralamalarõna dayanarak bir sonraki
dönem için e itim-ö retim ücretinden indirim veya muafiyet
sa lanabilir.  Koç Üniversitesinin Uluslararasõ Bakalorya (IB)
diplomasõ, Fransõz Bakalorya sõnav notu (Fransõz liselerinden
alõnan denklik hariç), MATURA veya ABITUR diploma notu olan
ö rencilere sa ladõ õ imkânlara http://adaylar.ku.edu.tr/node/
30#2_15 sayfasõndan, adaylarõn kayõt-kabul süreci veya okulumuzla
ilgili di er sorularõna ise http://adaylar.ku.edu.tr/node/30
sayfasõndan ula õlabilir.

Bk. 143. Koç Üniversitesi Hem irelik Yüksekokulunda e itim-ö retim ücrete
tabiidir. 2015-2016 ders yõlõnda e itim-ö retim ücreti KDV dâhil
10.500 TL’dir. Yõllõk ö renim ücreti Güz ve Bahar yarõyõllarõndaki
dersleri kapsar ve ücretlerin yarõsõ Güz yarõyõlõ ba õnda, geri kalanõ
Bahar yarõyõlõ ba õnda ödenir. Yurtlar ücretlidir. Hem irelik
Yüksekokulunda e itim-ö retim Topkapõ Sa lõk Bilimleri
Kampüsü’nde yapõlmakta, yurtlar ise Zeytinburnu bölgesinde yer
almaktadõr. E itim-ö retim, yurt ücretleri ve burslar her yõl Mütevelli
Heyeti tarafõndan, maliyet artõ larõ ile o yõlõn Üniversite bütçesi göz
önünde tutularak saptanõr. Tam Burslu olarak yerle tirilen ö rencilere
sa lanan burs; (a) e itim-ö retim ücretini (b) yurtlarda ücret
ödemeden kalmayõ, (c) masraflarõna katkõ olarak, ko ullarõ sa layan
ö rencilere, 10 ay süreyle ayda 400 TL burs deste ini ve ders
günlerinde her gün iki ö ün yeme i kapsamaktadõr. Burslar
kar õlõksõz olup, normal e itim-ö retim süresince (8 yarõyõl) devam
eder ve Üniversitenin düzenlemeleri dahilinde ö renimlerine ve
derslerine devam eden ö renciler akademik ba arõsõzlõktan dolayõ
yukarõda belirtilen sürenin dolmasõndan önce burs kaybõ ya amazlar.
Daha önce tam, destek (%50 Burslu) veya kõsmi burslu (%25
Burslu) kontenjandan Koç Üniversitesi’nin bir lisans programõna
yerle ip bu programa kaydolmamõ , programõ tamamlamõ  veya
ayrõlmõ  olanlar tam, destek veya kõsmi burslu ö renimden
yararlanamazlar.

Bk. 144. Maltepe Üniversitesinde e itim-ö retim ücrete tabidir. Tõp Fakültesi
38.000 TL, Tõp Fakültesi ( ngilizce) 38.000 TL, E itim Fakültesi
21.700 TL, Güzel Sanatlar Fakültesi 24.140 TL, ngilizce Hazõrlõk
Programõ 26.500 TL, di er fakülteler 26.500 TL, Hem irelik
Yüksekokulu 13.300 TL, Meslek Yüksekokulu programlarõ 13.300
TL’dir. Bu ücretlere KDV dâhildir. Yõllõk e itim-ö retim ücreti
ödemeleri, Üniversite tarafõndan ilan edilen anla malõ bankanõn
açaca õ taksitli kredi hesabõ prosedürüne uygun sözle me
düzenlenerek ya da anla malõ bankalarõn kredi kartlarõ ile yapõlõr.
Kayõt sõrasõnda alõnacak pe inattan sonra kalan ücret Mayõs ayõna
kadar taksitlendirilir. Ücretin tamamõnõn kayõt anõnda pe in ödenmesi
halinde % 5 indirim uygulanõr. Ücretler her yõl için Mütevelli Heyeti
tarafõndan yeniden belirlenip, akademik yõl ba lamadan ilan edilir.
Tüm ö renciler giri  yõllarõna bakõlmaksõzõn, o akademik yõl için
açõklanan e itim-ö retim ücretine ve ödeme ko ullarõna uymakla
yükümlüdür. %25 ve %50 burslu kontenjanlara yerle en ö renciler,
e itim-ö retim ücretinin burs oranõ dõ õnda kalan kõsmõnõ öderler.
Maltepe Bursu: 2015 ÖSYS sonuçlarõna göre Üniversitenin; Psikoloji
( ngilizce), Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Hukuk, Elektrik-Elektronik
Mühendisli i ( ngilizce) ve n aat Mühendisli i programlarõ ile
Meslek Yüksekokulunun Bankacõlõk ve Sigortacõlõk, Çocuk Geli imi,
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Halkla li kiler ve Tanõtõm programlarõnõn tam ücretli kontenjanlarõnõ
birinci sõrada tercih ederek yerle en adaylardan (%25 ve %50
burslu kontenjanlara yerle enler hariç olmak üzere); ÖSYM’ye
bildirdi i adresi stanbul ili Maltepe ilçesi sõnõrlarõ içerisinde olan
veya stanbul ili Maltepe ilçesi sõnõrlarõ içerisindeki bir liseden mezun
olan veya nüfusa kayõtlõ oldu u il-ilçesi stanbul-Maltepe olan veya
en az son bir yõldõr stanbul ili Maltepe ilçesinde ikamet edenlere,
kesin kayõt sõrasõnda %30 indirim uygulanõr. Yukarõda açõklanan
burs ve indirimlerin tamamõ; zorunlu ngilizce hazõrlõk programõ için
bir yõlõ ve normal ö renim süresini (önlisans programlarõnda iki yõl,
lisans programlarõnda dört yõl, Tõp Fakültesinde altõ yõl)
kapsamaktadõr. Bu süre zarfõnda birbirini takip eden herhangi iki
yarõyõl sonunda, Genel A õrlõklõ Not Ortalamasõ 4.00 üzerinden
2.00’nin altõna dü en ö rencilerin burslarõ geçici olarak kesilir. Bursu
kesilen ö renci, Genel A õrlõklõ Not Ortalamasõnõ 2.00 ve üzerine
çõkardõ õ ilk yarõyõl sonrasõnda tekrar burs almaya hak kazanõr.
Disiplin cezasõ alan ö rencilerin burslarõ, bir daha ba lanmamak
üzere kesilir.

Bk. 145. E itim-ö retim Çubuk ilçesinde sürdürülecektir.

Bk. 146. 2015 yõlõ ÖSYS’de LYS’lerdeki yerle tirme puanõna göre MF, TM,
TS ve D L puan türlerinin herhangi birinde ilk 5 dereceye ve YGS’de
yerle tirme puanõna göre YGS puan türünün herhangi birinde ilk 5
dereceye girerek ODTÜ’de bir lisans programõnõ tercih eden
ö renciler, ODTÜ Vakfõ Üstün Ba arõ Bursu almaya hak kazanacaktõr.
Üstün Ba arõ Bursu, 2015-2016 E itim Ö retim Yõlõnda 9 ay süreyle
aylõk 1000 TL ödenmesini, bir adet dizüstü bilgisayarõ, tek ki ilik
yurt odalarõnda ücretsiz konaklamayõ, katkõ payõ muafiyeti ve her
dönem ODTÜ Kitaplõ õndan 600 TL kar õlõ õ kitap deste i olmak
üzere e itim deste ini ve gidi  dönü  uçak bileti de dahil olmak
üzere bir defaya mahsus olarak yurtdõ õnda staj yapma veya
uluslararasõ de i im programlarõnda en az bir dönem yurtdõ õnda
okuma önceli ini kapsamaktadõr. Üstün Ba arõ Bursunu almaya
hak kazanan ö renciler, dereceye girdikleri puan türü ile kayõt
olduklarõ programõn puan türü farklõ da olsa burs almaya hak
kazanõrlar. Üstün Ba arõ Bursu kar õlõksõz olup ngilizce Hazõrlõk
programõnda geçirilebilecek süre ile lisans programõnda geçirilecek
4 yõlõ kapsar. 2015 yõlõ ÖSYS’de LYS’lerdeki yerle tirme puanõna
göre MF ve TM puan türlerinin herhangi birinden ilk 100 dereceye,
TS ve D L türlerinin herhangi birinden ilk 50 dereceye ve YGS’de
yerle tirme puanõna göre YGS puan türünün herhangi birinde ilk 50
dereceye girerek ODTÜ’de bir lisans programõnõ tercih eden
ö renciler, ODTÜ Vakfõ Ba arõ Bursu almaya hak kazanacaktõr.
Ba arõ Bursu, 2015 -2016 E itim Ö retim Yõlõnda 9 ay süreyle aylõk
850TL ödenmesini, bir adet dizüstü bilgisayarõ, iki ki ilik yurt
odalarõnda (konukevleri hariç) ücretsiz konaklamayõ, katkõ payõ
muafiyetini ve her dönem ODTÜ Kitaplõ õndan 600 TL kar õlõ õ kitap
deste i olmak üzere e itim deste ini ve gidi  dönü  uçak bileti de
dahil olmak üzere bir defaya mahsus olarak yurtdõ õnda staj yapma
veya uluslararasõ de i im programlarõnda en az bir dönem yurtdõ õnda
okuma önceli ini kapsamaktadõr. Ba arõ Bursunu almaya hak
kazanan ö renciler, dereceye girdikleri puan türü ile kayõt olduklarõ
programõn puan türünün aynõ olmasõ durumunda burs almaya hak
kazanõrlar. Ba arõ Bursu kar õlõksõz olup ngilizce Hazõrlõk programõnda
geçirilebilecek süre ile lisans programõnda geçirilecek 4 yõlõ kapsar.
Üstün Ba arõ Bursu ile Ba arõ Bursunun her ikisini de almaya hak
kazanan ö rencilere sadece Üstün Ba arõ Bursu verilecektir. Üstün
Ba arõ ve Ba arõ Bursunu almaya hak kazanacak ö rencilerin
sõralamasõnõn belirlenmesinde, ÖSYM tarafõndan bir mesle e
yönelik program uygulamayan ortaö retim kurumlarõndan mezun
olan adaylarõn kendi alanlarõ ile ilgili yüksekö retim programlarõna
yerle tirilmesinde kullanõlan yöntem esas alõnarak hesaplanan
Ortaö retim Ba arõ Puanõnõn (OBP) sõnav puanõna eklenmesiyle
elde edilen yerle tirme puanõ temel alõnacaktõr.

ODTÜ’ye a a õdaki ko ullarda yerle tirilen ve ailesi Ankara dõ õnda
ikamet etmekte olanlardan (a) MF puan türüne göre ö renci alan
programlara yerle tirilen ö rencilerden MF puan sõralamasõnõn
herhangi birinde yerle tirme puanõna göre ilk 4.000 ö renci arasõnda
yer alan, (b) TM puan türüne göre ö renci alan programlara
yerle tirilen ö rencilerden TM puan sõralamasõnõn herhangi birinde
yerle tirme puanõna göre ilk 500 ö renci arasõnda yer alan, (c) TS
puan türüne göre ö renci alan programlara yerle tirilen ö rencilerden
TS puan sõralamasõnõn herhangi birinde yerle tirme puanõna göre
ilk 300 ö renci arasõnda yer alan, (d) D L puanõna göre ö renci alan
bölümlere yerle tirilen ö rencilerden D L puan sõralamasõnõn herhangi
birinde yerle tirme puanõna göre ilk 100 ö renci arasõnda yer alan,
e) TÜBITAK tarafõndan düzenlenen bilim olimpiyatlarõnda ilk 3
dereceye giren ö renciler ODTÜ ö renci konukevine veya ODTÜ
yurtlarõna ücreti kar õlõ õ “sõralamasõz” olarak kabul edileceklerdir.
ODTÜ Vakfõ ve ODTÜ Mezunlar Derne i ekonomik zorluklar
nedeniyle e itimini sürdürmekte zorlanan ö rencilere destek
olmaktadõr. 2015-2016 E itim Ö retim Yõlõnda Ba arõ Burslarõ dahil
yakla õk 100 çe it burs ve yardõmdan yakla õk 1.300 yeni kazanan
ö rencinin yararlanmasõ beklenmektedir. Burs ve yardõmlar 9-12

ay süre ile nakit, yurt ve yemek yardõmlarõ eklinde olup miktarlarõ
2014-2015 e itim ö retim yõlõ için aylõk 80-600 TL arasõnda
de i mektedir. Burs ve yardõmlardan ihtiyacõ olan ö renciler,
ö renimlerini ba arõ ile sürdürdükleri sürece yararlanabilmektedirler.
Bazõ ö renciler ekonomik gereksinimlerine göre nakit, yurt ve
yemek yardõmlarõnõn tamamõndan yararlanabilmektedir. Burs ve
yardõmlara ba vurular kayõtlar sõrasõnda yapõlmaktadõr. Ayrõntõlõ
bilgiler ODTÜ’yü kazanan ö rencilere posta ile gönderilmekte,
ayrõca, http://www.tanitim.metu.edu.tr/ internet adresinde
sunulmaktadõr.

Bk. 147. 2015 yõlõ lise ve dengi okul mezunu olarak ODTÜ’de Matematik,
Fizik, Kimya, Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik
programlarõndan birine ilk tercihi olarak yerle tirilen ve yerle tirildi i
programõn MF puan türünün yerle tirme puanõ sõralamasõnda ilk 500
ö renci arasõnda yer alan ö rencilere ODTÜ Vakfõ Temel Bilim
Ba arõ Bursu verilecektir. Burs, 2015 -2016 E itim Ö retim Yõlõ için
9 ay süreyle ayda 500 TL ödemeyi kapsamaktadõr. Burs kar õlõksõz
olup ngilizce Hazõrlõk programõnda geçirilecek 1 yõl ile lisans
programõnda geçirilecek 4 yõlõ kapsamaktadõr. Ba arõ Bursu ile
Temel Bilim Ba arõ Bursunun her ikisini de almaya hak kazanan
ö rencilere sadece Ba arõ Bursu verilecektir. Temel Bilim Ba arõ
Bursunu almaya hak kazanacak ö rencilerin sõralamasõnõn
belirlenmesinde, ÖSYM tarafõndan bir mesle e yönelik program
uygulamayan ortaö retim kurumlarõndan mezun olan adaylarõn
kendi alanlarõ ile ilgili yüksekö retim programlarõna yerle tirilmesinde
kullanõlan yöntem esas alõnarak hesaplanan Ortaö retim Ba arõ
Puanõnõn (OBP) sõnav puanõna eklenmesiyle elde edilen yerle tirme
puanõ temel alõnacaktõr.

Bk. 148. Sabancõ Üniversitesinde e itim ücrete tabidir. 2015 - 2016 akademik
yõlõnda tüm programlar için KDV dahil yõllõk ö renim ücreti 42.000
TL’dir. Ö renim ücretinin yarõsõ ilk kayõt sõrasõnda ve di er yarõsõ
da ikinci dönem kayõtlarõ sõrasõnda ödenecektir. 2015 -2016
akademik yõlõnda, Üniversite yönetimi tarafõndan belirlenen ko ullar
çerçevesinde; banka ile kredi sözle mesi yapmak ko uluyla,
sadece ö renim ücreti ödemelerinde ilk üçü birinci (güz) dönem
di er üçü ise ikinci (bahar) dönem olmak üzere toplam altõ e it taksit
olana õ sa lanmaktadõr. Üniversitenin yurtlarõnda kalmak isteyenler
için 2015 – 2016  akademik yõlõnda dönem ba õna iki ki ilik oda ücreti
ki i ba õna 4.250 TL, dört ki ilik oda ücreti ki i ba õna 2.900 TL olup,
yurt ücretleri dönem ba larõnda pe in olarak ödenir. Mühendislik ve
Do a Bilimleri Programlarõ: Bilgisayar Bilimi ve Mühendisli i,
Moleküler Biyoloji Genetik ve Biyomühendislik, Elektronik
Mühendisli i, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik, Mekatronik
Mühendisli i lisans derecelerini; Endüstri Mühendisli i Programlarõ:
Endüstri Mühendisli i lisans derecesini; Sanat ve Sosyal Bilimler
Programlarõ: Ekonomi, Görsel Sanatlar ve Görsel leti im Tasarõmõ,
Kültürel Çalõ malar, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Uluslararasõ Çalõ malar
lisans derecelerini; Yönetim Bilimleri Programlarõ: Yönetim Bilimleri
lisans derecesini kapsamaktadõr. Ö renciler, ö renim görmek
istedikleri lisans diploma programlarõna, ortak programõ
tamamlamalarõnõ takiben yerle tirilecektir. Ancak, ÖSYM tarafõndan
LYS sonucunda bir puan türü ile ortak programlara yerle tirilen
ö rencinin, ortak e itimi ba arõ ile tamamladõktan sonra, aynõ
yüksekö retim kurumu içinde farklõ puan türü ile ö renci kabul eden
diploma programlarõna geçi leri, “Yüksekö retim Kurumlarõnda
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasõnda Geçi , Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlararasõ Kredi Transferi Yapõlmasõ
Esaslarõna li kin Yönetmelik” kapsamõndaki, kurum içi yatay
geçi  hükümlerine göre yapõlõr. ngilizce yeterlik sõnavõ ve ngilizce
hazõrlõk sõnõfõndan muafiyet ko ullarõ ile ilgili bilgilere ve Diller
Okulundaki e itim ve ö retim esaslarõna ili kin di er bilgilere,
Üniversitenin www.sabanciuniv.edu resmi internet sayfasõndan
ula õlabilmektedir.Tam Burslu ö renciler Üniversitemize
yerle tirildikten sonra, a a õdaki ko ullara göre ilave burs olanaklarõna
sahip olabilirler: (a) Mühendislik ve Do a Bilimleri, Endüstri
Mühendisli i Programlarõ, Sanat ve Sosyal Bilimler veya Yönetim
Bilimleri programlarõndan herhangi birine Tam Burs kontenjanõndan
yerle enlere “Onur Bursu” kapsamõnda ayrõca; Üniversite yurdunda
kalmak istedikleri takdirde; 4 ki ilik odada ücretsiz kalma olana õ

sa lanõr. b) Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarõna Tam Burs
kontenjanõndan yerle tirilmi  olup; yerle ti i puan türünde LYS
sõralamasõnda ilk 1000 ö renci içinde yerle enlere “Üstün Ba arõ
Metin Sabancõ Bursu” kapsamõnda ayrõca; 9 ay süre ile ayda 650
TL nakit ödeme ve Üniversite yurdunda kalmak istedikleri takdirde;
2 ki ilik odada ücretsiz kalma olana õ sa lanõr. (c) Mühendislik ve
Do a Bilimleri, Endüstri Mühendisli i Programlarõ veya Yönetim
Bilimleri Programlarõndan herhangi birine Tam Burs kontenjanõndan
yerle tirilmi  olup; yerle ti i puan türünde LYS sõralamasõnda ilk
1000 ö renci içinde yerle enlere, “Üstün Ba arõ Sakõp Sabancõ
Bursu” kapsamõnda ayrõca; 9 ay süre ile ayda  650 TL nakit ödeme
ve Üniversite yurdunda kalmak istedikleri takdirde; 2 ki ilik odada
ücretsiz kalma olana õ sa lanõr.(d) Tam  Burs  ile  yerle tirilip  birden
fazla  bursun ko ullarõnõ sa layanlar, en  yüksek kapsamlõ burstan
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faydalanõrlar. %50 Burslu yerle tirildi i puan türündeki  LYS
sõralamasõnda ilk 4000 içinde yer alan ö rencilerin bursu “Yüksek
Ba arõ Bursu” kapsamõnda yõllõk ö renim ücretinin 3/4’ünden
muafiyete yükseltilir. Mühendislik ve Do a Bilimleri, Endüstri
Mühendisli i, Sanat ve Sosyal Bilimler veya Yönetim Bilimleri
programlarõndan herhangi birine yerle en (tam burslular hariç);
Uluslararasõ Bakalorya (IB) diploma toplam puanõ 34 ve üstü; veya
AB TUR diploma notu 2 ve altõnda olan; veya MATURA diploma
notu 2 ve altõnda olan; veya MATUR TA diploma notu 80 ve üstünde
olup; Üniversiteye ilk kayõt döneminde diplomasõnõ belgeyerek
bildirimde bulunanlara “Diploma Katkõ Bursu” kapsamõnda ayrõca
%10 ö renim ücreti muafiyeti sa lanõr. Üniversitemize ÖSYM ile
yerle tirildi i tarihte ehit çocu u olan, yerle tirildi i puan türündeki
LYS sõralamasõnda ilk 100.000 de olmasõ artõyla burslu ya da
burssuz olarak kayõt yaptõracak lisans ö rencilerinden gerekli
ko ullarõ sa ladõ õnõ belgeleyenlere, ehit Çocuklarõ Bursu verilir.
Tercih öncesi adaylarõn belgelerini Üniversitemizden yazõlõ olarak
teyit ettirmeleri gerekmektedir. ehit Çocuklarõ Bursu kapsamõnda
ö renim ücreti muafiyeti, 9 ay süre ile ayda 500 TL nakit ödeme
ve Üniversite yurdunda kalmak isteyenlere 4 ki ilik odada ücretsiz
kalma olana õ sa lanõr. TÜB TAK’õn katõldõ õ Uluslararasõ Bilim
Olimpiyatlarõnda altõn, gümü , bronz madalya alanlar ile Uluslararasõ
ISEF Proje Yarõ masõ ve AB Genç Bilim Adamlarõ Yarõ masõna
katõlarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alanlardan; Mühendislik
ve Do a Bilimleri Fakültesi’nin Mühendislik ve Do a Bilimleri
Program grubuna yerle tirilen ö rencilerden 2 (iki) ö renciye burs
verilir. Bursun kapsamõnda ö renim ücreti muafiyeti ve Üniversite
yurdunda kalmak isteyenlere 4 ki ilik odada ücretsiz kalma olana õ

sa lanõr. Burslar kar õlõksõzdõr. Ö renciler, derslere kayõtlõ olarak
ö renimine devam etti i ve disiplin cezasõ almadõ õ takdirde,
Üniversiteye ilk giri te sa lanan burslar normal ö renim süresince
kesintisiz devam eder ve uzatõlamaz. Normal ö renim süresi; Diller
Okulu’nda geçirilebilecek bir yõllõk veya bir dönemlik süreyi de
kapsamak üzere; ö renimine Diller Okulu’ndan ba layan ö renciler
için 5 yõl, do rudan birinci sõnõfa ba layan ö renciler için ise 4 yõldõr.
Üniversiteye ÖSYM tarafõndan burslu olarak yerle tirilmi  olan
ö rencilerden; Çift Anadal’a kayõtlõ olup, belirtilen normal ö renim
süresi içinde Anadal diploma programõndan mezun olan burslu
ö rencilere, Çift Anadal diploma programlarõnõ tamamlamalarõ için
en fazla iki dönem daha ek süre verilebilir ve bu dönemlerde de
mevcut burslarõnõn devamõ sa lanabilir. Akademik ba arõsõzlõ a
ba lõ olarak herhangi bir burs kaybõ ya anmaz. Burslar kapsamõnda
edinilen yurt hakkõnõ kullanmak istemeyen ö rencilere bunun
yerine; hak etmi  oldu u yurt ücretinin 2/3’ü kadar nakit ödeme,
güz ve bahar dönemleri ba õnda yapõlõr. Ö renim esnasõndaki burs
olanaklarõ,  ngilizce  yeterlik  ko ullarõ  ve  di er  bilgiler,
www.sabanciuniv.edu resmi internet sayfasõnda sunulmaktadõr.

Bk. 149. Ö renciler ö renimlerini Hendek lçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 150. Bu bölüme kayõt olacak ö renciler FH Bochum Üniversitesi ile
yapõlan anla ma gere i yeterli düzeyde Almanca bilmeleri halinde
3. sõnõfõ bu üniversitede okuyabilecekler ve ba arõlõ olmalarõ
durumunda da hem Kocaeli Üniversitesinden hem de FH Bochum
Üniversitesinden diploma alma imkanõna sahip olabileceklerdir.

Bk. 151. Bu bölüme yerle en ö renciler Çelebi Hava Servisi A. . tarafõndan
belirlenen hava alanlarõnda lisans e itimlerinin 6, dönemlerinde
uygulama e itimine katõlmak zorundadõr. Bu programda uygulamaya
yönelik bazõ dersler, stajlar özel ve resmi havacõlõk kurulu larõnõn
tesislerinde yapõldõ õndan bu programõ kazanan ö rencilere güvenlik
soru turmasõ yapõlacaktõr. Güvenlik soru turmasõ olumsuz olan
veya bu kurulu larõn düzen ve disiplinine uymayan ö renciler bu
programa devam edemezler.

Bk. 153. Girne Üniversitesi’nde Uçak Mühendisli i dõ õnda tüm Yarõ Burslu
programlarõn bir yõllõk e itim ücreti 2,800 Euro’dur.  Uçak mühendisli i
yarõ burslu (%50) bir yõllõk e itim ücreti ve ngilizce hazõrlõk okulun’da
e itim ücreti 3500 Euro’dur.  Yarõ (%50) Burs akademik ba arõsõzlõk
olsa dahi kesintiye u ramadan devam eder.  Burssuz Uçak
mühendisli i programõ bir yõllõk e itim harcõ 7000 Euro’dur. Ayrõca,
tüm burssuz programlarda ve ngilizce Hazõrlõk Okulu’nda da e itim
ücreti 5,600 Euro’dur.  Uçak mühendisli i ngilizce hazõrlõk okulu
3500 Euro’dur. Pilotaj Bölümü yõllõk e itim ücreti 9000 Euro ve
toplam uçu  giderleri 27,000 Euro’dur. Pilotaj ve Uçak mühendisli i
programõ dõ õndaki programlara kayõt yaptõran ö renciler tercih
etmeleri halinde paket programdan yararlanabilirler. Paket Program
e itim ücretini, yurtlarda 4 ki ilik odalarda barõnmayõ ve hafta
sonlarõ ile resmi tatiller dahil 3 ö ün yeme i kapsamaktadõr. Paket
Program ile ilgili bilgiler Üniversitemiz web sitesinden
(www.kyrenia.edu.tr) temin edilebilir. Yukarõda belirtilen e itim
ücretlerine %5 KDV, 105 Euro kayõt ücreti ve her ö rencinin dönem
ba õnda ödemesi gereken 100 Euro Ö renci Etkinlikleri Fonu ücreti
dahil de ildir. E itim ücretinin yarõsõ kayõt sõrasõnda, di er yarõsõ
ikinci dönem öncesinde ö renci tarafõndan ödenecektir. Tam
Burslu programlara yerle en ö rencilerin burslarõ hazõrlõk okulunda
geçirilecek bir yõllõk süreyi de kapsamaktadõr.  Tam Burslar, ö renci

ba arõlõ oldu u sürece devam edecektir. Ancak dönem not ortalamasõ
4.00 üzerinden 2.00’õn altõna dü mesi halinde ö rencinin bursu
kesilecek, ö rencinin not ortalamasõnõn 2.00’õn üzerine çõkmasõ
halinde tekrar kazanõlacaktõr.  Ö renci yurtlarõnda 1, 2, 3 ve 4 ki ilik
odalar vardõr.  2015 – 2016 Akademik Yõlõ’nda yõllõk oda ücretleri,
odalarõn özelliklerine göre, 1,000 Euro ile 8,800 Euro arasõnda
de i mektedir.  Yurtlar ile ilgili daha detaylõ bilgiler Üniversitemiz
web sitesinden (www.kyrenia.edu.tr) ö renilebilinir. Bu ücrete
elektrik, su, temizlik ve õsõnma dahildir.  Oda tahsisi, ö rencinin
iste ine göre, olanaklar ölçüsünde yapõlmaktadõr.

Bk. 154. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 155. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 157. Ö retim dili, programda yer alan bir çok meslek dersi için Türkçedir,
ancak, seçmeli derslerin ço u ile bazõ zorunlu derslerde ö retim dili
ngilizcedir.

Bk. 158. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 159. pek Üniversitesi’nde, 2015-2016 ders yõlõ için e itim-ö retim ücreti
KDV dâhil 28.000 TL’dir. Bu ücret, anla malõ bankalara 9 e it taksit
halinde ödenir. pek Üniversitesi, kayõtlõ ö renciler için sonraki
yõllarda e itim-ö retim ücretinde yapõlacak yõllõk artõ larõ, bir önceki
yõla göre Tüketici Fiyatlarõ Endeksindeki (TÜFE) artõ  ile sõnõrlõ
tutmayõ taahhüt etmektedir. pek Üniversitesi’nde 2015-2016
E itim-Ö retim yõlõnda (Tam Burslu programlara yerle tirilecek
ö renciler hariç), lisans programlarõna yerle tirilecek ö renciler için
yurt ücretlidir.  2015-2016 E itim-Ö retim yõlõnda pek Üniversitesi’ne
yerle tirildikleri puan türünden LYS sõralamasõnda ilk 3000 içinde
yer alan ö renciler, yerle tirildikleri programõn burs türüne
bakõlmaksõzõn, Ba arõ (Cep Harçlõ õ) Bursundan yararlanõr. pek
Üniversitesi’nde tüm burslar kar õlõksõz olup, derslere devamlõlõk
gösteren ö rencilerin akademik ba arõsõzlõktan dolayõ burslarõ
kesilmez. pek Üniversitesi, 2015-2016 E itim-Ö retim yõlõnda
LYS ile Tam Burslu programlarõna yerle tirilen ö rencilerine 7 yõl
(Hazõrlõk e itimi için 2 yõl, Lisans e itimi için 5 yõl) süreyle,  % 100
e itim-ö retim ücreti muafiyeti, yõlda 9 ay süreyle aylõk 500 TL cep
harçlõ õ ve ücretsiz yurt imkânõ sa lar. pek Üniversitesi, 2015-
2016 E itim-Ö retim yõlõnda LYS ile %75 Burslu programlarõna
yerle tirilen ö rencilerine %75 oranõnda, %50 Burslu programlarõna
yerle tirilen ö rencilerine % 50 oranõnda ve %25 Burslu programlarõna
yerle tirilen ö rencilerine %25 oranõnda olmak üzere, 7 yõl (Hazõrlõk
e itimi için 2 yõl, Lisans e itimi için 5 yõl) süreyle e itim-ö retim
ücreti indirimi sa lar. Yerle tirildikleri puan türünden 2015 yõlõ LYS
sõralamasõnda ilk 3000 içinde yer alan ö renciler, pek Üniversitesi’nde
yerle tirildikleri programõn burs türüne bakõlmaksõzõn,   Ba arõ (Cep
Harçlõ õ) Bursundan yararlanõrlar.   Ba arõ (Cep Harçlõ õ) Bursu,
yerle tirildikleri puan türünden LYS sõralamasõnda 1-100 arasõndaki
ö renciler için aylõk 1000 TL;  101-500 arasõndaki ö renciler için
aylõk 800 TL;  501-1000 arasõndaki ö renciler için aylõk 700 TL ve
1001-3000 arasõndaki ö renciler için aylõk 600 TL tutarõndaki cep
harçlõ õnõ kapsar. Yerle tirildikleri puan türünden LYS sõralamasõnda
ilk 3000 içinde yer alan ö rencilerden, Tam Burslu bir programa
yerle tirilenlerin yararlanacaklarõ cep harçlõklarõ, yalnõzca Ba arõ
(Cep Harçlõ õ) Bursudur. Ayrõca, pek Üniversitesi’ne LYS ile kayõt
yaptõran bilim, sanat, tasarõm, müzik, kültür ve spor alanlarõnda
uluslararasõ ba arõlar kazanmõ  ö rencilere, (sayõsõ ve burs miktarlarõ,
Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyet onayõ ile
belirlenen) Melek pek Üstün Ba arõ Bursu verilir. Daha önce bir
lisans programõndan mezun olan ö renciler, pek Üniversitesinin
herhangi bir programõna yerle tirildikleri takdirde, sadece e itim-
ö retim ücreti muafiyeti veya indiriminden yararlanabilirler.

Bk. 160. Bu programa ba vurabilmek için yüksekö retim kurumunun aradõ õ
bütün ko ullara ek olarak; boyu erkek ö rencilerde 1,60 m’den, kõz
ö rencilerde 1,55 m’den kõsa olmamak; boy uzunlu unun santimetre
olarak ifade edilen de erinin son iki rakamõndan en çok 5 fazla veya
15 noksan kilo a õrlõkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk
bulunmamak; yapõlacak mülâkat ve beden e itimi sõnavõnda
ba arõlõ olmak; sa lõk durumunun denizcili e elveri li oldu unu,
renk körlü ü ve a õlõk bulunmadõ õnõ, her iki kula õnõn arõzasõz
oldu unu ve Girne Üniversitesi ilgili  akademik birimlerince öngörülen
di er sa lõk ko ullarõna uygunlu unu kayõt yaptõracak ö renci
adaylarõnõn normal sa lõk raporu yerine Hudut ve Sahiller Sa lõk
Genel Müdürlü ü’nden “Gemiadamõ Sa lõk Yoklama Belgesi” ile
belgelemek gerekir. Ö renciler Hazõrlõk sõnõfõda dahil e itimleri
boyunca Girne Üniversitesi  ilgili akademik birimlerinin Ö renci
Üniforma Yönergesine uygun üniformayõ giymek zorundadõrlar.

Bk. 161. Bu programa kayõt olan ö renciler, ö retim sürelerinin birinci yõlõnõ
Üniversitede, ileri sõnõflarõn ders ve uygulamalarõnõ ise Üniversiteye
ba lõ gemi ve otellerde e itim görerek tamamlayacaklardõr.

Bk. 162. Bu programõn YGSK kontenjanõna en yüksek YGS yerle tirme
puanõ ile yerle en ve kesin kayõt yaptõran ilk üç ö renciye iki e itim-
ö retim yõlõ süresince 9’ar ay olmak üzere SÜTA  A.  tarafõndan
aylõk 350 Lira (Üçyüzelli Lira) geri ödemesiz burs imkanõ sa lanacaktõr.
Bu ilk üç ö rencinin 2 yõl süre ile ö renim harcõ SÜTA  A.
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tarafõndan kar õlanacaktõr. Bu ilk üç ö rencinin Yüksek Ö renim
ve Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlarda kalmak artõ ile
iki e itim-ö retim yõlõ süresince 9’ar ay olmak üzere KYK yurt
ücretleri SÜTA  A.  tarafõndan kar õlanacaktõr. Birinci yõlõn sonunda
ba arõlõ olan ilk 5 ö renciye Yabancõ Dil E itim bursu verilecektir.
Bu  programa yerle tirilenler meslek yüksekokulu bünyesinde
program de i tirdiklerinde burs haklarõnõ kaybederler. Ö rencilik
haklarõnõ kaybeden, disiplin cezasõ olan veya dersten devamsõzlõk
nedeni ile kalan ö rencilerin bursu kesilir.

Bk. 163. 1. sõnõf ö rencileri ö renimlerini Ankara Sincan 1.Organize Sanayi
Bölgesinde (1.OSB) sürdüreceklerdir. Bu programda iki staj dönemi
bulunmaktadõr. Ayrõca, 2. sõnõfta haftada iki gün ve tamamõ
bölgedeki fabrikalarda yapõlan staj dersi bulunmaktadõr. Ö rencilerin
staj dersleri hafta içi gündüz uygulanmaktadõr.

Bk. 164. Ö renciler 1. sõnõf  e itimlerini Erciyes Üniversitesi Merkez
Kampusunda, e itimlerinin kalan kõsmõnõ Develi ilçesinde
sürdüreceklerdir.

Bk. 165. Gediz Üniversitesinde e itim ücrete tabidir. 2015-2016 ö retim
yõlõnda ö renim ücreti KDV dahil olmak üzere yõllõk Hukuk Fakültesinde
22.500 TL, Mühendislik Mimarlõk Fakültesi bölümlerinde; 22.000 TL,
ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi bölümlerinde 22.000 TL, Fen
Edebiyat Fakültesi Bölümlerinde; 22.000 TL, Sa lõk Bilimleri
Fakültesinde; Hem irelik 16.500 TL, di er bölümler 19.000 TL, ön
lisans programlarõnda; Adalet ve Optisyenlik Programlarõ 13.200
TL,  sa lõ õ ve Güvenli i uzaktan ö retim programõ 5000 TL, di er
programlar 10500 TL,  ngilizce Hazõrlõk Sõnõfõ 20.000 TL’dir. Ö renim
ücretleri üniversitenin ilan etti i anla malõ banka sözle mesinde
belirtilen ko ullarda sekiz taksitle ödenebilmektedir. Ücretler her yõl
yõlsonu TÜFE oranõnõ a mayacak ekilde ve bir sonraki ö retim
yõlõndan itibaren geçerli olmak üzere Üniversite Mütevelli Heyet
kararõyla arttõrõlõr. Burslu programlara yerle tirilen ö rencilere
sa lanan burs kar õlõksõzdõr. Bunun dõ õnda kalan barõnma, beslenme,
kitap vb. gibi konular burs kapsamõna girmez. Üniversitemizde
burslu program ö rencilerine; zorunlu hazõrlõk e itimi için iki,  lisans
e itimi için be  yõl olmak üzere (herhangi bir nedenle burs kesilme
i lemi yapõlmadan)  burs imkânõ verilir. Ön lisans e itimi için
kesintisiz burs süresi 3 yõldõr. Üstün Derece Bursu: LYS yerle tirme
puanõ türüne göre; Türkiye genelinde ilk 500 ö renci arasõna giren
ve Üniversitemize kayõt yaptõran her ö renciye aylõk 2000 TL,  501-
1000 arasõndaki ö rencilere 1000 TL,  1001- 3000 arasõndaki
ö rencilere 750 TL,  3001- 5000 arasõndaki  ö rencilere 250 TL,
5001- 15000 arasõna giren ö rencilere de 150 TL tutarõnda verilen
burslardõr. Burs, yukarõda belirtilen miktarlarda her bir e itim-
ö retim yõlõnda 8 ay boyunca kar õlõksõz verilir. Hazõrlõk sõnõfõnda
ba arõsõz olanlarõn ve dönem (yarõyõl ) ortalamasõ 2.50’nin altõna
dü en ö rencilerin bursu kesilir. Sonraki dönem ( yarõyõl ) artlarõn
yeniden sa lanmasõ halinde izleyen dönemde ( yarõyõl ) burs tekrar
ba lanõr. Akademik Ba arõ Bursu: Yabancõ Dil Hazõrlõk Sõnõfõ hariç
ö retim programõnda gösterilen tüm dersleri almõ  ve sõnõfõ 3.50-
3.80 arasõ not ortalamasõ ile geçen ö renciler bir sonraki yõlda
ö renim ücretinin yarõsõndan; 3.81-4.00 arasõnda not ortalamasõ ile
geçen ö renciler bir sonraki yõlda ö renim ücretinin tamamõndan
muaf tutulurlar. Burs, ö rencili inin devam etmesi ko uluyla 2.
Sõnõftan itibaren verilir. Yararlanma ko ulunun devam ettirilememesi
halinde bir sonraki yõl kesilir, tekrar sa landõ õnda yeniden ba lanõr.
Yurt Bursu: LYS yerle tirme puanõ türüne göre, ilk 1000 ö renci
arasõna giren, kazanan ve Üniversitemize kayõt yaptõran her
ö renciye ücretsiz yurt imkânõ sa lanacaktõr.  Spor Bursu: Rektörlük
tarafõndan belirlenen spor dallarõnda tercih zamanõndan önce ilan
edilen tarihlerde yapõlacak olan spor mülakatlarõnda ba arõlõ bulunan
adaylara üniversitemize yerle meleri durumunda verilecek olan
burslarõ kapsar. (Spor Bursu ve ko ullarõ için www.gedõz.edu.tr
adresinde ilan edilen Gediz Üniversitesi Burs Yönergesine bakõnõz.)
Lisans ve önlisans e itimleri Seyrek Yerle kesinde, ngilizce
Hazõrlõk e itimi ise Seyrek Hazõrlõk Binasõnda yapõlacaktõr.  Barõnma
olanaklarõ, Ö rencilere sa lanan yurt imkânlarõ ve yararlanma
ko ullarõ için üniversitemizin internet sitesini inceleyiniz.

Bk. 166. stanbul Kemerburgaz Üniversitesinde e itim ücrete tabidir. 2015-
2016 e itim yõlõnda ö renim ücreti; Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk
Fakültesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve
Mimarlõk Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarõm Fakültesi, Eczacõlõk
Fakültesi’ne ba lõ lisans programlarõ ve bunlarõn ngilizce ve
Almanca Hazõrlõk Sõnõfõ için 31.500 TL, Tõp Fakültesi, Di  Hekimli i
Fakültesi ve bunlarõn ngilizce Hazõrlõk Sõnõfõ için 42.500 TL, Meslek
Yüksekokulu önlisans programlarõ için 13.000 TL’dir. Bu ücrete %8
KDV dahil de ildir. Yõllõk ö renim ücreti Üniversite tarafõndan
tahsilat için ilan edilen banka ile bankanõn prosedürlerine uygun
kredili sözle me düzenlenmesi ko ulu ile ilk taksiti kayõt sõrasõnda,
kalan dokuz taksiti ise Ekim-Haziran aylarõ arasõnda her ayõn en geç
ikinci gününe kadar toplam on e it taksitte  ödenir. Ö renim ücretleri
kesin kayõt sõrasõnda tamamõ pe in olarak ödenirse %3 indirim
uygulanõr. Takip eden her yõl için ö renim ücreti Mütevelli Heyet
tarafõndan günün ekonomik ko ullarõna göre yeniden belirlenip

akademik yõl ba lamadan ilan edilir. Tüm ö renciler giri  yõlõna
bakõlmaksõzõn o yõl için ilan edilen yeni ö renim ücretine ve ödeme
ko ullarõna uymakla yükümlüdür. 2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda
üniversiteye kayõt yaptõran ö renciler ÖSYM tarafõndan
yerle tirildikleri program koduna göre üniversiteye ilk giri te
sa lanan burslardan yararlanõrlar. Burslu programlara yerle tirilen
ö rencilere sa lanan burs sadece ö renim ücretini kapsar. Bunun
dõ õnda kalan barõnma, beslenme, ula õm, kitap ve benzeri
konulardaki ücretler burs kapsamõ dõ õndadõr. Burslar kar õlõksõzdõr;
akademik ba arõ düzeyinden ba õmsõz olarak, ö renimlerine yabancõ
dil hazõrlõk sõnõfõndan ba layanlar için bir yõl yabancõ dil hazõrlõk sõnõfõ
ve normal e itim-ö retim süresince, do rudan lisans programlarõndan
ba layanlar için normal e itim-ö retim süresi boyunca devam
eder. Bu sürelerin a õldõ õ ilk yõl içinde burs oranõ giri  oranõn %80’ine,
ikinci yõl içinde giri  oranõn %50’sine dü er, üçüncü yõldan itibaren
burs tümüyle kesilir. Ayrõca, stanbul Kemerburgaz Üniversitesine
yerle tirilen ve LYS yerle tirme puan türü sõralamasõnda ilk 2000
arasõnda yer alan ö rencilere normal e itim-ö retim süresince
yõlda dokuz ay süreyle aylõk 1.000 TL nakit burs ve bir dizüstü
bilgisayar verilecektir. Nakit burs, ö rencinin genel not ortalamasõ
4.00 üzerinden 2.50’un altõna indi i dönemlerde dondurulacaktõr.

Bk. 167. Melik ah Üniversitesinde e itim ücrete tabidir. 2015-2016 e itim
yõlõnda ücret; Hukuk Fakültesi için 22.420,00 TL, Mühendislik-
Mimarlõk Fakültesi Mimarlõk Lisans Programõ 21.240,00 TL,
Mühendislik-Mimarlõk Fakültesinin di er lisans programlarõ ile ktisadi
ve dari Bilimler Fakültesi lisans programlarõ için 19.090,00 TL, Fen
Edebiyat Fakültesi ngiliz Dili Edebiyatõ programõ için 18.130,00 TL,
Psikoloji bölümü için 19.740,00 TL, Sa lõk Bilimleri Fakültesi
Hem irelik Lisans Programõ için 17.160,00 Hazõrlõk sõnõflarõ için
17.700,00 TL’dir. Ö renim ücretleri, banka sözle mesinde belirtilen
ekli ile on taksitte tahsil edilecektir. Pe in ödemelerde %5 indirim

uygulanacaktõr. Ö renim ücretlerinden her bir karde  için ayrõca
%10 indirim uygulanõr. Yõllõk ücretler her yõl Mütevelli Heyetin kararõ
ile TÜFE ve ÜFE ortalamasõna göre arttõrõlacaktõr. Ö renim ücretlerine
KDV dâhildir. Burslu kontenjanlara yerle tirilen ö rencilere sa lanan
ö renim bursu, ö rencinin ö renime devam etti i, ve disiplin
cezasõ* almadõ õ sürece devam eder. Ö renim bursu 2547 sayõlõ
Yüksekö retim Kanununun 44. maddesinde belirtilen azami ö renim
süreleri kadardõr. Ö renim bursu, barõnma ve yemek ücretini
kapsamaz. 2015 LYS’deki sõralamada Hukuk Fakültesi’nin burslu
programlarõnõ tercih edip, kayõt yaptõran ö rencilerden kayõt yaptõrdõ õ
puan türüne göre ilk 100’e girenlere aylõk 2.500,00 TL, lk 101 ve
1000 arasõ dereceye girenlere aylõk 1250,00 TL, ilk 1001 ve 2000
arasõ dereceye girenlere aylõk 1000,00 TL, ilk 2001 ve 5000 arasõ
dereceye girenlere aylõk 750,00 TL Özel Burs verilir. 2015 LYS’deki
sõralamada ngiliz Dili ve Edebiyatõ Bölümü’nün burslu programlarõnõ
tercih edip, kayõt yaptõran ö rencilerden kayõt yaptõrdõ õ puan
türüne göre ilk 100’e girenlere aylõk 1.000,00 TL, ilk 101 ve 1000
arasõ dereceye girenlere aylõk 500,00 TL, ilk 1001 ve 3000 arasõ
dereceye girenlere aylõk 250,00 TL “Özel Burs” verilir.   Hukuk
Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi ngiliz Dili Edebiyatõ bölümü
haricindeki burslu programlarõnõ tercih edip, kayõt yaptõran
ö rencilerden kayõt yaptõrdõ õ puan türüne göre ilk 100’e girenlere
aylõk 2.500,00 TL, lk 101 ve 1000 arasõ dereceye girenlere aylõk
1250,00 TL, ilk 1001 ve 2000 arasõ dereceye girenlere aylõk 1000,00
TL, ilk 2001 ve 5000 arasõ dereceye girenlere aylõk 750,00 TL, ilk
5001 ve 8000 arasõ dereceye girenlere aylõk 500,00 TL, ilk 8001
ve 18000 arasõ dereceye girenlere aylõk 250,00 TL “Özel Burs”
verilir. Özel bursun devamõ için ö rencinin; genel not ortalamasõnõn
4.00 üzerinden en az 2.75 olmasõ, ba arõsõz dersinin bulunmamasõ
ve disiplin cezasõ* almamasõ arttõr. Hazõrlõk sõnõfõ hariç, kayõtlõ
olduklarõ programda iki yarõyõlõ tamamlayan lisans ö rencilerine
Mütevelli Heyetinin belirledi i ö renci sayõsõ kadar üstün ba arõ
bursu verilir.  Genel not ortalamasõ 4.00 üzerinden 3.60 ve üstü
olanlara ve sadece ÖSYS sonuçlarõ ile yerle en ücretli ö rencilere
ö renim ücretinin %10 ila %100’ü oranõnda ö renim ücretinden
indirim sa lanõr. %10 ila %100 arasõ indirimlerin da õlõmõ u ekilde
olacaktõr: Her Akademik Yõlõn sonunda olu acak genel not ortalamasõ
3.60 - 3.69 arasõ olanlara % 10, 3.70 - 3.79 arasõ olanlara % 25, 3.80
- 3.89 arasõ olanlara % 50, 3.90 - 4.00 arasõ olanlara % 100. Üstün
Ba arõ burslarõ, e itim programõnda ki ders saydõrma i lemleri hariç
en az 30 kredi ve saydõrõlan dersler dõ õnda bulunduklarõ akademik
yõldaki yarõyõllardaki derslerin tamamõnõ alan ö rencilere verilir.
Üstün Ba arõ burslarõ bir yõllõk olup her akademik yõlõn sonunda
yeniden hesaplanan genel not ortalamasõna göre devam edip
etmeyece i de erlendirilir. Yararlanma ko ulunun devam
ettirilememesi halinde bir sonraki yõl kesilir, tekrar sa landõ õnda
yeniden ba lanõr.  Burs, ö rencili inin devam etmesi ko uluyla 2.
Sõnõftan itibaren verilir. Tüm Burslar kar õlõksõzdõr. Özel burslar dört
ay sürelidir. E itim bursu ve üstün ba arõ bursu alan ö renciler
üniversite bünyesinde bölüm de i tirdikleri takdirde e itim burs
haklarõnõ üniversitenin yatay geçi  yönergesinde belirtildi i ekil
ile devam eder. LYS sonucunda Melik ah Üniversitesi’ne
yerle tirilen ve Uluslararasõ Bakalorya (IB) diplomasõ olanlardan



427

2015-ÖSYS TERC H KILAVUZU

diploma notu; 38 ve üstü olanlara %100, 34-37 arasõnda olanlara
%75, 28-33 arasõnda olanlara %50 ö retim ücreti burs indirimi
verilir. 2015 LYS’deki sõralamada kayõt yaptõrdõ õ puan türüne göre
ilk 5000 dereceye girip kayõt yaptõrarak üniversitemiz yurtlarõnda
kalmak isteyen ö rencilerden yurt ücreti alõnmaz. 5001 ve 30000
arasõ dereceye girip kayõt yaptõran ö rencilerden ise yurt ücretinin
yarõsõ (%50) alõnõr. Ö renciler, disiplin cezasõ almadõklarõ sürece
yurt ücreti indirimi devam eder. Üniversite yurtlarõnda kalacak her
bir karde  için yurt ücretinden ayrõca %10 indirim uygulanõr.
Üniversite yurtlarõnda kalma talepleri yurtlardaki münhal oda
imkânlarõ nispetinde kar õlanõr. Üniversiteye yeni kayõt yaptõran
ö rencilere üniversite yurtlarõnda kalabilmeleri için öncelik tanõnõr.
2015-2016 e itim-ö retim yõlõ yurt ücretleri; erkek ö renciler için
2 ki ilik odalar için 6.000,00 TL kõz ö renciler için 5.700,00 TL, 3
ki ilik odalar için erkek ö renciler için 5.500,00 TL, kõz ö renciler
için 5.200,00TL’dir. Yurt ücreti sekiz e it taksite bölünerek, ilk
taksiti kayõt esnasõnda, kalan miktar yedi müteakip ay içerisinde
tahsil edilir. Yurt ücretine sabah kahvaltõsõ ve ak am yeme i
dâhildir. (*) Burs kesintilerindeki detaylar için üniversiteden bilgi
edinilebilir.

Bk. 168. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 169. Deniz Ula tõrma letme Mühendisli i bölümünde Gemi Yönetimi
Mühendisli i (Güverte) ve Deniz Ula tõrma letme Mühendisli i
( letme) olmak üzere iki opsiyonda e itim verilir. 1. sõnõf bitirildikten
sonra,  2. sõnõfta ö renciler Deniz Ula tõrma letme Mühendisli i
( letme) ve Gemi Yönetimi Mühendisli i (Güverte) opsiyonlarõndan
birini seçerler. Gemi Yönetimi Mühendisli i (Güverte) opsiyonunu
seçecek ö rencilere 1(bir) yõl süreli ngilizce Hazõrlõk Programõ
uygulanõr. Hazõrlõk Programõ süresi, ö retim süresi sütununda
gösterilen yõllara dahil de ildir. Birinci sõnõfõn sonunda Gemi
Yönetimi Mühendisli i (Güverte) opsiyonuna ba vurabilmek için
1 Ocak 2015 itibariyle 22 ya õndan gün almamõ  olmak (tashih ya õ

kabul edilmez); boy, erkek ö rencilerde 1.65 m., kõz ö rencilerde
1.60 m.’den az olmamak; boy uzunlu unun santimetre olarak ifade
edilen de erinin son iki rakamõndan en çok 5 fazla veya 15 noksan
kilo a õrlõkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk
bulunmamak; yapõlacak mülakat ve beden yeterlili i sõnavlarõnda
ba arõlõ olmak; stanbul Üniversitesi ( .Ü.) Mühendislik Fakültesi
Deniz Ula tõrma letme Mühendisli i bölümünce öngörülen di er
sa lõk ko ullarõna uygunlu unu, Gemi Yönetimi Mühendisli i
(Güverte) opsiyonunu seçecek ö rencilerin normal sa lõk raporu
yerine Hudut ve Sahiller Sa lõk Genel Müdürlü ü’nden “Gemiadamõ
Sa lõk Yoklama Belgesi” ile gemiadamõ olurlu unu belgelemek
gerekir. Bu opsiyona geçenlerden yaptõrõlacak soru turmada
tutum ve davranõ larõ ile ya adõ õ siyasi, yõkõcõ irticai, bölücü,
ideolojik görü leri benimsememi , bu gibi faaliyetlerde bulunmamõ
veya karõ mamõ  olmasõ, herhangi bir suçtan dolayõ mahkûm
olmamõ  veya ba vuru tarihinde hakkõnda soru turma kamu
davasõ ile taksirli suçlar hariç bahsi bir ceza davasõ açõlmamõ
olmasõ ko ulu aranacaktõr. .Ü. Mühendislik Fakültesi Deniz
Ula tõrma letme Mühendisli i Bölümü kõz ve erkek karma e itim-
ö retim yapan bir e itim kurumdur. Birinci sõnõf sonunda ngilizce
hazõrlõk sõnõfõnõ ba arõ ile geçen, Gemi Yönetimi Mühendisli i
(Güverte) opsiyonuna ba vuru ko ullarõnõ sa layan, T.C. Ula tõrma,
Denizcilik ve Haberle me Bakanlõ õ Stajyer Gemiadamõ Cüzdanõ
alarak ticaret gemilerinde en az 30 gün deniz stajõnõ  tamamlayan
ö renciler ve sonrasõnda bölüm staj komisyonu tarafõndan yapõlan
mülakat sõnavõnõ ba aran ö renciler Gemi  Yönetimi Mühendisli i
(Güverte) opsiyonunu seçmeye hak kazanõrlar. Aksi taktirde Deniz
Ula tõrma letme Mühendisli i ( letme) opsiyonunu zorunlu
olarak seçerler. Gemi Yönetimi Mühendisli i (Güverte) opsiyonunda
e itim üniformalõ de ildir.

Bk. 170. Buffalo Üniversitesi ile yürütülecek olan uluslararasõ ortak lisans
programlarõ 4 yõl süreli olup, ö renciler birinci ve üçüncü yõl
ö renimlerini stanbul Teknik Üniversitesi n aat Fakültesinde
ikinci ve dördüncü yõl ö renimlerini ise Buffalo’da yapacaklardõr.
2015-2016 e itim-ö retim yõlõ için bu programlarõn akademik yõl
ba õna ö renim ücretleri hazõrlõk sõnõfõnda 7700 TL, Lisans e itimini
TÜ’de okuduklarõ yõl için 10000 TL, ABD’de okuduklarõ yõl için
tahmini 25.000 ABD Dolarõ olup, bu ücret Buffalo Üniversitesinin
ö renim ücreti ve temel harçlarõndan, ö rencinin programda
öngörülen dönemlerde ABD’de bulundu u süredeki zorunlu sa lõk
sigortasõ ücreti, oryantasyon programõnõn ücretinden olu maktadõr.
Ö rencinin Buffalo’da bulunaca õ süre içerisinde yurt, yemek,
kitap-kõrtasiye ve ki isel ihtiyaçlarõ için yapaca õ harcamanõn
akademik yõl ba õna yakla õk 16.000 ABD dolarõ tutaca õ tahmin
edilmektedir.

Bk. 171. zmir Ekonomi Üniversitesi, zmir Ticaret Odasõ E itim ve Sa lõk
Vakfõ tarafõndan kurulmu  bir vakõf üniversitesidir. E itim - ö retim
ücrete tabidir. 2015–2016 ders yõlõnda ö retim ücreti Hukuk
Fakültesi”, “Mimarlõk Bölümü” ö rencileri için KDV dahil 26.400TL;
di er tüm lisans programlarõ için KDV dahil 25.200TL’dir. Ön lisans
(2 yõllõk) programlarõnõn ö retim ücreti KDV dahil 10.900 TL’dir. Bu

ücretin ilk taksiti kesin kayõt sõrasõnda, ikinci taksiti ikinci yarõyõl
ba õnda ders kayõtlarõndan önce Üniversite tarafõndan ilan edilen
tarihlerde ö renci tarafõndan ödenecektir. Ücretli kontenjanlara
yerle en adaylardan, ilgili Ticaret Sicili Memurlu una kayõtlõ olup
aynõ zamanda zmir Ticaret Odasõ ve zmir lçe Ticaret Odalarõ ile
Mütevelli Heyet tarafõndan belirlenen di er il ve ilçe ticaret odasõ
üyesi olan gerçek ki ilerin 1. derece kan hõsõmlarõ ile tüzel ki i
üyelerin temsil ve ilzama yetkili temsilcisi olup aynõ zamanda son
bir yõldan bu yana ortaklõ õ olan ki ilerin 1. derece kan hõsõmlarõna
%15 ücret indirimi uygulanõr. Söz konusu gerçek veya tüzel ki iler
her bir üyelik için bir kere indirim hakkõndan istifade edebilir. Bu
indirim ö rencinin ö renimine devam etti i normal ö renim süresi
için geçerli olup yaz okullarõ ücretlerini ve uzayan ö renim dönemlerini
kapsamaz.Yabancõ Dil Hazõrlõk Sõnõfõnõn ilk akademik yõlõnõn sonunda
Yabancõ Dil Hazõrlõk Programõnõ ba arõlõ olarak tamamlayamayan
ö renciler takip eden üçüncü ve dördüncü yarõyõlda “Kur Tamamlama
( ngilizce Destek) Programõ” na devam ederler. Kur Tamamlama
Programõ’na kayõt olan hazõrlõk sõnõfõ ö rencilerine %50 indirim
uygulanõr. Bu indirim, yalnõz hazõrlõk sõnõfõnda ikinci yõlõnda olan
ö renciler içindir. Sonraki yõllarda hazõrlõk sõnõfõna devam edecek
veya ngilizce Yeterlik Sõnavlarõna girecek ö rencileri
kapsamaz.Izmir Ekonomi Üniversitesi’nin lisans (4 yõllõk)
programlarõna yerle tirilen ö rencilerine sa lanan “Tam Burs”: (a)
Ö retim ücretini, (b) ehir dõ õndan gelenler ile Izmir Büyük ehir
Belediyesi sõnõrlarõ dõ õnda ikamet edenlerden isteyenlere
Üniversitenin sa ladõ õ yurtta ücretsiz kalma olana õnõ
kapsamaktadõr. Üniversitenin yurt kapasitesinin yeterli olmamasõ
halinde, bu ö rencilerden üniversite yurdunun dõ õnda ikamet
edenler için yõlda 9 ay süreyle ayda 350 TL ayrõca ödeme yapõlõr.
Ön lisans(2 yõllõk) programlarõna yerle tirilen ö rencilere sa lanan
“Tam Burs” yalnõzca ö retim ücretini kapsar. Üniversitemize ait her
hangi bir programõ kazanan ve Uluslararasõ Bakalorya(IB) diploma
notu 32 ve üstü veya ABITUR diploma notu 2 ve altõnda olan veya
MATURA diploma notu 2 ve altõnda olan ö rencilere “Diploma
Bursu” verilir. Diploma Bursu, ö rencilerin her yõl ödemeleri
gereken yõllõk ö retim ücretinin yarõsõ oranõnda indirim yapõlmasõnõ
kapsar. 2015-2016 ö retim yõlõnda IB diplomasõ olanlar için 10,
ABITUR diplomasõ olanlar için 5, MATURA diplomasõ olanlar için 5
ki ilik kontenjan ayrõlmõ tõr.Tam burslardan yurtiçi ve yurtdõ õndaki
her hangi bir üniversitenin lisans programõndan mezun olanlar
yerle seler bile yararlanamazlar. Birden fazla bursu almaya hak
kazanan ö renciler, kapsamõ yüksek olan burstan yararlandõrõlõr.
Burslar kar õlõksõzdõr. zmir Ekonomi Üniversitesi, verdi i burslarõn,
derslerin tümüne devam edilmesi kaydõyla not ortalamasõ veya
sõnõf-ders geçme gibi nedenlerle kesilmeyece ini taahhüt
etmektedir. Bu taahhüt, ngilizce hazõrlõk sõnõfõnda 2 yõl, ilgili
bölümde/programda lisans programlarõ için 5 yõl, ön lisans programlarõ
için 3 yõllõk süreyi kapsamaktadõr. Tam burslu ö rencilerin
üniversitenin sa ladõ õ yurtlardan ücretsiz yararlanma süresi
hazõrlõk sõnõfõ için 2 yõl, bölüm dersleri için 4 akademik yõldõr. Ba arõ
Bursu, Üniversitemizin burssuz programlarõndan birini kazanan
ö rencilere verilir. ngilizce hazõrlõk programõ dõ õnda bulundu u
ö retim yõlõnõn Güz ve Bahar yarõyõllarõnda öngörülen en az normal
ders yükü kadar ders almak kaydõyla bu iki dönemde aldõ õ derslerin
a õrlõklõ not ortalamasõ 3,50 veya daha yukarõ olan ö renciler
içinden Mütevelli Heyet tarafõndan belirlenen kontenjan dahilinde
öncelik sõrasõna göre verilir. Ba arõ bursundan yararlanmasõ uygun
görülen ö renciler, bir sonraki ö retim yõlõnda, ö retim ücretlerini
Mütevelli Heyet’in uygun gördü ü oranda indirimli olarak öderler.
Ba arõ bursu, ö rencinin burs aldõ õ akademik yõl için geçerli olup
süreklilik arz etmez. Ö renciler, bu burs için belirlenen akademik
ba arõ ko ullarõnõ yerine getirdikleri takdirde birden fazla akademik
yõlda ba arõ bursu alabilirler. Lojistik Yönetimi lisans programõna
ücretli kontenjandan yerle enlerden, hazõrlõk sõnõfõ hariç bölümünde
üstün ba arõ gösteren ö rencilere, yõllõk ö retim ücretinin belirlenen
kõsmõnõ kar õlamak üzere, kontenjan dâhilinde “Üstün Ba arõ Do an
Turhan Bursu” verilir. Bu burs, ba arõya göre her yõl yeniden
de erlendirilir (Burslar ve ücretlerle ilgili ayrõntõlõ bilgi için üniversiteye
ba vurunuz.).

Bk. 172. 2015-2016 e itim ö retim yõlõnda bu bölüme yerle erek kayõt
yaptõran en yüksek puanlõ ilk 20 ö renciye Kahramanmara  Ticaret
ve Sanayi Odasõ (KMTSO) tarafõndan 8 ay süre ile aylõk 300 TL burs
verilecektir. Burs her ders yõlõ sonunda ba arõlõ oldu unu belgeleyen
(genel akademik not ortalamasõnõn 2,50’dan az olmamasõ artõyla)
ö renciye normal ö renim süresi (zorunlu hazõrlõk sõnõfõ dâhil)
boyunca verilir. Normal ö renim süresini tamamlayan ö rencinin
bursu Haziran ayõ sonunda kesilir.

Bk. 173. 2015 yõlõ lise ve dengi okul mezunlarõndan Ç.Ü.’ne a a õdaki
ko ullarda yerle tirilen ve Ç.Ü.bünyesinde yer alan ilgili puan
türünde bir programa Türkiye genelinde ilk 2000’e giren ö rencilerden
( kinci Ö retim Hariç); a-MF puan türlerine göre ö renci alan
bölümlere yerle tirilen en yüksek puanlõ ilk 20 ö renciye, b-TM
puan türlerine göre ö renci alan bölümlere yerle tirilen en yüksek
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puanlõ ilk 15 ö renciye, c-TS puan türlerine göre ö renci alan
bölümlere yerle tirilen en yüksek puanlõ ilk 10 ö renciye, d-YGS
puan türlerine göre ö renci alan bölümlere yerle tirilen ö renciler
için en yüksek puanlõ ilk 10 ö renciye, e-D L puan türlerine göre
ö renci alan bölümlere yerle tirilen ö renciler için en yüksek puanlõ
ilk 5 ö renciye; 2. 2015 yõlõ lise ve dengi okul mezunlarõndan Ç.Ü.’nin
lisans programlarõna ( kinci ö retim hariç) yerle tirilen ö rencilerden
fakülte/bölümlerini birinci sõrada kazananlara öncelik tanõnmak
artõyla Yüksekö renim Kredi ve Yurtlar Kurumunca belirlenen

kurallar çerçevesinde burs verilecektir.

Bk. 174. Bu program, endüstri ile i birli i içerisinde yürütülmektedir. Ö renciler
2.yarõyõlda 10 hafta ve 3.yarõyõlda 12 hafta süresince Üniversite-
Sanayii birli i Protokolüne imza atmõ  olan fabrikalarda pratik
e itim yapmaktadõrlar. Bu pratik e itim süresince ö renciler, asgari
ücretten maa  alõr ve i letmeler tarafõndan sigortalanõrlar. Bu süre
sonunda ö rencilere mesleki sertifika verilir. Bu programa kayõt
olacak ö rencilerden, birinci derece a õr sanayiide çalõ maya
elveri li sa lõk artlarõna sahip olduklarõnõ gösterir sa lõk heyet
raporu istenir.

Bk. 175. Bu programda iki yabancõ dille ( ngilizce-Fransõzca) e itim
yapõlmaktadõr. Ö rencilerin ngilizce ve Fransõzca’dan muafiyet
sõnavõna girmeleri gerekmektedir. Her iki sõnavõ ba aran ö renciler
do rudan lisans e itimine ba layabilirler. Muafiyet sõnavlarõnõ
veremeyen ö renciler ise lisans programõna ba lamadan önce
ngilizce için 1 yõl, Fransõzca için 1 yõl, her iki dilden de muaf
olamayan ö renciler ise, ngilizce ve Fransõzca olmak üzere toplam
iki yõl hazõrlõk (Cumhuriyet Ü. toplam 1 yõl) okuyacaklardõr. Lisans
e itimine ba layan ö rencilere 4 yõl iki dilli program uygulanõr ve
ngilizce-Fransõzca Mütercim-Tercümanlõk diplomasõ verilir.

Bk. 179. Azerbaycan Diller Üniversitesi’nde e itim ücretli olup, 2015-2016
e itim-ö retim yõlõnda ö retim ücreti, Uluslararasõ li kiler Programõ
için 2200 ABD Dolarõ, ngilizce, Almanca, Fransõzca Ö retmenli i
Programlarõ için 1800 ABD Dolarõdõr. Ö retim dili Azerice, Rusça’dõr.
Üniversite bünyesinde hazõrlõk e itimi verilmektedir. (Hazõrlõk
e itimi 2 yõl olabilir.) Hazõrlõk sõnõfõ ö retim ücreti her yõl için alõnõr
ve 2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda ücret 800 ABD Dolarõdõr.
Hazõrlõk sõnõfõ, ö retim süresi sütununda gösterilen yõllara dahil
de ildir. Yurt imkanõ bulunmaktadõr. (Yalnõz kõzlar için) Aylõk yurt
ücreti 15 ABD Dolarõdõr. Üniversite hakkõnda ayrõntõlõ bilgiye,
jala.garibova@adu.edu.az e-posta adresinden ve www.adu.edu.az
internet adresinden ula õlabilir. ( rtibat Bilgileri: Telefon: (00 99 412)
44 12 279 (148), Faks: (00 99 412) 440 51 53)   Kayõt için istenen
belgeler: Sa lõk ve AIDS Raporu, Diplomanõn noter tasdikli sureti,
pasaportun sureti, özgeçmi  hakkõnda bilgi, 8 adet foto raf (4x3
kõrmõzõ fonda), ÖSYS Sonuç Belgesi, Kayõt Tarihi: Hazõrlõk Sõnõfõ
için: 27.08.2015-30.09.2015 tarihleri arasõndadõr. Üniversite için:
01.09.2015-30.09.2015 tarihleri arasõndadõr. E itim-Ö retime
Ba lama Tarihi: Hazõrlõk Sõnõfõ/Üniversite E itimi için:15.09.2015
tarihidir.

Bk. 180. lgili üniversitelerin yabancõ dil ve edebiyat programlarõ, bu dillerin
ö retmenlik programlarõ ile mütercim-tercümanlõk programlarõndan
alõnan diplomalarõn denklik i lemi mezun olunan program ülkenin
ana dili ile aynõ de il ise ba vuru sahibinin mezun oldu u programla
ilgili yabancõ dilde KPDS Sõnavõndan (Yeni hali ile YDS sõnavõndan)
Yüz üzerinden en az (70) puan veya uluslararasõ geçerlili i bulunan
sõnavlardan e de er kabul edilen puan almõ  olmasõ artõ aranõr.

Bk. 181. Kõlavuzda  yer alan bu Üniversiteye ait programlara ÖSYM
tarafõndan yerle tirilen ö rencilerin alacaklarõ diplomalara ilgili
mevzuata göre yapõlacak inceleme sonucunda diploma denklik
belgesi verilecektir. Yurtdõ õndaki yüksekö retim kurumlarõnda
ö renim görecek bu ö rencilerin ö renciliklerini tanõtmalarõ, Milli
E itim Bakanlõ õ veya yurtdõ õ temsilciliklerimizde ö renci dosyasõ
açtõrmalarõ ve vize almalarõ gerekmektedir.

Bk. 182. Azerbaycan Devlet Medeniyet ve ncesanat Üniversitesi’nde
e itim ücretli olup, 2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda  ö retim ücreti
2000 ABD Dolarõdõr. Ö retim dili Azerice, Rusça’dõr. Üniversite
bünyesinde hazõrlõk e itimi verilmektedir. Hazõrlõk sõnõfõ ö retim
ücreti her yõl için alõnõr ve 2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda ücret
750 ABD Dolarõdõr. Hazõrlõk sõnõfõ, ö retim süresi sütununda
gösterilen yõllara dahil de ildir. Yurt imkanõ bulunmamaktadõr.
Üniversite hakkõnda ayrõntõlõ bilgiye info@admiu.edu.az e-posta
adresinden ve www.admiu.edu.az  internet adresinden ula õlabilir.
( rtibat Bilgileri: Telefon: (00 99 412) 538 93 48, Faks: (00 99 412)
538 93 48) Kayõt için istenen belgeler: Rektörün adõna dilekçe, Lise
Diplomasõ, Sa lõk Kurulu Raporu, ÖSYS Sonuç Belgesi, Nüfus
Cüzdanõ, kametgah, Cumhuriyet Ba savcõlõ õna; Pasaportun
Fotokopisi ve 8 adet (4x3) foto raf, Özgeçmi , Kayõt Tarihi:
Hazõrlõk Sõnõfõ için: 15.09.2015-15.10.2015 tarihleri arasõndadõr.
Üniversite için: 15.09.2015-30.09.2015 tarihleri arasõndadõr. E itim-
Ö retime Ba lama ve Bitirme Tarihi: Hazõrlõk Sõnõfõ için:15.09.2015-
06.07.2016 tarihleri arasõndadõr. Üniversite E itimi için: 15.09.2015-
07.07.2016 tarihleri arasõndadõr.

Bk. 184. Azerbaycan Tõp Üniversitesi’nde e itim ücretli olup, 2015-2016
e itim-ö retim yõlõnda  ö retim ücreti yõllõk 3000 AZN’dir. Ö retim
dili, Azerice, Rusça, ngilizcedir. Dil seçimi ö rencinin tercihine
ba lõdõr. Üniversite bünyesinde hazõrlõk e itimi verilmektedir. Hazõrlõk
sõnõfõ ö retim ücreti her yõl için alõnõr ve 2015-2016 e itim-ö retim
yõlõnda ücret 2500 AZN’dir. Hazõrlõk sõnõfõ, ö retim süresi sütununda
gösterilen yõllara dahil de ildir. Yurt imkanõ bulunmaktadõr ve aylõk
ücreti 50 AZN’dir. Türk ö renciler e itim ö retimlerini bu programda
sürdürerek tõp ö reniminin üç yõlõnõ Azerbaycan’da ba arõ ile
tamamladõktan sonra, Atatürk Üniversitesi Tõp Fakültesi’nde 8,
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tõp Fakültesi’nde 8,
Trakya Üniversitesi Tõp Fakültesi’nde 7, Yõldõrõm Beyazõt Üniversitesi
Tõp Fakültesi’nde 7 ö renci e itimlerinin kalan kõsmõnõ
tamamlayacaklardõr. ÖSYM tarafõndan yapõlacak yerle tirme
sõnavõ sonunda ö renciler ülkemize döndükleri zaman hangi
üniversitenin tõp fakültesinde e itimlerini tamamlayacaklarõnõ bilerek
gideceklerdir. Üniversite hakkõnda ayrõntõlõ bilgiye
rector@amu.edu.az e-posta adresinden ula õlabilir. ( rtibat Bilgileri:
Telefon: (00 994 12) 597 43 23, Faks: (00 994 12) 597 38 98) Kayõt
için istenen belgeler: Lise Diplomasõ (Orijinal), Pasaport fotokopisi,
6 adet foto raf (3x4), Kimlik Fotokopisi, Sa lõk Raporu, Eliza Testi(
A DS için) ÖSYS Sonuç Belgesi. Kayõt Tarihi: Hazõrlõk Sõnõfõ için:
25.08.2015-10.09.2015, Üniversite için: 10.09.2015-15.09.2015
tarihleri arasõndadõr. E itim-Ö retimin Ba lama ve Biti  Tarihi:
Hazõrlõk Sõnõfõ için: 15.09.2015-22.06.2016, Üniversite için
15.09.2015-05.07.2016 tarihleri arasõndadõr.

Bk. 185. Bakü Devlet Üniversitesi’nde e itim ücretli olup, 2015-2016 e itim-
ö retim yõlõnda ö retim ücreti Uluslararasõ li kiler Programõ için
1500 ABD Dolarõ, Psikoloji Programõ için 1200 ABD Dolarõ, di er
programlar için 1000 ABD Dolarõdõr.  Okul ücreti pe in olarak
akademik yõl ba õnda ödenir. Azerbaycan Dili ve Edebiyatõ, Turizm
ve Otelcilik, Psikoloji ve Tarih Programlarõnõn ö retim dili Azerice,
Rus Dili ve Edebiyatõ Programõnõn ö retim dili Rusça’dõr. Gazetecilik
ve Uluslararasõ li kiler Programlarõnõn Azerice, Rusça sõnõflarõ
bulunmaktadõr. Hazõrlõk e itimi sözel ve e it a õrlõklõ bölümler için
üniversite bünyesinde verilmektedir. Hazõrlõk sõnõfõ, ö retim süresi
sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir. 2015-2016 e itim-
ö retim yõlõnda hazõrlõk sõnõfõ ö retim ücreti 900 ABD Dolarõdõr. Yurt
imkanõ bulunmamaktadõr. Üniversite hakkõnda ayrõntõlõ bilgiye
internationaldean@bsu.az e-posta adresinden ve www.bsu.az
internet adresinden ula õlabilir. ( rtibat Bilgileri: Telefon: (00 994 12)
497 59 53, 539 05 57, 539 53 57, Faks: (00 994 12) 539 05 57) Kayõt
için istenen belgeler: ÖSYS  Sonuç Belgesi, Lise Diplomasõ, 8 adet
foto raf (3x4), Sa lõk Raporu ve H V Raporu, Noter onaylõ
Pasaport ve TC kimlik fotokopileri (Azerice) Kayõt Tarihi: Hazõrlõk
Sõnõfõ/Üniversite için 01.09.2015-14.09.2015 tarihleri arasõndadõr.

Bk. 186. Bakü Slavyan Üniversitesi’nde e itim ücretli olup, ö retim ücreti
her yarõyõl için alõnõr ve 2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda yõllõk
ö retim ücreti Uluslararasõ li kiler programõ için 2800 ABD Dolarõ
(2200 AZN), di er programlar için 2295 ABD Dolarõdõr.(1800 AZN)
Rus Dili ve Edebiyatõ, Rus Dili ve Edebiyatõ Ö retmenli i
Programlarõnõn ö retim dili Rusça’dõr. Azerbaycan Dili ve Edebiyatõ,
Rus Dili Ö retmenli i Programlarõnõn ö retim dili Azerice’dir.
Uluslararasõ li kiler, Gazetecilik Programlarõnõn ö retim dili Azerice
ve Rusça’dõr. Fransõz Dili ve Edebiyatõ Programõnõn ö retim dili
Azerice ve Rusça’dõr. (Uzmanlõk alanõna giren derslerde Fransõzca
e itim veriliyor.) ngiliz Dili ve Edebiyatõ Programõnõn ö retim dili
Azerice ve Rusça’dõr. (Uzmanlõk alanõna giren derslerde ngilizce
e itim veriliyor.) Alman Dili ve Edebiyatõ Programõnõn ö retim dili
Azerice ve Rusça’dõr. (Uzmanlõk alanõna giren derslerde Almanca
e itim veriliyor.) Üniversite bünyesinde ana binada hazõrlõk e itimi
verilmektedir. (Rus Dili ve Azerbaycan Dili) Hazõrlõk sõnõfõ ö retim
ücreti her yõl için alõnõr ve ücret yõllõk 1020 ABD Dolarõdõr.(800 AZN)
Hazõrlõk sõnõfõ, ö retim süresi sütununda gösterilen yõllara dahil
de ildir. Yurt imkanõ bulunmaktadõr. Aylõk ücreti 127 ABD
Dolarõdõr.(100 AZN) Üniversite hakkõnda ayrõntõlõ bilgiye
bakslavuniver@hotmail.com, bsuinterstud@mail.az e-posta
adresinden ula õlabilir. ( rtibat Bilgileri: Telefon (00 994 12) 440 27
70, (00 994 12) 441 60 58, Faks: (00 994 12) 440 27 70) Kayõt için
istenen belgeler: ÖSYS Sonuç Belgesi, Lise Diplomasõ-noter onaylõ
tercümesi ve aslõ, Sa lõk Raporu, Özgeçmi , Foto raf 3x4 12 adet
(kõrmõzõ fonlu), Pasaportun fotokopisi, Kayõt Tarihi: Hazõrlõk Sõnõfõ
/Üniversite için: 20.08.2015-10.09.2015 tarihleri arasõndadõr. E itim-
Ö retimin Ba lama ve Biti  Tarihi: Hazõrlõk Sõnõfõ/Üniversite
için:15.09.2015-01.07.2016 tarihleri arasõndadõr.

Bk. 190. 2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasõ
Türk-Kazak Üniversitesinde internete dayalõ uzaktan e itim
sistemiyle e itim veren Bilgisayar Programcõlõ õ ön lisans programõ
ö renim ücreti yõllõk 2250 TL’dir. Bu ücrete %8 KDV dahil de ildir.
Ödemeler tercihe göre 4 e it taksit halinde (anla malõ kredi
kartlarõyla) veya pe in yapõlabilecektir. E itim dili Türkçe’dir.
E itim-ö retim internete dayalõ uzaktan e itim sistemiyle
yürütülecektir. Programlara alõnan ö rencilerin internete eri imli bir
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ki isel bilgisayarõ kullanma olana õna sahip olmalarõ gerekmektedir.
Bu programõn güz ve bahar yarõyõlõ sonu sõnavlarõ ö renci tercihine
ba lõ olarak stanbul, Ankara’da bulunan üniversitelerde veya
Kazakistan’da Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasõ Türk-Kazak
Üniversitesi’nin kampüslerinde yapõlacaktõr.

Bk. 191. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasõ Türk-Kazak Üniversitesinde
(AYÜ) e itim-ö retim ücrete tabidir ve internete dayalõ uzaktan
e itim sistemiyle e itim veren tüm lisans programlarõnõn yõllõk
ö renim ücreti 3000 TL’dir. Bu ücrete %8 KDV dahil de ildir.
Ödemeler tercihe göre 4 e it taksit halinde (anla malõ kredi
kartlarõyla) veya pe in yapõlabilecektir. 2015 yõlõ lise ve dengi okul
mezunlarõndan; okul birincisi olarak lisans programlarõna yerle tirilen
ö rencilere %50 indirim uygulanacaktõr. 2015 LYS MF-4 veya LYS
TM-1 puan sõralamasõnda ilk 1000’e giren, AYÜ’nün programlarõnõ
tercih eden Üniversiteye ÖSYM tarafõndan yerle tirilen ve kesin
kayõt yaptõran ö rencilere %100 indirim uygulanacaktõr. 2015 LYS
MF-4 veya LYS TM-1 puan sõralamasõnda Türkiye genelinde,
AYÜ’nün tüm uzaktan e itim lisans programlarõnõ tercih eden; 1001
ile 2000 arasõna giren ö rencilere %50 indirim, 2001 ile 5000
arasõnda yerle erek kayõt yaptõranlara %25 indirim ve 5001 ve
7000 arasõna girenlere %15 indirim uygulanacaktõr. Özürlü ö rencilere
üniversitenin yönergesinde belirtilen ko ullar çerçevesinde e itim
ücretinden indirim uygulanacaktõr. E itim dili Türkçe’dir. E itim-
Ö retim internete dayalõ uzaktan e itim sistemiyle yürütülecektir.
Programlara alõnan ö rencilerin internete eri imli bir ki isel bilgisayarõ
kullanma olana õna sahip olmalarõ gerekmektedir. Bu programõn
güz ve bahar yarõyõlõ sonu sõnavlarõ ö renci tercihine ba lõ olarak
stanbul, Ankara’da bulunan üniversitelerde veya Kazakistan’da
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasõ Türk-Kazak Üniversitesi’nin
kampüslerinde yapõlacaktõr.

Bk. 192. Bu programa ba vurabilmek için Yüksekö retim Kurumunun
aradõ õ bütün ko ullara ek olarak adaylarõn; sa lõk durumunun
denizcili e elveri li, renk körlü ünün, a õlõ õnõn bulunmadõ õnõ, her
iki kula õnda da i itme engelinin olmadõ õnõ ve kayõt yaptõracak
ö renci adaylarõnõn normal sa lõk raporu yerine Hudut ve Sahiller
Sa lõk Genel Müdürlü ü’nden “Gemiadamõ Sa lõk Yoklama Belgesi”
almõ  olmasõ gerekir.

Bk. 193. ota Rustaveli Devlet Üniversitesi’nde e itim ücretli olup, 2015-
2016 e itim-ö retim yõlõnda ö retim ücreti Tarih programõ için yõllõk
2250 ABD dolarõ kar õlõ õ Lari’dir. Üniversite bünyesinde (Gürcüce)
hazõrlõk e itimi verilmektedir. Hazõrlõk sõnõfõ e itimi Batum ota
Rustaveli Devlet Üniversitesi Hazõrlõk Merkezince verilmektedir.
Hazõrlõk sõnõfõ ö retim ücreti her yõl için alõnõr ve 2015-2016 e itim-
ö retim yõlõ ücreti 2000 ABD Dolarõ kar õlõ õ Lari’dir. Hazõrlõk sõnõfõ,
ö retim süresi sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir.  E itim
Dili Gürcüce’dir. Üniversitede yurt imkanõ vardõr ve aylõk ücreti
yakla õk 35 ABD dolarõdõr. Üniversite hakkõnda ayrõntõlõ bilgiye
info@bsu.edu.ge; ird@bsu.edu.ge e-posta adresinden ula õlabilir.
rtibat Bilgileri: Tel: (995 422) 27 17 81 (Dõ  li kiler Bölüm Ba kanõ:
Nana KURSHUBADZE) Faks: (995 422) 27 17 81 Kayõt için istenen
belgeler: Hazõrlõk Sõnõfõ için: 1.Pasaport Fotokopisi (Bütün sayfalarõn)
2.Lise Diplomasõ (Gürcüce tercümeli ve noter tasdikli) 3.Form
dilekçesi (kayõt zamanõnda üniversiteden alõnacaktõr) Üniversite
Kaydõ için: 1.Lise diplomasõ tercümeli ve noter tasdikli. (Lise
Diplomasõ mutlaka Apostil tasdikli olacaktõr.) 2.Pasaport Fotokopisi
3. Dört (4) adet foto raf Gürcistan E itim ve Bilim Bakanlõ õna ibraz
edilecek belgeler: 1.Pasaport tercümesi noter tasdikli (1 Sayfa)
2.Apostil tasdikli lise diplomasõ ve diploma eki (notlar) tercümeli ve
noter tasdikli 3. Üniversiteden kayõt kabul yazõsõ. 4. Dilekçe Kayõt
Tarihi: Hazõrlõk sõnõfõ için: 02.09.2015-02.10.2015 tarihleri arasõndadõr.
Üniversite Kayõt tarihi:02.09.2015-02.10.2015 tarihleri arasõndadõr.
E itim-Ö retime Ba lama Tarihi: Hazõrlõk Sõnõfõ için: 05.10.2015,
Üniversite E itimi için:14.09.2015 tarihidir.

Bk. 194. Ö renciler Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde e itim
göreceklerdir.

Bk. 195. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 196. vane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi’nde e itim ücretli
olup, 2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda ö retim ücreti yõllõk 2250
GEL kar õlõ õ yakla õk 1400 ABD Dolarõdõr. Üniversite bünyesinde
hazõrlõk e itimi verilmektedir. Hazõrlõk sõnõfõ ö retim süresi sütununda
gösterilen yõllara dahil de ildir. Hazõrlõk sõnõfõ ö retim ücreti her yõl
için alõnõr ve 2015-2016 e itim-ö retim yõlõ ücreti 2250 GEL kar õlõ õ
yakla õk 1400 ABD Dolarõdõr. E itim Dili Gürcücedir. Üniversitede
yurt imkanõ yoktur. Kayõt için istenilen belgeler: 1. Ö renci
Dilekçesi 2. Pasaport Fotokopisi (her sayfa çekilecektir.) 3. Lise
Diplomasõ (Apostil tasdikli) 4. Son iki sene Türkiye’de okudu una
dair belge 5. Üniversiteden kabul yazõsõ. Bütün belgeler Gürcüce
tercümeli ve noter tasdikli olacaktõr. Kayõt Tarihi: Hazõrlõk sõnõfõ için:
01.09.2015-30.09.2015, Üniversite kayõt tarihi: 02.09.2015-
16.09.2015 tarihleri arasõndadõr. E itim-Ö retime Ba lama Tarihi:
Hazõrlõk sõnõfõ için: 30.09.2015 Üniversite E itimi için: 16.09.2015
tarihidir. Üniversite hakkõnda ayrõntõlõ bilgiye rec@ictsu.tsu.edu.ge;

academicaffairs@tsu.ge; e-posta adresinden ula õlabilir. rtibat
Bilgileri: Telefon: (995 32) 225 39 71, Faks: (995 32) 229 42 88

Bk. 197. Ö renciler ö renimlerini Çayeli ilçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 198. Bu programa ba vurabilmek için yüksekö retim kurumunun aradõ õ
bütün ko ullara ek olarak; kesin kayõt yaptõracak ö renciler normal
sa lõk raporu yerine Hudut ve Sahiller Sa lõk Genel Müdürlü ü’nden
“Gemiadamõ Sa lõk Yoklama Belgesi” ibaresi ta õyan sa lõk raporunu
ibraz etmeleri gerekmektedir. Gemiadamlarõ Yönetmeli i ve ilgili
de i ikliklerinde (23 A ustos 2012, 28390 sayõlõ resmi gazete)
belirtilen artlarõ; “Gemiadamõ Olabilme Ko ullarõ”nõ yerine getirmeleri
gerekmektedir. E itim üniformalõdõr ve ö renciler “Denizcilere
Mahsus Kõyafet Yönetmeli i”ne uygun üniformayõ giymek
zorundadõr. Üniformalarõn temini ö renciye aittir. Bu programda staj
zorunlulu u bulunmaktadõr.

Bk. 199. Kõbrõs Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti’nin
(KKTC) Lefko a kentinde, e itim-ö retim veren bir Vakõf
Üniversitesi’dir. 2015-2016 ders yõlõ için, Dini limler Fakültesi
(Türkçe) e itim Tam Burs’ludur. 100 Euro kayõt ücreti ve her
ö rencinin dönem ba larõnda ödemesi gereken 100 Euro Ö renci
Etkinlikleri Fonu ücreti burs’a dahil de ildir. Üniversite kampüsünün
sõnõrlarõ içinde kõz ve erkek ö renciler için barõnma olanaklarõ
sunulmaktadõr. Üniversiteye yeni kayõt yaptõran ö rencilere
Üniversite yurtlarõnda kalabilmeleri için öncelik tanõnmaktadõr.
Barõnma ücretleri yurdun odadaki yatak sayõsõna ba lõ olarak
farklõlõk göstermektedir. Yurt ücretleri kayõt sõrasõnda yõllõk olarak
pe in veya taksitli olarak ödenir. KKTC üniversitelerinde ö renim
görecek olan TC uyruklu ö renciler, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek
Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun desteklerinden
yararlanabilmektedir.

Bk. 200. Uluslararasõ Saraybosna Üniversitesi’nde e itim ve ileti im dili
ngilizce’dir. Üniversitede e itim-ö retim ücrete tabidir. ngilizce
yeterlili ini belgeleyen veya yapõlacak yeterlik sõnavõnda ba arõlõ
olan ö renciler do rudan üniversitenin 1. sõnõfõna kaydedilir.
ngilizce yeterlili ini belgeleyemeyen veya yeterlik sõnavõnda
ba arõlõ olamayan ö renciler dil seviyelerine göre üniversite
bünyesinde bulunan ngilizce Hazõrlõk Okulu’na devam ederler.
ngilizce Hazõrlõk Okulu 4 yõllõk e itim süresine dahil de ildir. ngilizce
Hazõrlõk Okulu’nda e itim süresi, ba langõç seviyesinden
ba layanlar için bir akademik yõl, orta ve ileri düzeyden ba layan
ö renciler için her bir dönemi 8 haftadõr. Bu sürenin sonunda ba arõlõ
olup, ngilizce yeterlik sõnavõnõ veren ö renciler, bahar döneminde
üniversite lisans e itimine ba layabilirler. 2015-2016 e itim-ö retim
yõlõnda ö retim ücreti tüm fakültelerde Burssuz ö renciler için yõllõk
5.500 Avro, % 25 Burslu ö renciler için 4.125 Avro, % 50 Burslu
ö renciler için ise 2.750 Avro’dur. %100 Burslu ö renciler ngilizce
Hazõrlõk Okulu ve fakülte sõnõflarõnda ücret ödemezler. Üniversite
yönetimi tarafõndan ilan edilen kontenjanlarõn yarõdan fazlasõ burslu
ö rencilere ayrõlmaktadõr. Burslar sadece e itim ücretini
kapsamaktadõr. ngilizce Hazõrlõk Okulu’nda e itim-ö retim ücrete
tabidir; her biri 8 haftadan olu an 4 kur için alõnõr. 2015-2016 e itim-
ö retim yõlõnda ngilizce Hazõrlõk Okulu yõllõk e itim ücreti (4 kur için)
3.200 Avro’dur. %100 Burslu ö renciler hariç, kazanõlan burslar
ngilizce Hazõrlõk Okulu’nda uygulanmaz. Kayõt sõrasõnda hazõrlõk
okulu ücreti 3.200 Avro olarak ödenir. ngilizce Hazõrlõk Yaz Okulu
(Temmuz-A ustos) 600 Avro’dur. 2015 yõlõ LYS sõnavõndaki
sõralamada Üniversitenin %50 Burslu programlarõnõ tercih edip kayõt
yaptõran ö rencilerin kayõt yaptõrdõ õ TM, TS veya MF puan
türlerinden birinde, ilk 10.000’e (D L puanõnda ise ilk 5000’e)
girenlere Tam Burs (%100) verilmektedir. Bu puan türleri ile %100
burslu kabul edilen ö renciler ngilizce Hazõrlõk Okulu’nda ücret
ödemezler, %100 Burslu sayõlõrlar. Söz konusu burslar ö rencinin
ba arõlõ olmasõ ve disiplin cezasõ almamasõ kaydõyla tüm ö retim
süresi (4 yõl) için geçerlidir. Burslarõn ba langõç seviyesinde devam
edebilmesi için, ngilizce Hazõrlõk e itiminin bir yõlda tamamlanmasõ
ve fakülte sõnõflarõnda genel not ortalamasõ (GNO) 4.00 üzerinden;
%100 burslular için 3.00, %50 burslular için 2.50 ve %25 burslular
için ise 2.25 olmasõ gerekmektedir. Hak kazanõlan burslar, burs,
disiplin ve yatay geçi  yönetmeli i çerçevesinde artõrõlõr, azaltõlõr
veya tamamen kesilir. Barõnma ve yemek ücretleri ile her yõl
alõnmasõ zorunlu olan oturum izni giderleri (sa lõk raporu, sa lõk
sigortasõ ve di er giderler) ö renciye aittir. T.C. uyruklu ö renciler,
Bosna-Hersek’e giri  yaptõktan sonra ilk iki gün içerisinde oturum
izni ba vurularõnõ ba latmak ve takip etmek zorundadõrlar. Her yõl
yapõlmasõ gereken oturum izni i lemlerini Üniversitenin Vize Biriminde
yaptõrmak isteyen ö renciler 180 Avro öderler. steyen ö renciler
bu i lemleri kendisi de yapabilir. Oturum izni i lemlerini ba latmayan,
Üniversite ile imzalamõ  oldu u “Oturum zni Sözle mesi”ndeki
artlarõ yerine getirmeyen, yapõlan duyurularõ dikkate almayan,

i lemlerini Vize Biriminden takip etmeyen ö renciler do acak
problemlerden kendileri sorumludur. Üniversite ö renci ihmalinden
do an sorumluluklarõ ve yükümlülükleri kabul etmez. Üniversite
kayõt tarihleri, Hazõrlõk Okulu ve Üniversite için ÖSYM’nin ilan etti i
tarihler arasõndadõr. E itim-ö retime ba lama tarihi Hazõrlõk Okulu
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ve Üniversite için 05.10.2015 tarihidir. Üniversite kampüsünde kõz
ve erkek ö renciler için ayrõ yurtlar bulunmaktadõr. Aylõk yurt ücreti
kahvaltõ dahil 4 ki ilik odalarda ki i ba õ 125 Avro ve 2 ki ilik
odalarda ki i ba õ 150 Avro’dur. Üniversiteye yeni kayõt yaptõracak
ö renciler, Üniversite ve Saraybosna’daki ya am ko ullarõ hakkõnda
ayrõntõlõ bilgiye üniversite ileti im ofisinden ve web sitesinden
ula abilirler. ( RT BAT B LG LER : Ö renci leri Daire Ba kanlõ õ
e-posta: info@ius.edu.ba, Telefon: 00 387 33 957 175, Faks: 00
387 33 957 105, web:http://www.ius.edu.ba, stanbul rtibat Ofisi
e-posta: 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
ya am maliyeti Türkiye’ye göre yakla õk %30 daha ucuzdur.
steyen her ö renci kontenjan dahilinde üniversite yurtlarõnda
kalabilir. steyen ö renciler mobilyalõ daire kiralama imkanõna
sahiptirler. Ö rencilerin yemek, barõnma, yol ve kõrtasiye giderleri
aylõk 250 ile 300 Avro arasõndadõr. Sosyal ya am stanbul veya
Ankara’ya benzerdir.

Bk. 201. Ö renciler; birinci sõnõfta (Mimarlõk Programõ hariç) ço unlu u ortak
olan üniversite dersleri alõrlar. Birinci sõnõfõn sonunda ilk giri te
seçti i fakülteyi kontenjan ve ba arõ dahilinde, Yatay Geçi
Yönetmeli i artlarõna uygun olarak de i tirebilirler. kinci sõnõfta
seçti i fakültenin giri  düzeyindeki derslerini alõrlar, ikinci sõnõfõn
sonunda ise okuyaca õ akademik programõ kontenjan ve ba arõ
dahilinde, Yatay Geçi  Yönetmeli i artlarõna uygun olarak
de i tirebilirler. Üniversite tarafõndan verilen burslar, sadece
ö rencinin kazandõ õ bölüm için verilir. Bölüm de i ikli inde ö rencinin
bursu Yatay Geçi  Yönetmeli i artlarõna uygun olarak kõsmen
veya tamamen kesilir.

Bk. 202. stanbul Teknik Üniversitesi ile Montana State Üniversitesi (MSU)
tarafõndan yürütülen uluslararasõ ortak lisans programõ 4 yõl süreli
olup ö renciler 1. ve 3. yõllarõ stanbul Teknik Üniversitesi’nde 2.
ve 4. yõllarõ Montana State Üniversitesinde tamamlayacaklardõr.
2015-2016 e itim-ö retim yõlõ için bu programõn akademik yõl ba õna
ö renim ücreti hazõrlõk sõnõfõnda TÜ’de hazõrlõk 7700 TL, TÜ’de
lisans programõna devam edecek ö renciler için 10 .000 TL’dir.
2015-2016 e itim-ö retim yõlõ için MSU’da okuyanlar 18.140 ABD
Dolarõ ücret ödemi  olup, bu ücret Montana State Üniversitesi’nin
ö renim ücreti ve temel harçlarõndan, ö rencinin programda
öngörülen dönemlerdeki oryantasyon programõ ücretinden
olu maktadõr. Ö rencinin Montana’da bulunaca õ süre içinde, yurt,
yemek, kitap-kõrtasiye ve ki isel ihtiyaçlarõ için yapaca õ harcamanõn
akademik yõl ba õna yakla õk 10 000 ABD Dolarõ tutaca õ tahmin
edilmektedir. Ö rencilerin ABD’de bulundu u sürede sa lõk sigortasõ
yaptõrmasõ zorunlu olup bunun ücreti de ö renciye aittir

Bk. 203. Sumgayõt Devlet Üniversitesi’nde e itim ücretli olup, 2015-2016
e itim-ö retim yõlõnda ö retim ücreti Azerbaycan Dili ve Edebiyatõ,
Psikoloji programlarõ için 1200 ABD Dolarõ, letme, Tarih programlarõ
için 1100 ABD Dolarõdõr. Ö retim dili Azericedir. Üniversite bünyesinde
hazõrlõk e itimi vardõr. Hazõrlõk Sõnõfõ ö retim ücreti her yõl için alõnõr
ve ücreti 800 ABD Dolarõdõr. Yurt imkanõ bulunmamaktadõr.
Üniversite hakk õnda ayrõntõlõ bilgiye sdu@sdu.az,
sdu.hazirlig@mail.ru e-posta adresinden ula õlabilir. ( rtibat Bilgileri:
Telefon: (00 994-18) 644 89 01, 642 02 70, 497 80 62, Faks: (00
994-18) 642 02 70, 448 08 36) Kayõt için istenen belgeler: ÖSYM
Sonuç Belgesi, Lise Diplomasõ, ikametgah, Sa lõk Raporu,
Özgeçmi , Foto raf, Pasaport, nüfus cüzdanõ. Kayõt Tarihi: Hazõrlõk
Sõnõfõ için: 30.08.2015-15.10.2015 tarihleri arasõndadõr. Üniversite
için: 25.08.2015-14.09.2015 tarihleri arasõndadõr.

Bk. 204. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi’nde e itim ücretli olup,
2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda ö retim ücreti 1200 ABD Dolarõdõr.
Üniversite bünyesinde hazõrlõk e itimi verilmektedir. Hazõrlõk sõnõfõ
ö retim ücreti her yõl için alõnõr ve 2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda
ücret 600 ABD Dolarõdõr. Hazõrlõk sõnõfõ, ö retim süresi sütununda
gösterilen yõllara dahil de ildir. Üniversitede yurt imkanõ
bulunmamaktadõr. Üniversite hakkõnda ayrõntõlõ bilgiye
adpuharicidekanlik@gmail.com e-posta adresinden ula õlabilir.
( rtibat Bilgileri: Telefon: (00 994 12) 598 48 13, Faks: (00 994 12)
598 10 35) Kayõt için istenen belgeler: ÖSYM Sonuç Belgesi, Lise
Diplomasõnõn aslõ, Sa lõk Raporu, Hiv Testi, Nüfus Cüzdanõ örne i,
6 adet vesikalõk foto raf Kayõt Tarihi: Hazõrlõk için: 01.09.2015-
15.09.2015 tarihleri arasõndadõr. Üniversite için: 10.09.2015-
15.09.2015 tarihleri arasõndadõr. E itim-Ö retimin Ba lama ve Biti
Tarihi: Hazõrlõk Sõnõfõ için:15.09.2015-06.07.2016 Üniversite E itimi
için:15.09.2015-25.06.2016 tarihleri arasõndadõr.

Bk. 205. Kõrgõzistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kõrgõzistan’õn ba kenti
Bi kek ehrinde bulunmaktadõr. Bu üniversiteden alõnan diplomalar,
Kõrgõz Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyetinde aynõ alan ve
seviyede ö retim yapan yüksekö retim kurumlarõnõn diplomalarõna
ve bunlarõn milletlerarasõ geçerlili ine e  de erde olup sahiplerine
aynõ haklarõ sa lar. Bu üniversite hakkõnda ayrõntõlõ bilgi (Kayõt için
istenilen belgeler, kayõt tarihi, e itim-ö retime ba lama tarihi,
ya am ko ullarõ) www.manas.edu.kg adresinden  edinilebilir.
Üniversitede ö renim gören Türkiyeli ö renciler, Kõrgõz vatanda õ

olan ö rencilere sa lanan bütün haklardan yararlanabilirler.
Üniversitede e itim-ö retim ücretsizdir. Üniversitede ö renim
gören Türkiyeli ö renciler Kredi ve Yurtlar Kurumuna ö renim
kredisi ve burs ba vurusunda bulunabilirler. Ayrõca üniversite
tarafõndan “Giri  Kontenjanõ Bursu” ve “Akademik Ba arõ Bursu”,
”Destek Bursu” ve “Milli Sporcu Bursu” verilmektedir. Ö renciler
üniversite yurdundan aylõk ortalama 12 ABD Dolarõ kar õlõ õnda
yararlanabilmektedirler. Üniversitede e itim-ö retim dili Kõrgõzca
ve Türkiye Türkçesidir. Üniversite bünyesinde bir yõllõk hazõrlõk
sõnõfõ zorunludur. Hazõrlõk sõnõfõ ö renim süresine dahil de ildir.
Türkiye’den gelen ö renciler hazõrlõk sõnõfõnda zorunlu olarak Kõrgõzca
hazõrlõk programõ okuyacaklardõr. Ayrõca hazõrlõk sõnõfõnda Kõrgõzca
ile birlikte; “Uluslararasõ li kiler” ile “ ngiliz Dili ve Edebiyatõ”
Programlarõnda ngilizce, “Rus Dili ve Edebiyatõ” ile “Türkiye
Türkçesi-Rusça Mütercim Tercümanlõk” Programlarõnda Rusça,
“Çin Dili ve Edebiyatõ” Programõnda Çince zorunlu hazõrlõk dil e itimi
uygulanmaktadõr. Hazõrlõk sõnõfõnõ ba arõ ile tamamlayan ö rencilerin
birinci sõnõfa kayõtlarõ yapõlõr.

Bk. 209. Bu programa ba vurabilmek için Yüksekö retim Kurumunun
aradõ õ bütün ko ullara ek olarak, kayõt sõrasõnda bedensel ve
psikolojik rahatsõzlõ õnõn bulunmadõ õnõn sa lõk raporu ile belgelenmesi
gerekir. Bu programa kayõt olan ö renciler mesle in gerektirdi i
kõyafeti giymek zorundadõr, okulumuzda ö renci kõyafetleri ahõr içi
(tulum, sweet shirt, çizme, bone, maske ve eldiven) ve ahõr dõ õ
(tok, binicilik pantolonu, binicilik çizmesi ve koruyucu yelek)
uygulamalarda giyilmesi zorunludur. Renk ve model standart tek
tiptir, temini ö renciye aittir ve mecburidir. E itim haftanõn 7 günü
verilmektedir. Okul içi sahada sigara içilmesi ve cep telefonu
kullanõlmasõ yasaktõr. Ö renciler ö renimlerinin teorik kõsmõnõ
Mahmudiye ilçesindeki meslek yüksekokulu binasõnda
uygulamalarõnõ ise meslek yüksekokulu bünyesindeki At Bakõm ve
Uygulama Tesisi ile aynõ ilçedeki Tarõm letmeleri Genel Müdürlü ü
ve Türkiye Jokey Kulübüne ait tesislerde sürdüreceklerdir. Bu
programa en yüksek puanla yerle en ilk be  ö renciye birinci
ö retim yõlõ sonuna kadar, ikinci ö retim yõlõnda ise birinci ö retim
yõlõnõn sonuna göre en yüksek genel  not ortalamasõna sahip ilk be
ö renciye, yõllõk ö renimleri süresince asgari brüt ücretin yüzde
otuzundan (%30) az olmamak ko uluyla Türkiye Jokey Kulübü
Yönetim Kurulu tarafõndan belirlenen miktarda burs ödenecektir.

Bk. 210. Aday ö rencilerin 06.06.2006 tarihli ve 26190 sayõlõ Resmi Gazete’de
yayõmlanan “Uçak Pilotu Lisans Yönetmeli i (SHY–1)” nin 24.
Maddesinde belirtilen ö renci pilot lisansõ için müracaatlarda
öngörülen ko ullarõ sa lamasõ gerekmektedir. Sivil Havacõlõk
Genel Müdürlü ü (SHGM) veya SHGM tarafõndan yetkilendirilen
havacõlõk tõp merkezleri tarafõndan düzenlenmi  geçerli 1 inci sõnõf
sa lõk sertifikasõ sahibi olmak ve sa lõk sertifikasõnda, tek pilota
sertifikalõ uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasõna engel kõsõtlama
bulunmamak. Uçak Pilotu Lisans Yönetmeli i (SHY–1)
çerçevesinde, ö renim süresi içerisinde, ö rencinin pilotlu a
elveri siz duruma gelmesinden ötürü ortaya çõkacak tüm hususlardan
ö renci sorumludur. Uçak Pilotu Lisans Yönetmeli i (SHY–1)
çerçevesinde, sa lõk muayenesi sonucunda ö rencinin pilotlu a
elveri siz olmasõ durumunda ilgili bölüme kaydõ yapõlmayacaktõr.
Bu ö rencilerin durumlarõ ÖSYM Ba kanlõ õnca de erlendirilerek,
alt tercihlerinden puanõnõn yeterli oldu u bir yüksekö retim
programõna yerle tirilirler.

Bk. 211. Bu programda 8. yarõyõl derslerinin tamamõ anla malõ özel ve resmi
havacõlõk kurulu larõnõn (Kocaeli ili dõ õnda), yurtiçi veya yurt dõ õ
tesislerinde yapõlabilecektir.

Bk. 212. stanbul i li Meslek Yüksekokulu, stanbul i li Vakfõ ( VAK)
tarafõndan kurulmu  Vakõf Meslek Yüksekokuludur. stanbul i li
Meslek Yüksekokulunda ö renim ücrete tabidir. 2015-2016 E itim-
Ö retim yõlõ ücreti; lk ve Acil Yardõm, Fizyoterapi ve Radyoterapi
programlarõ için 13.000 TL; Bankacõlõk ve Sigortacõlõk, Sa lõk
Kurumlarõ letmecili i, Tõbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik,
Turizm ve Otel letmecili i, Yerel Yönetimler, Spor Yönetimi ve
Dõ  Ticaret programlarõ için 11.500 TL; di er programlar ile Zorunlu
ve ste e Ba lõ ngilizce Hazõrlõk E itimi için 12.000 TL’dir. Bu
ücretlere %8 KDV dahil de ildir. kinci ö retimi bulunan programlar
için de ücret aynõdõr. Ö renim ücreti Yüksekokul tarafõndan tahsilât
için ilan edilen banka ile bankanõn prosedürlerine uygun kredili
sözle me düzenlenmesi ko ulu ile pe inatõ kayõt sõrasõnda, kalan
taksitleri Eylül-Haziran aylarõ arasõnda ayõn ilk be  günü içerisinde
olmak üzere on e it taksite bölünerek alõnõr. Ö renim ücretinin
tamamõnõ akademik yõlõn ba õnda pe in olarak ödeyenlere %10
indirim uygulanacaktõr. Burslu programlara yerle tirilen ö rencilere
sa lanacak burs, sadece ö renim ücretlerini kapsamaktadõr.
Bunun dõ õnda kalan barõnma, beslenme, ula õm, kitap vb. giderler
burs kapsamõ dõ õndadõr. Burslar, programõn ö renim süresince
devam eder. Ancak, Yüksekö retim Kurumlarõ Ö renci Disiplin
Yönetmeli i’nde belirtilen disiplin cezalarõndan uyarma cezasõ hariç
di er disiplin suçlarõndan ceza alan ö rencilerin bursu kesilir.
Burslar kar õlõksõzdõr. Ö retim dili Türkçe olan programlarõ kazanan
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ö renciler isterlerse ö retim ücretini ödeyerek bir yõl süre ile ste e
Ba lõ ngilizce Hazõrlõk E itimine katõlabilirler. Bütün e itimler 2015-
2016 E itim-Ö retim yõlõ için i li Meslek Yüksekokulu
Yerle kelerinde sürdürülecektir. Milli sporculara, engellilere,
çalõ anlarõmõzõn e  ve çocuklarõna, ö rencimiz olan karde lere her
akademik yõlõn ba õnda Mütevelli Heyet tarafõndan belirlenen
oranlarda burs sa lanõr. Ayrõca ehit-gazi e  ve çocuklarõna % 75
oranõnda burs sa lanõr. Ö renci yukarõda belirtilen burslardan
sadece en yüksek oranlõ olan bir tanesinden yararlanõr.

Bk. 213. Ata ehir Adõgüzel Meslek Yüksekokulu bir vakõf yüksekö retim
kurumu olup ö retim ücrete tabidir. 2015-2016 E itim Ö retim yõlõ
ö renim ücreti tüm ön lisans programlarõnda ve ste e Ba lõ Hazõrlõk
Sõnõfõnda 11.950 – TL,  kinci Ö retim Ön Lisans Programlarõnda
10.950.-TL,’dir. Ücretlere %8 KDV dâhil de ildir. Burslu olarak
yerle tirilen ö rencilere sa lanan burs kar õlõksõzdõr. Meslek
Yüksekokulumuzca sa lanan, tercih ve e itime destek bursu
e itim-ö retim süresince devam eder, ba arõ bursu ise bir yõl olup
ve verilen burslar sadece ö retim ücretini kapsar. Barõnma,
beslenme, ula õm vb. giderler burs kapsamõ dõ õndadõr. ste e ba lõ
hazõrlõk sõnõfõna kaydolacak ö rencilerden Tam Burslu olanlar:
ö renim ücretinin dörtte birini; %75 ve %50 Burslu olanlar: ö renim
ücretinin yarõsõnõ; %25 Burslu olanlar: ö renim ücretinin dörtte
üçünü öder.  Ayrõca ö rencilerimizin Ata ehir Adõgüzel Meslek
Yüksekokulu Burs Yönergesi kapsamõnda Ata ehir Adõgüzel Meslek
Yüksekokulu programlarõna ÖSYS sonuçlarõna göre burslu
programlara yerle ememi  ve tam ücretli programlarõ 1.,2.,3., 4.
ve 5. sõrada tercih eden ve kaydolan ö rencilere % 25 tercih bursu,
kinci yarõyõlõn sonunda ba arõsõz dersi bulunmayan ve Genel Not
Ortalamasõ 3,50-3,59 olana % 10 , 3,60-3,69’ olana % 20, 3,70-3,79
olana % 30, 3,80-3,89 olana % 40 , 3,90-4.00 olana % 50 dönem
ba arõ bursu, %10 Ö retmen ve Ö retim Elemanõ Çocu u Bursu,%
10 karde  bursu, % 10 Ata ehir, Çekmeköy, Ümraniye, Üsküdar,
Kadõköy, Maltepe ilçesi orta dereceli okullarõndan mezun ö renci
bursu, %30 Milli Sporcu Bursu, her program için 2 kontenjan ile sõnõrlõ
olmak üzere %100 ehit çocuklarõ bursu, % 40 Gaziler e  ve
çocuklarõ bursu, % 50 Adõgüzel Meslek Yüksekokulu çalõ anlarõ, e
ve çocuklarõ bursu, de erlendirme kurulu tarafõndan belirlenen ve
3 engelli ö renci ile sõnõrlõ olmak üzere % 50 engelli ö renci bursu,
% 25 Özel Ata ehir Adõgüzel Güzel Sanatlar Lisesi , Özel Ata ehir
Adõgüzel Bili im Teknik Lisesi, stanbul Üniversitesi Vakfõ Özel
Adõgüzel Güzel Sanatlar Lisesi ve stanbul Üniversitesi Vakfõ Özel
Adõgüzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlarõ Bursu, % 50
Adõgüzel E itim Kurumlarõ ve stanbul Üniversitesi Vakfõ Adõgüzel
Okullarõ   (Anaokulu, lkokul, ortaokulu, Güzel Sanatlar Lisesi,
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) personeli, e  ve çocuklarõ bursu,
ve Adõgüzel E itim Kültür Ara tõrma Yardõmla ma ve Sa lõk Vakfõ
E itime destek bursu (Miktarõ ve Süresi ve hangi ö rencilere
verilece i Vakõf tarafõndan belirlenir) sa lanõr. Burslar kar õlõksõz
olup birden fazla burstan yararlanma hakkõnõ elde eden ö renci en
yüksek burs hakkõndan yararlanõr. Ö renim ücreti Meslek
Yüksekokulu tarafõndan ilan edilen bankanõn/ kurumun prosedürlerine
uygun kredili sözle me düzenlenmesi ve kredili mevduat hesabõ
açõlmasõ veya kredi kartõ ile ödenmesi ko uluyla kesin kayõt
esnasõnda % 25 pe in bakiye 8 e it taksitte her ayõn en geç 5. 
gününde tahsil edilir. Kesin kayõt sõrasõnda ö retim ücretinin
tamamõnõn pe in olarak ödenmesi halinde %50, %25 ve ücretli
yerle en ö rencilere % 5 pe in indirimi uygulanõr. (Burslar ve
Ö renim ücretleri hakk õnda ayrõntõlõ bilgi için http://
www.adiguzel.edu.tr)

Bk. 214. stanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Kavram E itim Vakfõ
tarafõndan kurulmu  bir Vakõf Meslek Yüksekokuludur ve e itim-
ö retim ücrete tabidir. stanbul Kavram Meslek Yüksekokulunda
2015 -2016  Yõlõ E itim-Ö retim Ücreti; Hazõrlõk sõnõfõ, I. ve II.
Ö retim tüm programlarda 11.250 TL’dir. Bu ücretlere % 8 oranõnda
KDV dahil de ildir. E itim - ö retim ücreti kredi kartõ ya da banka
kredisi yolu ile 10 takside bölünerek alõnõr. E itim-ö retim ücretinin
tamamõnõ akademik yõlõn ba õnda pe in olarak ödeyenlere % 5
indirim uygulanõr. Hazõrlõk sõnõflarõnda kullanõlacak kitap seti
yüksekokulumuz tarafõndan kar õlanacaktõr. Burslu olarak yerle en
ö rencilere sa lanan burs kar õlõksõzdõr ve normal e itim süresi
boyunca devam eder, ba arõsõzlõk nedeniyle kesilmez. Burslar ve
indirimler ile ilgili detaylõ bilgiye www.kavram.edu.tr den ula abilirsiniz.
Ö retim dili Türkçe olan programlarõ kazanan ö renciler, isterlerse
e itim-ö retim ücretini ödeyerek bir yõl süreli iste e ba lõ ngilizce
hazõrlõk programõna katõlabilirler. stanbul Kavram Meslek
Yüksekokulu’nda e itim-ö retim Üsküdar yerle kesinde
sürdürülecektir.

Bk. 215. stanbul Arel Üniversitesi’nde e itim ücrete tabidir. 2015-2016
E itim-Ö retim yõlõnda Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, ktisadi ve
dari Bilimler, Mühendislik- Mimarlõk, leti im Fakültelerinde ngilizce
hazõrlõk ve bölüm ö retim ücreti 24.123,00-TL, Uygulamalõ Bilimler
Yüksekokulunda ngilizce hazõrlõk ve bölüm ö retim ücreti 22.467,50-
TL, Sa lõk Bilimleri Yüksekokulunda Hem irelik Bölümü 16.555,00-

TL, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 18.920,00-TL, Çocuk Geli imi
Bölümü 20.102,50-TL, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,
Sa lõk Yönetimi Bölümü ile Sosyal Hizmet Bölümü 20.693,20-
TL’dir. Ön lisans programlarõnõn gündüz ö retimi ngilizce hazõrlõk
sõnõfõ ve program ö retim ücreti 10.346,60-TL’dir, kinci Ö retim
ücreti 11.646,80-TL’dir. Bu ücretlere %8 KDV dâhildir. Ö retim
ücretleri pe in ödenebilece i gibi taksitler halinde de ödenebilecektir.
Burslu programlara yerle tirilen ö rencilere sa lanan burs sadece
ö retim ücretini kapsamaktadõr. Bunun dõ õnda kalan barõnma,
beslenme, ula õm, kitap v.b. giderler burs kapsamõ dõ õndadõr.
Burslar kar õlõksõzdõr. Merkezi Yerle tirme ile burslu programlara
yerle tirilen ö rencilere sa lanan burslar lisans programlarõ için;
zorunlu hazõrlõk sõnõfõ yoksa 4 yõl, zorunlu hazõrlõk sõnõfõ dahil 5 yõl,
önlisans programlarõ için zorunlu hazõrlõk sõnõfõ yoksa 2 yõl, zorunlu
hazõrlõk sõnõfõ dahil 3 yõldõr. Yaz ö retimi burs kapsamõ dõ õndadõr.
Bu burslar disiplin cezasõ alõnmamasõ kaydõyla geçerlidir. Kayõt
yenilenmeyen ve ders kaydõ yapõlmayan süreler, bu süreye
dâhildir. Dil puanõ hariç olmak üzere;  kayõt yaptõrmasõ ve derslere
devam ko ullarõnõ yerine getirmesi, disiplin cezasõ almamasõ
kaydõyla ö renim süresi boyunca girdi i yõldan itibaren 9 ay
süreyle; lk 500 içerisinden yerle enlere 900 TL, 501 - 1,000
içerisinde yerle enlere 660 TL, 1,001 - 2,000 içerisinde yerle enlere
550 TL, 2,001 - 3,000 içerisinde yerle enlere 330 TL, 3,001 - 5,000
içerisinde yerle enlere 300 TL, 5,001 - 10,000 içerisinde yerle enlere
250 TL burs verilir. Verilen bu burslarõn devamõ için ö rencinin ilk
yarõyõl hariç, devam eden yõllarda GNO’sunun en az 2.50 olmasõ
artõ aranõr. stanbul Arel Üniversitesi’nde ö rencilere ba arõ bursu

verilmektedir. Üniversitemiz önlisans programlarõndan mezun olup
Dikey Geçi  Sõnavõ ile Lisans programlarõna kayõt hakkõ kazanan
ö rencilerimize % 50 burs verilmektedir.  Ayrõca lk 10,000 de
yerle en (dil puanõ hariç)  ve en az GNO’su 3.50 not ortalamasõyla
mezun olan ö rencilerimiz stanbul Arel Üniversitesi bünyesinde
ücretsiz yüksek lisans yapabilir.   Üniversitemize burssuz yerle en
ö rencilerimizden bir akademik yõl sonunda genel not ortalamasõ
4,00 üzerinden 3,50 ve üzerinde olan ö rencilerimize üniversite
mütevelli heyetinin belirledi i oranda burs verilmekte ve verilen bu
burs ö renim ücretlerinden dü ülmektedir.  stanbul Arel Üniversitesi
bünyesinde Çift Anadal Programlarõ ücretlidir ancak, GNO’su 3.50
ve üzeri olanlar (Merkezi yerle tirme ile tam burslu yerle en ve
GNO’su 3.50 ve üzeri olanlar) çift anadal programlarõ için ücret
ödemezler. Merkezi yerle tirme ile tam, %50 veya %25 burslu
olarak yerle en   ve GNO’su 3,50 ve üzeri olan ö rencilerden
stanbul Arel  Üniversitesi içerisinde gerçekle tirecekleri bölümler
/ programlar arasõ yatay geçi lerde burs kesilmez.

Bk. 217. “5188 Sayõlõ Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”un 10. maddesi
d, e, f, bentleri ile “5188 Sayõlõ Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun Uygulanmasõna li kin Yönetmelik “in 18. maddesinde
belirtilen artlara sahip olmak gerekmektedir.

Bk. 218. Ö renciler, Meslek Yüksekokulunun belirledi i mesleki
uygulamalarda giyilmesi zorunlu üniformalar ile Beden E itimi,
Yakõn Savunma Teknikleri vb. derslerde giyilmesi zorunlu spor
kõyafetlerini kendileri temin edeceklerdir.

Bk. 219. Ö renciler ö renimlerini Kilimli lçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 220. Ö renciler yabancõ dil hazõrlõk e itimlerini Düzce’de, lisans e itimlerini
Akçakoca’da sürdüreceklerdir.

Bk. 222. Fatih Üniversitesinde e itim ve ö retim ücrete tabidir. Üniversite,
ö retimini stanbul’da sürdürmektedir. Sa lõk Hizmetleri MYO
Maltepe Yerle kesinde, di er tüm birimler ise Büyükçekmece
Yerle kesinde ö retime devam etmektedir. Üniversitesimizin
Mühendislik ve ktisadi dari Bilimler Fakültesi’nin herhangi bir
programõnõ %50 Burslu, %25 Burslu veya Ücretli kontenjanlarõna
ilk üç tercihinden yerle en ö rencilerin e itim-ö retim ücretlerine,
programõn ö renim süresince her yõl %15 oranõnda ek indirim imkânõ
sa lanõr. Üniversitemizde kayõt yaptõrdõ õ yerle tirme puan türü ve
ba arõ sõrasõna göre Y-MF-1,3,4, Y-TM-1,2,3 ve Y-TS-1,2 puan
türlerinde ilk 1000’e giren ö renciler ile Y-D L-1 puan türünde ilk
200’e giren ö renciler bölümlerin %50 Burslu, %25 Burslu veya
Ücretli kontenjanlarõnõ kazansalar dahi tam burslu statüsünde
ö renim göreceklerdir. Ayrõca kayõt yaptõrdõ õ yerle tirme puan
türü ve ba arõ sõrasõna göre Y-MF-1,3,4, Y-TM-1,2,3 ve Y-TS-1,2
puan türlerinde ilk 1000’e giren ö renciler ile Y-D L-1 puan türünde
ilk 200’e giren ö renciler üniversite yurtlarõndan ücretsiz yararlanõrlar.
2015 YGS-LYS ile Üniversitemizin burslu programlarõnõ tercih edip,
kayõt yaptõran ö rencilere sekiz (8) ay süre ile kayõt yaptõrdõ õ puan
türüne göre, ilk 100’e girenlere 1000 TL, (Hukuk ve Tõp Fakülteleri
için 1.750 TL) ilk 500’e girenlere 750 TL, (Hukuk ve Tõp Fakülteleri
için 1.000 TL), ilk 1000’e girenlere 500 TL, ilk 3000’e girenlere 250
TL aylõk “Özel Burs” verilir. Ö retim süresi boyunca her yarõyõl
sonunda yapõlacak de erlendirmeye göre Hazõrlõk Okulu hariç
üstün ba arõ gösteren ö rencilere, o yarõyõlõ izleyen ö retim yarõyõlõ
için geçerli olmak üzere kar õlõksõz aylõk 250 TL “Akademik Ba arõ
Bursu” verilir Burslar kar õlõksõz olup Hazõrlõk Okulu programlarõnda
geçen süreyi de kapsamaktadõr. 2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda
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ö renim ÜCRET  ve BURSLAR ile ilgili ayrõntõlõ bilgi http://
aday.fatih.edu.tr internet adresinden ilan edilmi tir.  steyen
ö rencilere burslu ö renciler dahil, ücretini ödemek artõyla Hazõrlõk
okulunu Amerika Birle ik Devletlerinde (USA) okuyabilme imkanõ
sa lanmaktadõr. Uzaktan E itim programlarõna yerle en ö rencilerin
internete eri imli bir ki isel bilgisayarõ kullanma olana õna sahip
olmalarõ gerekmektedir.

Bk. 225. stanbul Ticaret Üniversitesi, stanbul Ticaret Odasõ E itim ve
Sosyal Hizmetler Vakfõ tarafõndan kurulmu  bir vakõf üniversitesidir.
E itim-ö retim ücrete tabidir. 2015-2016 yõlõnda yeni kayõt olacak
ö renciler için e itim-ö retim ücreti: Fen Edebiyat Fakültesi
28.000 TL KDV dahil, Hukuk Fakültesi 29.000 TL KDV dahil, Ticari
Bilimler Fakültesi 28.000 TL KDV dahil, leti im Fakültesi 28.000
TL KDV dahil, Mühendislik ve Tasarõm Fakültesi 28.000 TL KDV
dahil ve Uygulamalõ Bilimler Fakültesi 27.000 TL KDV dahili en çok
9 taksitte ödeyecektir. 2015-2016 e itim-ö retim yõlõ için
Üniversitemizi 1inci 2nci ve 3üncü sõradan tercih eden ö rencilere
300 TL. (ödeme / burs eklinde) her yõl (normal ö retim süresince)
Ekim ayõnda ba layõp Haziran ayõnda sona ermek üzere 9 (dokuz)
ay boyunca ödenir. Üniversitemize Burslu yerle tirilen ö renciler
stanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönergesi hükümlerine tabidirler.
Üniversitenin, ö retim dili ngilizce ve %30 ngilizce olan bölümlerine
yerle tirilen ö rencilere yapaca õ yabancõ dil seviye belirleme
sõnavõnõn ba arõ düzeyleri, bölüm ve programlara göre Üniversitenin
web sitesinde ilan edilir.

Bk. 226. Bu programda dersler internete dayalõ uzaktan e itim sistemiyle
yürütülecektir. Programa alõnan ö rencilerin internete eri imli bir
ki isel bilgisayarõ kullanma olana õna sahip olmalarõ gerekmektedir.
Bu programõn güz ve bahar yarõyõlõna ait derslerin sõnavlarõ
Üniversite kampüsünde yapõlacaktõr. Program ile ilgili ayrõntõlõ bilgi
üniversiteden edinilmelidir.

Bk. 227. Ufuk Üniversitesi Türkiye Trafik Kazalarõ Yardõm Vakfõ tarafõndan
kurulan bir vakõf üniversitesidir. Ö retim dili ngilizce destekli
Türkçe’dir. Ufuk Üniversitesinde e itim-ö retim ücretli olup, 2015-
2016 e itim-ö retim yõlõnda ö renim ücreti (KDV dahil) yõllõk Tõp
Fakültesi için 32.000 TL ( ngilizce hazõrlõk programõ 22.000 TL), di er
fakülteler için 22.000 TL,  Hem irelik Yüksekokulu  için 18.000 TL,
önlisans programlarõ için 14.000 TL dir. Zorunlu veya iste e ba lõ
ngilizce hazõrlõk programõ kazandõ õ fakülte/yüksekokulun ö renim
ücretine tabidir.  Ö renim ücretinin yarõsõ kesin kayõt ve kayõt
yenileme sõrasõnda, di er yarõsõ ise ikinci yarõyõl ba õnda kayõt
yenileme sõrasõnda ödenecektir. Ö renim ücretindeki olasõ yõllõk
artõ lar,  Devlet tarafõndan belirlenen Tüketici Fiyatlarõ Endeksindeki
(TÜFE) artõ  oranõ ile sõnõrlõ tutulacaktõr. Tam veya kõsmi burslu
programlara yerle tirilen ö rencilere ÖSYS Kõlavuzunda belirtilen
programõn ö renim süresince ( ngilizce hazõrlõk programõnda geçirilen
1 yõl süre dahil) sa lanan burs kar õlõksõz olup, yalnõz ö renim
ücretini kapsar. Barõnma, beslenme, ula õm, kitap vb. giderler burs
ve ö renim ücreti kapsamõ dõ õndadõr. Burslu ö renciler Ufuk
Üniversitesi Burs Yönergesi hükümlerine tabi olup,  iki defa  disiplin
cezasõ almamasõ ko ulu ile ba arõ durumuna bakõlmaksõzõn burslar
devam eder. Kayõt yaptõrmama/yenilememe nedeni ile geçirilen
süre burslu ö renim süresinden sayõlõr. Haklõ mazerete dayanan
kayõt dondurularak geçirilen süre azami burs süresinden sayõlmaz.
Bursu sona eren ö renciler, di er ö rencilerin ö renim ücretlerine
tabidir. Üniversitemiz Dr.Rõdvan Ege Kampusunda Ö renci Yurtlarõ,
bulunmaktadõr. Ayrõntõlõ bilgi için bk. (www.ufuk.edu.tr)

Bk. 228. Ya ar Üniversitesi’nde ö renim ücretlidir. 2015-2016 Akademik
yõlõnda ö renim ücreti; Hazõrlõk sõnõfõ için 22.500 TL, tüm fakülteler
için 23.500 TL, Meslek Yüksekokulu programlarõ için 12.000 TL,
Adalet Meslek Yüksekokulu için 13.000 TL’dir. Ücretlere KDV
dahildir. Ö renim ücreti Güz ve Bahar yarõyõlõ ba õnda olmak üzere
2 (iki) e it taksitte ödenir. Ö retim ücreti ve burslar her yõl
Üniversite Mütevelli Heyetince fiyat ve maliyet artõ larõyla o yõlõn
üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanõr. Ya ar
Üniversitesi’nin verdi i burslar kar õlõksõz olup, Hazõrlõk sõnõfõnõ da
kapsar. Sa lanan bu burslar beslenme, ula õm, kitap vb. konularõ
kapsamaz. Ayrõca kayõtlõ oldu u programda, e itim-ö retim yõlõ
sonu itibarõyla, akademik birimlere Mütevelli Heyet tarafõndan
tahsis edilen kontenjan dahilinde yapõlacak sõralamaya göre
Akademik Ba arõ bursu verilir. zmir il sõnõrlarõ dõ õnda ikamet eden
E itim-Ö retim Bursu kapsamõnda Dil puan türünde ilk 2000’de
di er puan türlerinde ilk 10.000’de yer alacak Ya ar Üniversitesi’ne
giren ve tam burslu olarak kayõt yaptõran ö renciler Ya ar
Üniversitesi Ö renci Yurdundan ücretsiz olarak faydalanõrlar.

ehit ve Malul Gazi Bursu: ÖSYS sonucunda Ya ar Üniversitesinin
Burssuz programlarõndan birine girme hakkõ kazanan ehitlerin
e leri ve çocuklarõna, malul gazilere ve çocuklarõna Mütevelli
Heyet tarafõndan tahsis edilen kontenjan dahilinde burs verilebilir.
Ücretler, burslar ve yurtlarla ilgili ayrõntõlõ bilgiye üniversitenin http:/
/osymkilavuz.yasar.edu.tr eri im adresinden ula õlabilir.

Bk. 229. stanbul Esenyurt Üniversitesinde e itim-ö retim ücrete tabidir.
2015–2016 akademik yõlõnda; lisans programlarõnõn ö renim ücretleri;
Mühendislik ve Mimarlõk Fakültesinde 25.416,67 TL, Sa lõk Bilimleri
Fakültesinde 19.351,85 TL, letme ve Yönetim Bilimleri
Fakültesinde 23.101,85 TL, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinde
21.990,74 TL, Uygulamalõ Bilimler Yüksekokulunda 19.351,85 TL,
Beden E itimi ve Spor Yüksekokulunda 19.351,85 TL, zorunlu
yabancõ dil hazõrlõk sõnõflarõnda 23.101,85 TL ve iste e ba lõ yabancõ
dil hazõrlõk sõnõflarõnda 19.351,85 TL’ dir. Önlisans programlarõnõn
ö renim ücretleri; Sa lõk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 15.833,33
TL, Meslek Yüksekokulu için 10.555,56 TL ve iste e ba lõ yabancõ
dil hazõrlõk sõnõflarõnda 10.555,56 TL’ dir. Ücretlere %8 KDV dahil
de ildir. Ö renim ücretinin tamamõnõ akademik yõlõn ba õnda
ödeyenlere %5 indirim yapõlõr. Taksitli olarak yapõlacak ödemelerde,
anla malõ bankanõn tahsilat sistemi kullanõlarak 10, kredi kartlarõna
9 taksite kadar ödeme imkanõ sa lanmaktadõr. Ö renim ücretleri
her yõl Mütevelli Heyeti tarafõndan belirlenerek ilan edilir. Tam veya
kõsmi burslu lisans programõna yerle tirilen ö rencilere sa lanacak
burs, sadece ö renim ücretini veya ö renim ücreti üzerinden
yapõlacak indirimleri kapsar. Bunun dõ õnda kalan barõnma,
beslenme, ula õm, kitap, yurt dõ õnda e itim harcamalarõ vb. burs
kapsamõ dõ õndadõr. Tam ve kõsmi burslar kar õlõksõz olup, 2547
sayõlõ kanunun 44/c maddesinde belirtilen lisans ve önlisans
programlarõnõn normal ö renim süresince devam eder ve varsa
zorunlu yabancõ dil hazõrlõk e itimini de kapsar. Ö retim dili Türkçe
olan lisans programlarõnõ kazanan ö renciler isterlerse ö renim
ücretini ödeyerek bir yõl süre ile yabancõ dil hazõrlõk e itimi alabilirler.
Ö renciler Burs Yönergesi uyarõnca a a õda belirtilen burslardan
yararlanabilirler. a) Tercih Bursu:  2015 YGS-LYS sonucuna göre
Üniversitemizin ücretli lisans programlarõnõ ilk üç (3) tercihi arasõnda
yapan ve bu ilk üç (3) tercihinden birine yerle tirilen ö rencilere,
normal ö renim süresince ö renim ücreti üzerinden %20 indirim
yapõlõr. Tercih burslarõndan kõsmi burslu programlara yerle tirilen
ö renciler yararlanamaz. Üniversitemizin herhangi bir lisans
programõnda okumakta iken yeniden sõnava girerek ÖSYM tarafõndan
lisans programlarõmõzdan birine yerle tirilen ö renciler bu maddede
belirtilen tercih bursundan yararlanamazlar. b) YGS-LYS Derece
Bursu:  2015 YGS-LYS puan sõralamasõnda (Dil puan türleri ve Ek
puan ile yerle tirilenler hariç) Türkiye genelinde dereceye giren,
tam burslu lisans programlarõnõ tercih ederek Üniversitemize ÖSYM
tarafõndan yerle tirilen ve kesin kayõt yaptõran ö rencilere 9 ay
boyunca ve aylõk olarak; ilk 100’e girenlere 2.500 TL, 101 ile 500
arasõna girenlere 2.000 TL, 501 ile 1000 arasõna girenlere 1.500 TL,
1001 ile 2000 arasõna giren ö rencilere 1.000 TL nakit burs verilir.
YGS-LYS Derece Burslarõ zorunlu yabancõ dil hazõrlõk ö retimi için
bir, lisans ö retimi için dört yõldõr. Daha önce herhangi bir
yüksekö retim kurumundan lisans derecesi ile mezun olan ö renciler
YGS-LYS Derece Burslarõndan yararlanamazlar.  Devamsõzlõktan
kalan veya kayõt yenilemeyen ö renciler derece bursu haklarõnõ
kaybederler. c) Akademik Ba arõ Bursu: ÖSYM tarafõndan tam
burslu lisans programlarõna yerle tirilen ö renciler hariç, bölümdeki
birinci akademik yõl sonunda disiplin cezasõ almamõ  olmak artõyla
a õrlõklõ genel not ortalamasõ en az 3.50 ve üzeri olan ve kendi
bölümündeki ö renciler arasõnda ilk 5’e (be ) giren ö rencilere,
izleyen akademik yõlõn ö renim ücreti üzerinden %10 ile %100
arasõnda de i en oranlarda indirim yapõlõr. d) Karde  ndirimi:
Üniversitemizde birden fazla karde  veya e lerin ö renim görmesi
halinde, e itim ö retim ücreti üzerinden %10 oranõnda indirim
yapõlõr. Karde  indirimi ö rencilerin birlikte ö renim gördü ü sürece
geçerlidir.  e) Yöre ndirimi:  1-Esenyurt’ta asgari üç (3) yõl ikamet
eden veya Esenyurt’ ta bulunan liselerden mezun olan ve
Üniversitemizin ücretli lisans programlarõna  (Kõsmi burslu lisans
programlarõ hariç) ÖSYM tarafõndan yerle tirilen ve kesin kayõt
yaptõran ö rencilere ö renim ücreti üzerinden normal ö renimleri
süresince %30 indirim yapõlõr. 2-Arnavutköy, Avcõlar, Ba ak ehir,
Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de bulunan
liselerden mezun olan ve Üniversitemizin ücretli lisans programlarõna
(Kõsmi burslu lisans programlarõ hariç) ÖSYM tarafõndan yerle tirilen
ve kesin kayõt yaptõran ö rencilere ö renim ücreti üzerinden normal
ö renimleri süresince %20 indirim yapõlõr.  f) Programlar Arasõnda
Geçi : Üniversitede programlar arasõnda geçi ler “Yüksekö retim
Kurumlarõnda Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasõnda
Geçi , Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arasõ Kredi Transferi
Yapõlmasõ Esaslarõna li kin Yönetmelik” hükümlerine göre yapõlõr.
Programlar arasõnda geçi  yapan burslu ö rencilerin bursluluk
durumu aynõ ekilde devam eder. g) Çift Anadal / Yandal:
Üniversitemiz ö rencileri, çift anadal ve yandal programlarõnõn
kabul artlarõnõ sa ladõklarõ takdirde, kontenjan dahilinde,
Üniversitemizin bir ba ka lisans programõnda normal ö renim
süresince ödeyece i ö renim ücretinin %50’ si oranõnda burs
verilerek çift anadal ve yandal yapabilirler.  h) ehit ve Gazi Bursu:
1-Burs Komisyonu uygunluk kararõ ile terör sonucu ehit dü en
asker ve emniyet mensuplarõnõn çocuklarõnõ belgelemeleri artõ ile
ödemesi gereken e itim-ö retim ücreti üzerinden %25 oranõnda
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indirim yapõlõr.2-Terör sonucu gazi olan asker ve emniyet
mensuplarõnõn çocuklarõna, durumlarõnõ belgelemeleri artõ ile ödemesi
gereken e itim-ö retim ücreti üzerinden %15 oranõnda indirim
yapõlõr. Birden fazla burs ve indirim (karde  indirimi, nakit olarak
verilen burslar ve pe in ödeme indirimi hariç) almaya hak kazanan
ö renci, yalnõzca kapsam olarak en yüksek olanõndan ve tek bir
burstan yararlanõr. Di er burslarla ilgili  olarak (Bkz.
www.esenyurt.edu.tr) ayrõntõlõ bilgi alõnabilir.

Bk. 230. steyen ö rencilere bir yõl süreli  Almanca, Fransõzca veya ngilizce
Hazõrlõk Programõ uygulanõr. Hazõrlõk Programõ süresi, ö retim
süresi sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir.

Bk. 232. Bu programa ba vurabilmek için Yüksekö retim Kurulunun aradõ õ
bütün ko ullara ek olarak; 23 ya õndan gün almamõ  olmak veya
daha küçük ya larda olmak, herhangi bir okuldan disiplin cezasõ ile
uzakla tõrõlmõ  olmamak, boy uzunlu u erkekler için en az 1,70 m,
kõzlar için en az 1,65 m olmak, beden a õrlõ õ boy uzunlu unun “cm”
olarak ifade edilen de erinin son iki rakamõndan en çok 5 fazla veya
15 noksan kilo a õrlõkta olmak, vücut yapõsõ düzgün olmak,
vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken yara, yanõk, leke,
frengi ve cilt hastalõ õndan iz bulunmamak, astõm, bron it, epilepsi,
nefes darlõ õ, renk körlü ü, kekemelik, sa õrlõk vb. gibi biyolojik
bozuklu u olmama, bayõlma, histeri, marazi çarpõntõ, açõk alan
korkusu (agorafobi), karanlõk korkusu (aklufobi), yükseklik korkusu
(akrofobi), kapalõ ve basõk mekan korkusu (klostrofobi) gibi
psikolojik ve sinirsel hastalõklardan herhangi birini ta õyor olmamak,
bunlara ili kin sa lõk durumunu üniversitelerin tõp fakültesi
hastanelerinden alõnacak sa lõk raporu ile belgelemek gerekir.
Programa kayõt yaptõracak ö renciler, Yüksekokulun belirledi i
e itim kõyafetlerini giymek zorundadõrlar. Kõyafetlerin temini
ö renciye aittir.

Bk. 233. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 234. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu bir vakõf yüksekö retim
kurumu olup ö retim ücrete tabidir. Ö retim ücreti Türkçe ö retim
yapõlan programlarda 22.500 TL, ngilizce e itim yapõlan
programlarda ve ngilizce hazõrlõk sõnõfõnda 25.000 TL’dir. Uzaktan
e itim programlarõnõn ücreti 10.000 TL’dir. Ücretlere %8 KDV
dâhildir. Uzaktan E itim programlarõna kayõt olan ö renciler kendi
bilgisayarlarõnõ ve internet ba lantõlarõnõ kendileri temin edeceklerdir.
Burslu olarak yerle tirilen ö rencilere sa lanan burs kar õlõksõzdõr
ve normal e itim-ö retim süresince devam eder, sadece ö retim
ücretini kapsar. Barõnma, beslenme, ula õm vb. giderler burs
kapsamõ dõ õndadõr. Burslar, ö retim dili ngilizce olan programlarda
zorunlu ngilizce Hazõrlõk Programõnda geçirilecek bir yõl süreyi de
kapsamaktadõr. (Ayrõntõlõ bilgi için http://www.beykoz.edu.tr).

Bk. 235. Bir yõl süreli zorunlu Bulgarca Hazõrlõk Programõ uygulanõr. Hazõrlõk
sõnõfõ,  ö retim süresi sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir.
Bulgarca yeterlik sõnavõnõ ba aranlar do rudan birinci sõnõfa alõnõrlar.
Ö rencilere, “Yüksekö retim Kurumlarõnda Yabancõ Dil Ö retimi
ve Yabancõ Dille Ö retim Yapõlmasõnda Uyulacak Esaslara li kin
Yönetmelik” hükümleri uygulanõr.

Bk. 236. Ö rencinin program için sõnava girdi i yabancõ dil dõ õnda, ngilizce,
Almanca veya Fransõzca dillerinden kendisinin seçece i birinden
bir yõl süreli zorunlu yabancõ dil hazõrlõk programõ uygulanõr. Bir yõllõk
hazõrlõk programõnda ba arõsõz olan ö renciler hazõrlõk programõnõ
tekrar ederler. Hazõrlõk programõnda ikinci kez ba arõsõz olan
ö rencilerin programdan ili i i kesilir. Bu programda; adayõn sõnava
girdi i yabancõ dil ile bu dil dõ õnda kendisinin seçti i yabancõ dilde
en az %30  iki yabancõ dilde e itim verilmektedir. Bu programa
alõnacak ö renciler be inci yarõyõldan itibaren 15 ki ilik kontenjan
ile üniversitece belirlenen esaslara göre Çocuk ve Gençlik Edebiyatõ
yan alan programõnõ da alabileceklerdir.

Bk. 237. stanbul Geli im Üniversitesinde e itim ücrete tabidir. 2015–2016
E itim-ö retim yõlõnda bir yõllõk ücret; Mühendislik ve Mimarlõk
Fakültesi tüm Bölümleri ile Güzel Sanatlar Fakültesinin “ ç Mimarlõk
ve Çevre Tasarõmõ Bölümü” ile “ leti im Tasarõm Bölümü” 23.000.-
TL, ktisadi dari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin “Psikoloji Bölümü”
25.000.-TL, di er bölümleri ve e itim dili ngilizce olan dört yõllõk
bölümlerin hazõrlõk sõnõflarõ ile Sa lõk Bilimleri Yüksekokulu’nun tüm
bölümleri 23.000.-TL dir. Uygulamalõ Bilimler Yüksekokulu’nun tüm
bölümlerinde e itim ücreti 18.000.-TL dir. Sa lõk Hizmetleri Meslek
Yüksekokulunun tüm bölümleri ile Meslek Yüksekokulunun Adalet,
A çõlõk, Mimari Restorasyon, Sivil Hava Ula tõrma letmecili i.
Alternatif Enerji Kaynaklarõ, Elektrik, Makine, Mekatronik, Havacõlõkta
Yer Hizmetleri Yönetimi, Mimari Dekoratif Sanatlar, n aat
Teknolojisi, Mimari Restorasyon, Uçak Teknolojisi, Otomotiv, Sivil
Havacõlõk Kabin Hizmetleri, Hava Trafik Kontrol Hizmetleri
programlarõnõn bir yõllõk ücreti 15.000.-TL olup, di er programlar için
ise kinci ö retim ve hazõrlõk sõnõfõ dâhil 9.750 TL’dir. Yõllõk ücret,
tahsilâtõ için ilan edilen bankanõn prosedürlerine uygun olarak
sözle me yapmak ko uluyla, kayõt ba langõç tarihi ile Haziran ayõ
arasõnda, e itim ücreti pe inatõ Lisans programlarõ için 2000.-TL,
önlisans programlarõ için ise 1000.-TL olarak, kesin kayõt sõrasõnda

tahsil edilecektir. Geri kalan miktar ise e it taksitler halinde her ayõn
ilk üç günü içerisinde 9 e it taksit olarak ödenecektir. E itim ücreti
kesin kayõt sõrasõnda pe in ödenir ise %6 indirim uygulanõr. Belirtilen
ücretlere % 8 KDV dâhil de ildir. E itim ücretleri, takip eden yõllarda
günün ekonomik ko ullarõna uygun olarak Mütevelli Heyeti
tarafõndan yeniden belirlenip, akademik yõl ba lamadan ilan edilir.
Tüm ö renciler giri  yõlõna bakõlmaksõzõn, o yõl için ilan edilecek yeni
ö renim ücretine ve ödeme ko ullarõna uymakla yükümlüdürler.
lk be te Üniversitemizin ücretli kontenjanlarõnõ tercih eden
ö rencilere %30 tercih bursu verilecektir. Burslu programlara
yerle tirilen ö rencilere sa lanan burs, sadece e itim ücretini
kapsamaktadõr. Bunun dõ õnda kalan barõnma, yemek, ula õm,
kitap vb. konular burs kapsamõ dõ õndadõr. Burslar kar õlõksõz olup,
normal e itim-ö retim süresince kesilmez. Normal e itim süresini
a anlar ile disiplin cezasõ alanlar için, Üniversite Yönetim Kurulu
Kararõ ile bursun devam edip etmeyece ine karar verilir. Burada
sözü edilen e itim ücreti bursu, sadece bu kõlavuzda Burslu ö renci
alõnaca õ belirti len programlara yerle tiri len ö rencileri
kapsamaktadõr.

Bk. 239. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasõ Türk-Kazak Üniversitesi, Kazakistan
Cumhuriyeti’nde bulunmaktadõr. Merkez yerle kesi Türkistan
ehrindedir. Türkistan Yerle kesi’nde, yakla õk 650’ er ki i kapasiteli

erkek ve kõz yurtlarõ ö rencilere hizmet vermektedir ve aylõk 15
ABD Dolarõ’dõr. Yurtlar 4-6 ki ilik odalara sahiptir. Yurtlarõn bulundu u
yerle ke içerisinde; okuma salonlarõ, kütüphane, yemekhane,
tenis, futbol ve basketbol sahalarõ, sa lõk merkezi ve kafeterya
bulunmaktadõr. Barõnma ve ki isel giderleri ö rencilerin kendilerince
kar õlanmaktadõr. Hazõrlõk sõnõfõ Kentav ehrindedir. Kentav ehrinde
yakla õk 300’er ki i kapasiteli, 3-4 ki ilik odalara sahip erkek ve
kõz yurtlarõ bulunmaktadõr. Yurt ücreti aylõk 15 ABD Dolarõdõr.
Hazõrlõk sõnõfõnda yurtta kalmak zorunludur. Üniversiteden alõnan
diplomalarõn Kazakistan ve Türkiye’de aynõ alan ve aynõ düzeyde
e itim veren yüksekö retim kurumlarõnõn diplomalarõna ve bunlara
verilmi  haklara e de erlili i kanunla sa lanmõ tõr. E itim ve katkõ
payõ ücretsizdir. Zorunlu olarak bir e itim-ö retim yõlõ hazõrlõk sõnõfõ
okutulmakta olup, ö rencilere Kazakça, Rusça ve ngilizce dil
e itimi verilmektedir. Hazõrlõk sõnõfõ dahil 1. sõnõfõn birinci dönemine
kadar aylõk yakla õk 100 ABD Dolarõ tutarõnda burs verilir ve yõlda
bir defa Kazakistan’a gidi  için 500 ABD Dolarõ, dönü  için 500 ABD
Dolarõ olmak üzere yol ücreti üniversite tarafõndan kar õlanõr. 1.
sõnõfõn 1. döneminden itibaren her bir dersin notu en az 2,67 olmasõ
halinde ö rencinin bursu devam eder. Hazõrlõk hariç, üst sõnõfta
okuyup da bir dersten 2, 67’den dü ük not alan veya ba arõsõz olan
ö renciler, ö renimlerine ücretsiz olarak devam ederler ancak burs
haklarõnõ kaybederler. Ayrõntõlõ bilgiye www.ayu.edu.tr internet
adresinden ula õlabilir. ( RT BAT B LG LER : e-posta:
egitim@yesevi.edu.tr, Telefon: 0 312 216 06 00, Faks: 0 312 216
06 08) Kayõt için istenilen belgeler: 1. 2015 ÖSYS sonuç belgesi,
2. (3x4) ebadõnda 6 adet foto raf (foto raflar son altõ ay içinde,
önden, adayõ kolaylõkla tanõtabilecek ekilde çekilmi  olmalõdõr.),
3. (2) adet nüfus cüzdanõ fotokopisi ve aslõ, 4. Mezun oldu u okul
diplomasõnõn aslõ yada yeni tarihli mezuniyet belgesi ve bir adet
fotokopisi, 5. Sa lõk Raporu (Tam te ekküllü hastanelerden alõnacak
ö rencinin bula õcõ hastalõk ta õmadõ õ ve tedavisi zor yada
imkansõz herhangi bir hastalõ õ olmadõ õnõ belirtir heyet raporu), 6.
HIV/AIDS Testi ve Akci er Tomografisi, 7. Pasaport fotokopisi
(Resim ve kimlik bilgilerinin bulundu u sayfalarõn), 8. Askerlik
ça õna gelmi  erkek adaylar için, ilgili askerlik ubesinden alõnacak
“Bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasõnda askerlik yükümlülü ü
açõsõndan sakõnca olmadõ õna” ili kin belge, Kayõt Tarihi: Hazõrlõk
Sõnõfõ için: 31.08.2015-04.09.2015 tarihleri arasõndadõr. E itim-
Ö retimin  Ba lama ve Biti  Tarihi: Hazõrlõk Sõnõfõ için: 01.10.2015-
15.06.2016, Üniversite için: 01.09.2015-01/30.06.2016 tarihleri
arasõndadõr.

Bk. 240. Karacabey Meslek Yüksekokulu Süt ve Besi Hayvancõlõ õ (Örgün),
Laborant ve Veteriner Sa lõk (Örgün), veya Süt ve Ürünleri
Teknolojisi (Örgün) Programõna, genel yerle tirmede (ek kontenjan
hariç) YGSK kontenjanõna en yüksek YGS yerle tirme puanõ ile
yerle en ve kesin kayõt yaptõran ilk üç ö renciye Uluda  Üniversitesi
ile SÜTA  A. . tarafõndan imzalanan Mesleki E itime Destek
Protokolü kapsamõnda SÜTA  A. . tarafõndan iki yõl süre ile Eylül-
Mayõs aylarõnõ kapsayacak 9 aylõk Karacabey Sadõk Yõlmaz
Ö renci Yurdu yurt ücreti ile Eylül-Mayõs aylarõnõ kapsayacak 9
aylõk 350,00.-TL tutarõnda ö renim bursu ödenecektir. lgili burslar
iki yõl sonunda kesilecektir. Burslar kar õlõksõzdõr. Burslu programa
yerle tirilenler yüksekokul bünyesinde program de i tirdikleri
takdirde burs haklarõnõ kaybederler. Ö rencilik haklarõnõ kaybeden,
herhangi bir disiplin suçu alan veya derse devamsõzlõk nedeniyle
kalan ö rencilerin bursu kesilir.

Bk. 241. Bu programa alõnacak ö rencilerin internete eri imli bir ki isel
bilgisayarõ kullanma olana õna sahip olmalarõ gerekir. Bu programa
alõnacak ö rencilere örgün ve uzaktan e itim olmak üzere karma
e itim verilecektir. Karma ö retim yapõlacak derslerin 1/3'ü haftada
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en az iki gün veya üniversitenin belirleyece i tarihlerde kampüste
yapõlõr. Bu programõn, ara sõnavlar ve yarõyõl sonu sõnavlarõnõn
uygulanmasõ ile ilgili ayrõntõlõ bilgi üniversiteden edinilmelidir.

Bk. 242. Zirve Üniversitesinde e itim-ö retim ücrete tabidir. 2015–2016
e itim-ö retim yõlõnda yõllõk ö renim ücreti; Di  Hekimli i Fakültesi
35.000 TL, Emine-Bahaeddin Nakõbo lu Tõp Fakültesi 32.500 TL,
Hukuk Fakültesi ve Mimarlõk ve Tasarõm Fakültesi ç Mimarlõk
Bölümü 23.500 TL, Sa lõk Bilimleri Fakültesi Hem irelik Bölümü
14.250 TL, tüm önlisans programlarõ 11.250 TL, di er tüm lisans
programlarõ 21.500 TL, Emine-Bahaeddin Nakõbo lu Tõp Fakültesi
hariç di er önlisans ve lisans bölümlerinin ngilizce hazõrlõk programlarõ
20.000 TL, Emine-Bahaeddin Nakõbo lu Tõp Fakültesi’nin ngilizce
hazõrlõk programõ 23.750 TL.’dir. Ö renim ücretlerine KDV dâhildir.
Ö retim ücretleri (9) dokuz taksit halinde tahsil edilir. Bu ücretler
yalnõz ö renim ücreti olup; barõnma, beslenme, ula õm, kitap,
yurtdõ õ e itim giderlerini kapsamamaktadõr. Ö renim ücretleri, her
akademik yõl için mütevelli heyeti tarafõndan belirlenir. Üniversiteye
giri  yõlõnõ izleyen akademik yõllarda kayõtlõ ö renciler için yõllõk
ö renim ücretindeki olasõ artõ lar bir önceki yõlõn enflasyon oranõnõ
geçmez. Yaz okulu tüm ö renciler için ücrete tabidir. Zirve
Üniversitesi’nde verilen tüm burslar kar õlõksõz olup, normal ö renim
süresince sadece e itim-ö retim ücretini kapsar. Burslu
kontenjanlardan %75 ve %50 ile %25 burslu programlara yerle enlere
e itim ücretinden burs kazandõ õ oranda indirim yapõlõr. Tam burslu,
%75 Burslu ve %50 ile %25 burslu programlara kayõt yaptõran
ö rencilerin bu burslarõ, normal ö renim süresince hiçbir ekilde
kesilmemektedir. Üniversitemize yerle en ve kayõt yaptõran Y-
D L-1 puanõ hariç herhangi bir puan türünde Türkiye genelinde ilk
100’e girenlere 3.500 TL, 101 – 1.000 arasõna girenlere 1.500 TL,
1.001 – 3.000 arasõna girenlere 750 TL, 3.001 – 5.000 arasõna
girenlere 200 TL normal ö retim yõlõ süresince yõlda sekiz (8) ay
olacak ekilde yüksek derece bursu verilir. Ayrõca Y-TS-1, Y-TM-
1, 2, 3, Y-MF-1, Y-YGS-2, 3, 4, 6, Y-MF-3 (Tõp ve Di  Hekimli i
Fakülteleri için) puan türlerinde ilk 5.000’e giren ö renciler, Y-MF-
4 puan türünde ilk 30.000’e giren ö renciler, Y-MF-3 Sa lõk Bilimleri
Fakültesi’nde ilk 20.000’e giren ö renciler Üniversitemizin anla malõ
yurtlarõnda normal ö retim süresince ücretsiz barõnacaklardõr. Y-
D L 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 ö retim yõlõ süresince yõlda sekiz (8)
ay olacak ekilde yüksek derece bursu verilir. Üniversitemize
yerle en ve kayõt yaptõran Y-D L-1 puan türünde ilk 500’e giren
ö renciler Üniversitemizin anla malõ yurtlarõnda normal ö retim
süresince ücretsiz barõnacaklardõr. Üniversitemiz E itim, ktisadi
ve dari Bilimler, leti im ve Mühendislik Fakülteleri ile Meslek
Yüksekokuluna kayõt yaptõracak ö rencilerinden; Sanat, Kültür
veya Spor alanõnda Üniversiteyi ba arõ ile temsil edecek ö rencilere
Mütevelli Heyetince belirlenen tutar ve sayõda olmak üzere Sanat,
Kültür ve Spor Bursu verilir. Karate, taekwondo, judo, badminton,
atõcõlõk, masa tenisi, kort tenisi, güre , atletizm, satranç bran larda
milli sporcu olanlara, son iki yõlda milli olduklarõnõ ilgili federasyonca
belgelemek, spora aktif olarak devam ediyor olmak, Zirve
Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derne i adõna lisans çõkartarak
yarõ malara katõlmak artõyla %100 ö renim bursu verilir. Ayrõca
ö renime ba ladõktan sonra Dünya ve Olimpiyat, Avrupa ve
Türkiye ampiyonu oldu u ayõ takiben o yõlõn ö retim süresince
ayda 600 TL, 500 TL, 400 TL burs verilir. Yüksek Derece Bursu
ve Sanat, Kültür ve Spor bursu alan ö rencilerden mezuniyet
haricinde ayrõlanlardan almõ  olduklarõ bu nakit burslarõ geri alõnõr.
Üniversitemizde ö renimlerini ba arõ ile sürdüren lisans ve önlisans
ö rencilerinden a õrlõklõ yõlsonu not ortalamasõna göre 4.00 – 3.90
arasõ %100, 3.89 – 3.80 arasõ %50, 3.79 – 3.70 arasõ %25 oranõnda
Mütevelli Heyetinin belirledi i ö renci sayõsõ kadar ba arõ bursu
verilir ve e itim ücretlerinden dü ülür. Bu burslar ö rencilerin
ba arõlõ olduklarõ akademik yõlõn sonunda de erlendirilerek, izleyen
akademik yõlda (1 yõl süreyle) uygulanõr. Bu burs hazõrlõk sõnõfõnõ
kapsamaz. Ö renci yukarõda belirtilen burslardan kendisinin lehine
olanlardan sadece birisinden yararlanabilme imkânõna sahiptir.
Kar õlõksõz olan tüm burslar; ö rencinin ö renimine, derslerine
devam etti i, ba arõlõ oldu u, yõl kaybõnõn bulunmadõ õ ve disiplin
cezasõ almadõ õ sürece devam eder.

Bk. 243. Ö renciler ö renimlerini 1 yõllõk süre ile Kocaeli Üniversitesi
Mühendislik Fakültesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 244. Bursa Teknik Üniversitesi ile ABD Southern University and
A&amp;M College arasõnda çift diplomaya yönelik uluslararasõ
ortak lisans programõdõr. Program süresi hazõrlõk e itimi hariç 4
yõldõr. Ö renciler hazõrlõk sõnõfõ, 1 inci ve 2 nci sõnõflarõ Bursa Teknik
Üniversitesi (BTÜ)’nde; 3 üncü ve 4 üncü sõnõflarõ ise Southern
University A&amp;M College (SUBR)’ de tamamlayacaklardõr.
E itim-ö retim ücretlidir. 2015-2016 e itim-ö retim yõlõ ö renim
ücretleri: Bursa Teknik Üniversitesi hazõrlõk sõnõfõ 5.000 TL (Türk
Lirasõ), Bursa Teknik Üniversitesi lisans e itimi yõllõk 7.500 TL (Türk
Lirasõ) dir. 2015-2016 e itim-ö retim yõlõ için ABD Southern University

and A&amp;M College tarafõndan belirlenen e itim giderleri (ya am
giderleri hariç) yõllõk yakla õk 18.500 ABD Dolardõr. Ortalama
ya am giderleri ise yõllõk yakla õk 13.000 ABD Dolarõdõr. Ö rencilerin
Bursa Teknik Üniversitesi’ndeki ö renim süresi sonunda 3.00 ve
üzeri a õrlõklõ not ortalamasõnõ sa lamalarõ durumunda ABD Southern
University and A&amp;M College’ye ödeyecekleri e itim ücretine
indirim uygulanacaktõr. A õrlõklõ genel not ortalamasõ 3.00 ile 3.49
arasõnda olanlar (ya am giderleri hariç) yõllõk 14.500 ABD Dolarõ,
3.50 ve üzeri olanlar (ya am giderleri hariç) yõllõk 10.000 ABD Dolarõ
e itim ücreti ödeyeceklerdir.Programõ ba arõyla tamamlayan
ö rencilere her üniversitenin logosunun ve rektörlerinin imzasõnõn
bulundu u ortak diploma verilecektir. Adaylar, tercihlerini yapmadan
önce ayrõntõlõ bilgiyi (ücret, yabancõ dil yeterlili i ko ulu ve benzeri
ko ullarõ) ilgili üniversiteden edinmelidir.

Bk. 246. Ö retim dili spanyolca’dõr.

Bk. 247. Bu programa ba vurabilmek için Yüksekö retim Kurumunun
aradõ õ bütün ko ullara ek olarak, kayõt sõrasõnda bedensel ve
psikolojik rahatsõzlõ õnõn bulunmadõ õnõn sa lõk raporu ile belgelenmesi
gerekir. Bu programa kayõt olan ö renciler mesle in gerektirdi i
kõyafeti giymek zorundadõr, okulumuzda ö renci kõyafetleri ahõr içi
(tulum, sweet shirt, çizme, bone, maske ve eldiven) ve ahõr dõ õ
(tok, binicilik pantolonu, binicilik çizmesi ve koruyucu yelek)
uygulamalarda giyilmesi zorunludur. Renk ve model standart tek
tiptir, temini ö renciye aittir ve mecburidir. E itim haftanõn 7 günü
verilmektedir. Okul içi sahada sigara içilmesi ve cep telefonu
kullanõlmasõ yasaktõr. Ö renciler ö renimlerini Köseköy Türkiye
Jokey Kulubü zmit dman Merkezi yanõnda e itim binasõnda
sürdüreceklerdir. Türkiye Jokey Kulubü en yüksek puan ile bu
programa yerle en ilk be  ö renciye mesleki e itime destek bursu
verecektir.

Bk. 248. Bu programda beyaz et ve üretim teknolojisi okutulmaktadõr.

Bk. 249. Mütercim-Tercümanlõk (Almanca) programõnda  iki dille Mütercim-
Tercümanlõk diplomasõ için Fransõzca ya da ngilizce  bildi ini
belgeleyen ö rencilere 3. ve 4. yõl iki dilli program uygulanõr ve
Mütercim-Tercümanlõk alanõnda iki dilli diploma verilir.

Mütercim-Tercümanlõk (Fransõzca) programõnda  iki dille Mütercim-
Tercümanlõk diplomasõ için ngilizce ya da Almanca bildi ini
belgeleyen ö rencilere 3. ve 4. yõl iki dilli program uygulanõr ve
Mütercim-Tercümanlõk alanõnda iki dilli diploma verilir.

Mütercim-Tercümanlõk ( ngilizce) programõnda iki dille Mütercim-
Tercümanlõk diplomasõ için Fransõzca ya da Almanca bildi ini
belgeleyen ö rencilere 3. ve 4. yõl iki dilli program uygulanõr ve
Mütercim-Tercümanlõk alanõnda iki dilli diploma verilir.

Bk. 251. Çift diplomaya yönelik Uluslararasõ Ortak Lisans Programõ (UOLP),
bir Türk üniversitesi ile yurtdõ õ bir üniversite tarafõndan ortak olarak
yürütülen lisans programõdõr. Programõ ba arõyla tamamlayan bir
ö renci, her üniversiteden bir tane ortak program oldu unu belirten
iki ayrõ diploma (Bazõ üniversitelerde ortak bir lisans diplomasõ
verilebilir.)  alõr. Ortak olarak yürütülen programa ait özel bk.
ko ullarõndan  bilgi edinilmelidir. Örne in, stanbul Teknik Üniversitesi
ve New Paltz Üniversitesi tarafõndan yürütülen “Lisans/Bachelor
of Arts”/ “Bachelor of Science” diplomasõna yönelik “ letme”
programõnõ ba arõ ile tamamlayan bir ö renci a a õda belirtilen iki
ayrõ diplomayõ almaya hak kazanacaktõr. “SUNY New Paltz
Üniversitesi ile ortakla a yürütülen program sonunda stanbul
Teknik Üniversitesi tarafõndan verilmi tir” ibaresini içeren stanbul
Teknik Üniversitesi tarafõndan verilecek bir lisans diplomasõ ve
“ stanbul Teknik Üniversitesi ile ortakla a yürütülen program
sonunda SUNY New Paltz Üniversitesi tarafõndan verilmi tir”
ibaresini içeren SUNY New Paltz Üniversitesi tarafõndan verilecek
bir lisans diplomasõ. Ö renciler çift diplomaya yönelik uluslararasõ
ortak lisans programõnõn akademik gereklerini yerine getirmeden
diplomalardan herhangi birini veya ortak diploma almaya hak
kazanamazlar. Ö renciler uluslararasõ ortak lisans programlarõna
ÖSYM tarafõndan merkezi olarak yerle tirilirler.

Çift diploma programlarõnda dersler yabancõ dilde verilecektir
(ayrõntõlõ bilgi ilgili üniversiteden edinilmelidir.). Ö rencilerin ö renime
ba layabilmeleri için programõn gerektirdi i yabancõ dili yeterli
düzeyde bilmeleri gerekmektedir. Bu programlara yerle tirilen
ancak, programõn gerektirdi i yabancõ dil seviyesini tespit eden
ilgili üniversitelerin belirledi i uluslararasõ yabancõ dil sõnavlarõnõn
birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde ba arõlõ olamayanlar,
ilgili Üniversitenin Yabancõ Dil Hazõrlõk Okulunda yo un yabancõ dil
e itimi alacaklardõr. lgili ülkede e itime gidebilmek için, ö rencilerin
uluslararasõ yabancõ dil sõnavlarõnõn birinden ilgili üniversite tarafõndan
belirlenen taban puanlarõ almalarõ gerekmektedir (Tercihlerinizi
yapmadan önce ayrõntõlõ bilgi için ilgili üniversiteye ba vurunuz.).
stenen taban puanlar bazõ üniversitelerde lisans e itimine
ba layabilmek için, bazõ üniversitelerde ise ilgili ülkedeki e itime
ba layabilmek için ön ko ullardõr. Bu konuda ayrõntõlõ bilgiye ilgili
Türk Üniversitelerinin nternet sayfasõndan eri ilebilir.
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Ö rencilere yabancõ dil ko ulunu sa lamalarõ için en fazla iki yõl
verilir. Ö renciler iki yõl içinde üniversitece belirlenen dil ko ulunu
sa layamazsa ÖSYS puanõna ve tercihine göre ÖSYM tarafõndan
Türkiye’de ö retim dili Türkçe olan ve varsa aynõ adõ ta õyan,
yoksa e de er bir yüksekö retim programõna yerle tirilebilirler.

Uluslararasõ ortak lisans programõna kabul edilen ö renciler, ilgili
ülkede ö renim görmek için gerekli vizeyi almakla yükümlüdür ve
ö renciler ilgili ülke vizesi alabilmek için gerekli ko ullarõ yerine
getirmelidirler. Türk ve yurt dõ õ üniversite program koordinatörleri
vize ba vurularõnda ö rencilere yardõmcõ olacaklardõr. Ö renim
ücretleri bu e itim-ö retim yõlõ için belirlenmi  olup, önümüzdeki
yõllarda ö renim ücretlerinde meydana gelebilecek artõ lar her
e itim-ö retim yõlõ ba õndan önce ö rencilere ilgili üniversite
tarafõndan ayrõca duyurulacak ve giri  yõlõna bakõlmaksõzõn tüm
ö renciler o yõl için ilan edilecek yeni ö renim ücretlerine tabi
olacaklardõr.

Uluslararasõ ortak lisans programlarõnda ilgili Türk devlet üniversiteleri
için belirtilen yõllõk ö renim ücretleri Türkiye’deki hazõrlõk ve lisans
e itimini kapsamaktadõr. Her yõl Türk devlet üniversiteleri için ilan
edilecek ö renim ücreti, Bakanlar Kurulu kararõ ile belirlenen ikinci
ö retim ücretleri temel alõnarak Yüksekö retim Kurulu tarafõndan
saptanacaktõr. Uluslararasõ ortak lisans programõ çerçevesinde
ilgili ülkede geçirilecek dönemler için ö renciler ilgili üniversitenin
ortak program için o yõl için belirlenen ö renim ücretini ödeyeceklerdir.

Yurt içindeki bir yüksekö retim kurumundaki Uluslararasõ Ortak
Lisans Programõndan akademik ba arõsõzlõk nedeniyle ili i i
kesilenlerin yurt dõ õndaki yüksekö retim kurumu ile de ili i i
kesilecektir. Yurt dõ õndaki bir yüksekö retim kurumundaki
uluslararasõ programdan akademik ba arõsõzlõk nedeniyle ili i i
kesilen ö renciler yurt içinde gördü ü yüksekö renimdeki ba arõ
notu esas alõnarak Yüksekö retim Kurumlarõnda Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasõnda Geçi , Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlararasõ Kredi Transferi Yapõlmasõ Esaslarõna li kin
Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye’deki ba ka bir yüksekö retim
kurumundaki e de er bir programa yatay geçi  yapabilecektir.
Ba arõsõzlõk dõ õndaki bir nedenle ö renim görülmekte olan
Uluslararasõ Ortak Lisans Programõn ba lõ oldu u yüksekö retim
kurumlarõnõn birisinden ili i i kesilenlerin di er yüksekö retim
kurumundan da ili i i kesilecektir. Ö rencinin ö renim görmekte
oldu u bir uluslararasõ ortak programdan aynõ üniversite veya
ba ka bir üniversite bünyesinde aynõ alanda yürütülen di er
uluslararasõ ortak programa Yüksekö retim Kurulu tarafõndan
çõkarõlmõ  Yüksekö retim Kurumlarõnda Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasõnda Geçi , Çift Anadal, Yan Dal ile
Kurumlararasõ Kredi Transferi Yapõlmasõ Esaslarõna li kin
Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçi  yapõlabilir. Bir uluslararasõ
ortak programdan yurt içindeki di er e itim programlarõna veya
yurt içindeki bir programdan uluslararasõ ortak bir programa yatay
geçi  ise Yüksekö retim Kurulu tarafõndan çõkarõlmõ  yukarõda
belirtilen yönetmeli e uygun olarak yatay geçi  yapõlabilir.

Üniversitelerin uluslararasõ ortak lisans programlarõna ili kin ayrõntõlõ
bilgiye bu kõlavuzda yer verilmemi tir.  Adaylar, tercihlerini
yapmadan önce ayrõntõlõ bilgiyi (burs, ücret, yabancõ dil yeterlili i
vb. ko ullarõ) ilgili üniversiteden ve ortak programa ait özel bk.
ko ullarõndan  edinmelidir. www.yok.gov.tr/universiteler/
uni_web.htm internet adresinde ve www.suny.edu.tr adresinde de
bilgi bulunmaktadõr.

Bk. 252. Binghamton Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan uluslararasõ
ortak lisans programlarõ 4 yõl süreli olup, ö renciler iki kez birer
akademik yõl süre ile ö renimlerinin yarõsõnõ Binghamton’da di er
yarõsõnõ da Türkiye’deki ilgili üniversitelerinde tamamlayacaklardõr.
2015-2016 E itim Ö retim yõlõ için bu programlara yerle en
ö renciler için ö renim ücreti ngilizce hazõrlõk ve lisans programlarõ
için akademik yõl ba õna ODTÜ’de 11.000 TL,,  TÜ’de (lisans e itimi
için 10 000 TL, hazõrlõk sõnõfõ için 7 700 TL) olup , Güz ve Bahar
dönemlerinde iki e it taksitte ödenecektir. Binghamton
Üniversitesinde geçirilecek dönemler için ö renciler bu üniversitenin
o yõl için belirlenen ücretini ödeyeceklerdir. Bu üniversitenin
ö retim ücreti, zorunlu sa lõk sigortasõ dahil, akademik yõl ba õna
(yaz dönemleri hariç) yakla õk 20000 ABD dolarõdõr. Ö rencinin
Binghamton’da bulunaca õ süre içinde yurt, yemek, kitap-kõrtasiye
ve ki isel ihtiyaçlarõ için yapaca õ  harcamanõn akademik yõl ba õna
yakla õk 15 000-20 000 ABD Dolarõ tutaca õ tahmin edilmektedir.
ODTÜ ve TÜ programlarõnda ö renci ilk gitti i dönem öncesi
katõlaca õ oryantasyon programõ ücretini (yakla õk 300 ABD Dolarõ)
ayrõca ödeyecektir.

Bk. 253. stanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi ( TÜDF) ile
SUNY Denizcilik Üniversitesi (State University of New York
Maritime College (SUNYMC)) çift diplomaya yönelik uluslararasõ
ortak lisans programlan 4 yõl sürelidir. Ö renciler Açõk Deniz
E itimlerine çõkabilmeleri için gerekli STCW sertifikalarõnõ, Hazõrlõk
Sõnõfõ süresince, Amerika Birle ik Devletleri’ndeki e itimlerine

ba lamadan önce TÜ Denizcilik Fakültesi Sürekli E itim Merkezi
bünyesinde ücret kar õlõ õnda (yakla õk 1.500TL) tamamlamakla
yükümlüdürler. Birinci sõnõf e itiminin güz yarõyõlõ TÜDF’de, bahar
yarõyõlõ ise SUNYMC de yapõlacaktõr. “Birinci sõnõfõn sonundaki yaz
döneminde, her iki program için de yakla õk 53 gün sürecek olan
ilk Açõk Deniz E itimi SUNYMC e itim gemisi “T.S. Empire State
VI” ile yapõlacaktõr. kinci sõnõf e itimi güz ve bahar yarõyõllarõ
SUNYMC’de yapõlacaktõr. kinci Sõnõf yaz yarõyõlõndaki her iki
bölüm için de yakla õk 53 gün sürecek olan ikinci Açõk Deniz E itimi
yine SUNYMC e itim gemisi “T/S Empire State VI” ile yapõlacaktõr.
Üçüncü sõnõf güz yarõyõlõ e itimi TÜDF’de yapõlacaktõr. Üçüncü
sõnõf bahar yarõyõlõ ile yaz yarõyõlõ boyunca üçüncü ve son Açõk
Deniz E itimi, Amerika’da tamamlanan günler de dahil olmak üzere
Deniz Ula tõrma letme Mühendisli i için toplam 360, Gemi
Makinalarõ letme Mühendisli i için toplam 180 günü tamamlayacak
ekilde Türk ve yabancõ bayraklõ ticari gemilerde yapõlacaktõr. 4.

sõnõf güz ve bahar yarõyõlõ e itimleri TÜDF’de yapõlacaktõr.
Türkiye’deki bir yõllõk hazõrlõk e itim-ö retim ücreti 7700 TL
tutarõndadõr. 4 yõllõk çift diplomaya yönelik uluslararasõ ortak lisans
programlarõnõn SUNYMC’daki maliyetlerinin yõllara göre da õlõmlarõ
2014-2015 ö retim yõlõnda yakla õk olarak u ekilde gerçekle mi tir:
1. yõl bahar döneminde yaz açõk deniz e itimi de dahil olmak üzere
toplam 16.720 ABD dolarõ; 2. yõl güz ve bahar yarõyõllarõnda yine
açõk deniz e itimi de dahil olmak üzere toplam 26.000 ABD dolarõ.
Bu e itim ücretlerinin dõ õnda mecburi yatõlõlõk sistemi için iki ki ilik
odada barõnma, günde üç ö ün yiyecek ve mecburi sa lõk sigortasõ
her yarõyõlda ortalama 6.400 ABD dolarõ tutmaktadõr. Güncel
maliyet bilgisi SUNYMC için http://www.sunymaritime.edu/
STUDENTACCOUNTS/index.aspx adresinden elde edilebilir. TÜ’de
ödenmesi gereken miktarlar ise: 1. yõl güz döneminde 6.250 TL, 3.
ve 4. yõllarda da her yõl için 12.500 TL olacaktõr. Çift diplomaya
yönelik uluslararasõ ortak lisans programlan, kõz/erkek ö rencilerle
üniformalõ, yatõlõ bir düzende (SUNYMC), ast-üst li kileri içinde
gerçekle tirilir. Üniformalarõn, ders kitaplarõnõn ve bilgisayarlarõn
temini ö renciye aittir.

Bk. 254. stanbul Teknik Üniversitesi ile State University of New York at
New Paltz  (SUNY New Paltz) ile birlikte yürütülecek olan letme
uluslararasõ ortak lisans programlarõnõn süresi ngilizce hazõrlõk sõnõfõ
hariç 4 takvim yõlõnda tamamlanacaktõr. Ö renciler 1. ve 2.
yõllarõnõn tamamõnda ve 3. yõllarõnõn güz döneminde stanbul Teknik
Üniversitesi’nde, 3. yõllarõnõn bahar dönemi ile yaz dönemlerinde ve
4. yõllarõnõn tamamõnda State University of New York at New Paltz
‘da e itim alacaklardõr. SUNY New Paltz’taki ikinci dönem,
geni letilmi  Bahar dönemi olarak uygulanmaktadõr. Geni letilmi
Bahar dönemi, Ocak - Haziran arasõ takriben altõ aylõk süreyi ve
New Paltz akademik takvimindeki bahar dönemini ve birinci yaz
okulu dönemini kapsar. ITU-SUNY letme lisans programõnõn
2015-2016 e itim-ö retim yõlõ için akademik yõl ba õna (iki dönem)
ö renim ücreti TÜ’deki akademik yõllar için 8500 TL, SUNY New
Paltz ‘daki akademik yõllar için yakla õk 19.000 ABD Dolarõ olup,
bu ücret SUNY New Paltz’un ö renim ücreti ve temel harçlarõndan,
ö rencinin programda öngörülen dönemlerdeki oryantasyon programõ
ücretinden, ABD’de bulundu u süre içindeki sa lõk sigortasõndan
olu maktadõr (Not: Bu rakamlar tahmini rakamlar olup SUNY New
Paltz %6’lõk artõ  yapma hakkõna sahiptir). Ö rencinin New Paltz’da
bulunaca õ süre içinde, yurt, yemek, kitap-kõrtasiye ve ki isel
ihtiyaçlarõ için yapaca õ harcamanõn akademik yõl ba õna yakla õk
11.000 ABD Dolarõ tutaca õ tahmin edilmektedir. Yukarõda belirtilen
yõllõk ö renim ücretleri lisans e itimini kapsamaktadõr. Türkiye’deki
üniversitelerinde ngilizce Hazõrlõk Okuluna devam edecek ö renciler
için ö renim ücreti bir akademik yõl için 7700 TL olacaktõr.

Bk. 255. Programa kaydolan ö renci her iki kurumda belirlenen ö renim
ücretinin yarõsõnõ ödeyecektir. ( TÜ programlarõ için; yaz ö retimi
ve açõk deniz e itimleri buna dahil de ildir.) Kar õlõksõz olan bu
destek ngilizce hazõrlõk programõnda geçirilen 1 yõl ile normal lisans
süresince verilir. Söz konusu bursun devamõ ile ilgili esaslar
üniversiteler tarafõndan belirlenir. Buna ili kin ayrõntõlõ bilgiye
üniversitelerin web sitelerinden ula õlabilir.

Bk. 256. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 257. stanbul Teknik Üniversitesi ile Southern Illinois Üniversitesi
Edwardsville (SIUE) ile yürütülecek olan uluslararasõ ortak lisans
programlarõ 4 yõl süreli olup ö renciler 1. ve 3. yõllarõ stanbul Teknik
Üniversitesin’de, 2. ve 4. Yõllarõ Southern Illinois Üniversitesi
Edwardesville’de e itim alacaklardõr. 2015-2016 e itim-ö retim yõlõ
için bu programlarõn akademik yõl ba õna ö renim ücreti TÜ’de
e itim görecek ö renciler için 10.000 TL, SIUE’de e itim görecek
ö renciler için yakla õk 19.000 ABD Dolarõ olup, bu ücret SIUE’nin
ö renim ücreti ve temel harçlarõndan, ö rencinin programda
öngörülen dönemlerdeki oryantasyon programõ ücretinden, ABD’de
bulundu u süre içindeki sa lõk sigortasõndan olu maktadõr.
Ö rencinin Illinois’de bulunaca õ süre içinde, yurt, yemek, kitap-
kõrtasiye ve ki isel ihtiyaçlarõ için yapaca õ harcamanõn akademik
yõl ba õna yakla õk 15.000 ABD Dolarõ tutaca õ tahmin edilmektedir.
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Yukarõda belirtilen yõllõk ö renim ücretleri lisans e itimini
kapsamaktadõr. Türkiye’deki üniversitelerinde ngilizce Hazõrlõk
Okuluna devam edecek ö renciler için ö renim ücreti bir akademik
yõl için 7700 TL olacaktõr.

Bk. 258. Azerbaycan Devlet ktisat Üniversitesi’nde e itim ücretli olup,
2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda ö retim ücreti yõllõk Ekonomi,
Uluslararasõ li kiler Programlarõ için 900 ABD Dolarõ, letme
Programõ için 800 ABD Dolarõdõr. Ö retim dili Uluslararasõ li kiler
Programõnda Azerice, Rusça’dõr. Ekonomi, letme Programlarõnda
Azerice, Rusça, ngilizcedir. Üniversite bünyesinde hazõrlõk e itimi
verilmektedir. Hazõrlõk sõnõfõ ö retim ücreti her yõl için alõnõr ve ücret
2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda 400 ABD Dolarõdõr. Hazõrlõk sõnõfõ,
ö retim süresi sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir. Yurt
imkanõ bulunmamaktadõr. Üniversite hakkõnda ayrõntõlõ bilgiye
aseu@aseu.edu.az, iro@aseu.edu.az e-posta adresinden ula õlabilir.
( rtibat Bilgileri: Telefon: (00 994 12) 505 48 01, (00 994 12) 492 60
45, Faks: (00 994 12) 492 59 40) Kayõt için istenen belgeler: Lise
Diplomasõ aslõ ve fotokopisi, Sa lõk Raporu, A DS Testi, ÖSYS
Sonuç Belgesi, Pasaportun aslõ ve fotokopisi, Foto raf 3x4 8 adet,
Kayõt Tarihi: Hazõrlõk Sõnõfõ için: 10.07.2015-10.09.2015 tarihleri
arasõndadõr. Üniversite için: 01.07.2015-10.09.2015 tarihleri
arasõndadõr. E itim-Ö retime Ba lama Tarihi: Hazõrlõk Sõnõfõ
için:15.09.2015-01.10.2015, Üniversite E itimi için:15.09.2015-
20.09.2015 tarihleri arasõndadõr.

Bk. 260. Azerbaycan Mimarlõk ve n aat Üniversitesi’nde e itim ücreti olup,
2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda yõllõk ö retim ücreti 2500 ABD
Dolarõdõr. (Ö retim ücreti her sömestr ba õnda alõnõr.) Ö retim dili
Azerice, Rusça ve ngilizcedir. Üniversite bünyesinde hazõrlõk
e itimi verilmektedir. Hazõrlõk sõnõfõ ö retim ücreti her yõl için alõnõr
ve ücreti 1200 ABD Dolarõdõr. Hazõrlõk sõnõfõ, ö retim süresi
sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir. Yurt imkanõ bulunmaktadõr.
Aylõk ücreti 50 ABD Dolarõdõr. Üniversite hakkõnda ayrõntõlõ bilgiye
www.azmiu.edu.az interner adresinden ve rector@azmiu.edu.az,
prorektor-ir@azmiu.edu.az, ettf@azmiu.edu.az(Yabancõ Ö renciler
Dekanõ), info@azmiu.edu.az e-posta adreslerinden ula õlabilir.
( rtibat Bilgileri: Telefon: Rektör: (00 994 12) 538 30 01, Uluslararasõ
li kiler Prorektörü: (00 994 12) 539 05 97, Yabancõ Ö renciler
Dekanõ: (00 994 12) 538 94 01, Hazõrlõk Fakültesi Dekanõ: (00 994
12) 432 52 26, Faks: Rektör: (00 994 12) 498 78 36, Uluslararasõ
li kiler Prorektörü: (00 994 12) 498 78 36) Kayõt için istenen
belgeler: Üniversite rektörü adõna dilekçe, Diploma (aslõ veya noter
tasdikli fotokopi),Sa lõk Raporu ve A DS Testi, Pasaportun
fotokopisi, Özgeçmi , 4x3 ölçüde 8 adet foto raf Kayõt Tarihi:
Hazõrlõk Sõnõfõ/Üniversite için: 25.08.2015-15.09.2015 tarihleri
arasõndadõr. E itim -Ö retime Ba lama Tarihi:Hazõrlõk Sõnõfõ/
Üniversite için 15.09.2015 tarihidir.

Bk. 261. Bu programa kayõt olan ö rencilerin Yabancõ Dil Hazõrlõk e itim-
ö retimleri Ege Üniversitesi kampüsü zmir-Bornova’da
gerçekle tirilecektir.

Bk. 262. Ö renciler ö renimlerini Nazilli Sümer Kampusünde sürdüreceklerdir.

Bk. 263. Bu programdaki ö retim dili en az %30 Almanca’dõr.

Bk. 264. E itim Malatya iline 15. km uzaklõktaki Battalgazi ilçesindeki kinci
Kampus alanõnda sürdürülecektir.

Bk. 265. LYS’de ilk 1000 içinde olup Üniversitemizi tercih eden ö rencilere
Üniversite Vakfõ tarafõndan  bilgisayar ve yurt imkanõ; 1000-5000
arasõnda olup, Üniversitemizi tercih eden ö rencilere burs ve
bilgisayar imkanõ verilecektir. Üniversitemizi tercih eden
ö rencilerden uygun olanlara kampus içinde bulunan ça rõ
merkezinde çalõ ma imkanõ sa lanacaktõr. Ayrõca ba arõlõ ve fakir
ö rencilere Üniversite Vakfõ tarafõndan imkanlar nispetinde  burs
ve yurt sa lanacaktõr.

Bk. 266. Ö renciler hazõrlõk sõnõfõ e itimlerini Karabük Kampusü’nde
sürdüreceklerdir.

Bk. 268. Ö renciler ö renimlerini Eceabat yerle kesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 269. Ö renciler ö renimlerini Bulancak ilçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 270. Okan Üniversitesi’nde e itim ücrete tabidir. 2015 - 2016 e itim-
ö retim yõlõnda bir yõllõk e itim ücreti; Tõp Fakültesi için 48.900 TL,
Di  Hekimli i Fakültesi için 45.750 TL, nsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesinin Mütercim-Tercümanlõk, Sosyoloji Bölümleri, ktisadi
ve dari Bilimler Fakültesi, Uygulamalõ Bilimler Yüksekokulu’nun
Pilotaj ve Spor Yöneticili i hariç tüm bölümleri, Sa lõk Bilimleri
Yüksekokulu’nun Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve
Diyetetik Bölümleri ile Sa lõk Yönetimi Bölümleri, E itim Fakültesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi için 31.800 TL, Psikoloji Bölümü, Hukuk
Fakültesi, Mühendislik - Mimarlõk Fakültesi 34.300 TL’dir. Uygulamalõ
Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü e itim ücreti lisans e itimi için
31.800 TL ile 25.450 TL uçu  ücreti olmak üzere toplam 57.250 TL
dir. Pilotaj Bölümü için tercih indirimi uygulanmayacaktõr. Uygulamalõ
Bilimler Yüksekokulunun Spor Yöneticili i, Sa lõk Bilimleri
Yüksekokulunun Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve
Diyetetik Bölümleri ile Sa lõk Yönetimi Bölümleri hariç tüm bölümleri

için 26.900 TL’dir. Konservatuvar tüm bölümleri için 25.000 TL’dir.
Ön lisans programlarõnda bir yõllõk e itim ücreti Meslek Yüksekokulu
ngilizce programlarda 16.850 TL, di er programlar için 15.800 TL,
Sa lõk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun tüm programlarõ 17.000
TL, Meslek Yüksekokulu  Sa lõ õ ve Güvenli i (Uzaktan E itim)
programõ 7.300 TL, Yerel Yönetimler (Uzaktan E itim) programõ
4.500 TL’dir. Hazõrlõk sõnõfõnõn bir yõllõk e itim ücreti ö rencinin kayõt
yaptõraca õ programõn ön lisans / lisans e itim ücreti ile aynõdõr.
ste e ba lõ hazõrlõk okumak isteyen ö renciler yerle tikleri programõn
burssuz ücretini öderler. Bu ücretlere % 8 KDV dahil de ildir. nsan
ve Toplum Bilimleri Fakültesinin (Psikoloji hariç), ktisadi ve dari
Bilimler Fakültesinin, Mühendislik – Mimarlõk Fakültesinin, Güzel
Sanatlar Fakültesinin, E itim Fakültesinin (Rehberlik ve Psikolojik
Danõ manlõk hariç), Uygulamalõ Bilimler Yüksekokulunun (Pilotaj
hariç) bölümlerinde ve Meslek Yüksekokulunun (Uzaktan E itim
Programlarõ hariç) tüm programlarõnda, tam ücretli kontenjanlarda,
1.tercihinden yerle enlere %50, 2. tercihinden yerle enlere %40,
3. tercihinden yerle enlere %30 tercih indirimi yapõlõr. Sa lõk
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tüm programlarõna, Psikoloji Bölümü,
Rehberlik ve Psikolojik Danõ manlõk Bölümü, Di  Hekimli i Fakültesi
ve Sa lõk Bilimleri Yüksekokulunun tüm bölümlerinin tam ücretli
kontenjanlarõna,  1., 2. ve 3. tercihinden yerle enlere %25 indirim
yapõlõr. Hukuk Fakültesi tam ücretli kontenjanlarõna yerle en
ö renciler için; 1.,2.,3. Tercihinden yerle en ö rencilere %25 tercih
indirimi ve   2015-2016 yõlõ ÖSYS ba arõ puan sõralamasõnda ilk
120.000 içinde yer alan ö rencilere 1.2.ve 3. Tercihlerinden
yerle meleri artõyla %25 tercih indirimine ek olarak %10 indirim
yapõlõr. Uygulamalõ Bilimler Yüksekokulunun Pilotaj Bölümüne tam
ücretli kontenjanlarõna,  1.tercihinden yerle enlere %10 indirim
yapõlõr.  E itim ücreti, pe in, kredi kartõ ile veya Üniversitenin
belirleyece i banka ile kredi sözle mesi yapmak ve kredili mevduat
hesabõ açtõrmak ko uluyla Üniversitenin belirleyece i ödeme
planlarõna göre taksitli olarak ödenebilir. Taksitli ödemelerde en az
%25 pe inat alõnõr. Geri kalan taksitlere aylõk % 1,5 vade farkõ
uygulanõr. E itim ücretleri takip eden yõllarda, günün ekonomik
ko ullarõna uygun olarak Mütevelli Heyet tarafõndan yeniden
belirlenip akademik yõl ba lamadan ilan edilir. Uzaktan E itim
Programlarõna yerle en ö rencilerin internet eri imli bir bilgisayar
kullanmalarõ gereklidir. Dönem sonu sõnavlarõ uzaktan e itim
programõnõn ba lõ oldu u Meslek Yüksekokulunun bulundu u
kampüste yapõlõr. Sa lõk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kinci
Ö retim Programlarõ Kadõköy Kampüsünde yer almaktadõr ve
hastane uygulamalarõ haftanõn bir günü gündüz saatlerinde
yapõlmaktadõr. Mühendislik Mimarlõk Fakültesi’nin Elektrik-Elektronik
Mühendisli i, Mekatronik Mühendisli i, Otomotiv Mühendisli i,
Gõda Mühendisli i Bölümleri, Uygulamalõ Bilimler Yüksekokulu’nun
Turizm ve Otelcilik, Gastronomi Bölümleri ile Sa lõk Bilimleri
Yüksekokulu’nun Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Geli imi,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hem irelik Bölümlerinde  Ya amõna
Hazõrlõk Programõ çerçevesinde CO-OP uygulamasõ vardõr. ÖSYS
sonuçlarõna göre Okan Üniversitesi’nin burslu programlarõna
yerle tirilen ö renciler, ö renim süreleri boyunca (Hazõrlõk dahil)
ö renim ücretinden yerle tikleri kontenjanõn burs oranõnda muaftõrlar.
Bu burslar normal ö renim süresince kar õlõksõz ve kesintisiz olarak
devam eder. Zorunlu hazõrlõk sõnõfõ okuyan ö renciler için, bu
süreye 1 yõl eklenir. Okan Üniversitesi'nin % 100 burslu programlarõnõ
tercih ederek yerle en üstün ba arõlõ ö rencilere; dil puan türü
dõ õndaki puan türlerinde, ilk 1000'den yerle enlere akademik yõl
(8 ay) süresince, 1.000 TL, aylõk + yurt bursu (4 ki ilik oda), dil puan
türünde, ilk 100' den yerle enlere akademik yõl (8 ay) süresince
1.000 TL aylõk + yurt bursu (4 ki ilik oda), Mütevelli Heyet
tarafõndan onur bursu olarak verilir. Bu burslar, ö rencinin yerle ti i
programa devamõ ko uluyla yasal e itim-ö renim süresince geçerli
olup, Üniversite giri  sõnavlarõndaki Türkiye sõralamasõna göre
verilen nakit, yurt bursunun devamõ için her akademik yarõyõl
ba õnda ders kaydõ yaptõrõlarak derslere devam ko ulunu sa lamak
ve her akademik yõl sonu sa lanmasõ gereken genel not ortalamasõnõn
4.00 üzerinden asgari 2.00 olmasõ gerekir. Bu ko ullarõ
sa lamayanlarõn burslarõ izleyen yõl için sona erer, bu ko ulun
sa landõ õ ilk akademik yõldan itibaren bu burslar tekrar verilir. Spor
alanõnda, Mütevelli Heyet Ba kanlõ õ’nca belirlenen bran larda Milli
Sporcu olan (son iki yõlda milli olduklarõnõ ilgili federasyonlarca
belgelenmesi ko uluyla) 3 ö renciye %100, 4 ö renciye %50
ö renim bursu verilir. Bu burs, yasal e itim-ö renim süresince
geçerli olup, Spor Bursu almaya hak kazanmõ  ö rencilerin mensup
olduklarõ Üniversite takõmõ ile ilgili olarak katõlmalarõ gereken
etkinliklere (toplantõ, antrenman, maç, deplasman, vb.) devamlarõ
Spor Müdürlü ü’nce takip edilir ve izinsiz olarak devam etmedi i
rapor edilen sporcunun bursu iptal edilir. Ayrõca ö renim süresi
içinde yapõlan milli veya üniversitelerarasõ müsabakalarda Dünya
ve Olimpiyat, Avrupa, Türkiye ampiyonu olanlara, bir sonraki
akademik yõlõn ba õndan itibaren ödenmek üzere sõrasõyla ve bir
akademik yõl süresince 1.000, 750, 500 TL. aylõk verilir. Hazõrlõk
sõnõfõ hariç, kayõtlõ olduklarõ programda ilk iki yarõyõlõ (60 AKTS)
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tamamlayan ön lisans ve lisans ö rencilerine, genel not ortalamasõ
4 üzerinden 3.60 ve üzeri olanlara, ö renim ücretinin %10 ila %40’õ
oranõnda ba arõ bursu verilir. Uluslararasõ Bakalorya (IB) diploma
programõ uygulayan ö retim kurumlarõndan mezun olup da ÖSYS
sonucuna göre Üniversitemize yerle en adaylardan IB notu 33 -
39 olanlara %50, 40 ve üstü olanlara ise %100 oranõnda ö renim
ücretinden indirim yapõlõr. Bu indirimler yasal e itim-ö renim
süresince geçerlidir. Üniversitenin programlarõna yerle en ve
sa lõk raporlarõna ba lõ olarak en yüksek engel oranõna sahip 3
engelli ö renciden ö renim ücreti alõnmayacaktõr. Üniversiteye
ÖSYM tarafõndan yerle tirilerek kesin kayõt yaptõran e itimciler ile
bunlarõn e  ve çocuklarõna, ehit ve gazilerin e  ve çocuklarõna ön
lisans ve lisans ö renim ücretlerinde %10 indirim sa lanõr. Okan
Üniversitesi mezunlarõna, Okan Üniversitesinde Yüksek Lisans
programlarõnda %30 indirim yapõlmaktadõr. Tam ücretli olarak bir
programda okuyan ö renci, yeniden sõnava girip okudu u bölümü
ilk üç tercihinde yazõp yerle ti i durumda tercih indiriminden
faydalanamaz. Burslar kar õlõksõz olup, ö renci sadece bir indirimden
/ burstan yararlanõr. Hõrsõzlõk, sahtekârlõk ve yüz kõzartõcõ bir suçtan
ötürü hüküm giyen veya disiplin cezasõ alan ö renci, burs, destek
programõ ve indirim uygulamalarõ kapsamõndan çõkarõlõr.

Bk. 271. Bu  programa  ba vurabilmek için yüksekö retim kurumunun
aradõ õ bütün ko ullara ek olarak: vücut yapõsõ düzgün olmak;
astõm, bron it, epilepsi, nefes darlõ õ, ileri derecede görme bozuklu u
vb. biyolojik bozuklu u olmamak;  bayõlma, histeri, marazi çarpõntõ,
a õrõ psikolojik duyarlõk, davranõ  bozukluklarõ, kapalõ alan korkusu,
karanlõk korkusu vb. psikolojik ve sinirsel hastalõklardan herhangi
birine yakalanmõ  olmamak, kayõt sõrasõnda bu konularda herhangi
bir engel bulunmadõ õnõ Üniversitenin Tõp Fakültelerinin birinden
alõnacak sa lõk kurulu raporu ile belgelemek; dalõ a engel yaratacak
fizyolojik bir bozuklu unun olmadõ õnõ stanbul Üniversitesi’nin Tõp
Fakültesi Deniz ve Sualtõ Hastalõklarõ Anabilim Dalõndan alõnacak
Profesyonel Sualtõ Adamõ olabilir raporu ile belgelemek gerekir.

Bk. 272. Ö retim dili Rusçadõr.

Bk. 273. Kayõt için tam te ekküllü resmi bir hastaneden, bu mesle i
yapmayõ engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadõ õnõ, erkek
adaylarõn 1.75 m’den, kõz adaylarõn 1.65 m’den kõsa olmadõ õnõ
(Adõyaman Ü. MYO ile Kafkas Ü. Sarõkamõ  MYO için erkek
adaylarõn 1.67 m’den, kõz adaylarõn 1.63 m’den, Mustafa Kemal Ü.
Antakya MYO ve Nev ehir Hacõ Bekta  Veli Ü. Avanos MYO için
erkek adaylarõn 1.65 m’den, kõz adaylarõn 1.60 m’den kõsa olmadõ õnõ)
belgeleyen heyet raporunun kayõtlarda ibraz edilmek üzere alõnmasõ
ve adaylarõn sabõka kaydõnõn olmamasõ gerekir.

Bk. 274. Bu programa alõnacak erkek ö rencilerin 1,65 m’den kõz ö rencilerin
ise 1,60 m’den kõsa olmamalarõ, boy uzunlu unun cm olarak ifade
edilen de erinin son iki rakamõndan en çok 5 fazla veya 15 noksan
kilo a õrlõ õnda olmak; kurtarma ve ta õma i lerinde iki ki ilik bir
ekiple çalõ õrken sedyedeki bir hastayõ ekip arkada õ ile birlikte
ta õyabilecek beden ve fizik yeterlil i ine sahip olmalarõ
gerekmektedir.

Bk. 275. Ö renciler ö renimlerini Atatürk Üniversitesi Tõp Fakültesinde
sürdüreceklerdir.

Bk. 276. Ö renciler e itimlerini Çar amba Mustafa Kemal Güne do du
kampusunda sürdüreceklerdir.

Bk. 278. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 279. Adana Bilim ve Teknoloji  Üniversitesi ile Ingiltere Leeds Beckett
Üniversitesi arasõnda yürütülecek olan Uluslararasõ Ortak Lisans
Programõ (UOLP) 4 yõl süreli olup, ö renciler ilk 3 yõlõ Adana Bilim
ve Teknoloji  Üniversitesi’nde son yõlõ ise Leeds Beckett
Üniversitesi’nde okuyacaklardõr. Ö renciler önce Adana Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi’nde 1 yõl hazõrlõk programõna devam
edeceklerdir. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi için yõllõk
ö renim ücreti, Adana Bilim ve Teknoloji  Üniversitesi’ndeki
ngilizce Hazõrlõk okulu için  4000 TL. n aat Mühendisli i Bölümü
lisans programõ için yõllõk 10.000 TL., Uluslararasõ Ticaret ve
Finansman Bölümü lisans programõ için yõllõk 7.500 TL. ve
ngiltere’deki e itimleri için yakla õk 7.500 pounddur. Bu ücret,
Leeds Beckett Üniversitesi’nin ö renim ücreti ve temel harçlarõnõ
ö rencinin programda öngörülen dönemlerde ngiltere’de bulundu u
süredeki zorunlu sa lõk  sigortasõ ücretini kapsamaktadõr. Adana
Bilim ve Teknoloji  Üniversitesi UOLP ö rencileri Türkiye’de
bulunduklarõ dönemlerin ücretlerini Adana Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi’ne uluslararasõ Lisans Programlarõ çerçevesinde
ngiltere’de bulunduklarõ dönemlerin ücretlerini Leeds Beckett
Üniversitesi’ne ödeyeceklerdir. Ö rencinin ngiltere’de bulunaca õ

süre içinde yurt, yemek, kitap-kõrtasiye ve ki isel ihtiyaçlarõ için
yapaca õ harcamalar kendisine aittir. Ö rencilerin ngiltere’de
geçirece i süre içinde yurt, yemek, kitap-kõrtasiye ve ki isel
ihtiyaçlarõ için yapaca õ harcamanõn aylõk yakla õk 600 Pound
tutaca õ tahmin edilmektedir.

Bk. 280. ODTÜ’nün New Paltz Üniversitesi ile birlikte yürütece i ngilizce
Ö retmenli i Uluslararasõ Ortak Lisans Programõ 4 yõl süreli olup,
ö renciler programõn 1., 2. ve 4. akademik yõllarõnda ODTÜ’nün
Ankara Kampusunda, 3. akademik yõlõnda ve 2 yaz döneminde (2.
ve 3. akademik yõl sonu) SUNY New Paltz’da e itim göreceklerdir.
2015-2016 E itim Ö retim yõlõnda bu programlara girecek ö renciler
için ö renim ücreti ODTÜ’de geçirilecek ngilizce hazõrlõk ve lisans
programlarõ için yõllõk 9.750 TL olup Güz ve Bahar dönemlerinde iki
e it taksitte ödenecektir. New Paltz Üniversitesinde geçirilecek
dönemler için ö renciler bu üniversitenin o yõl için belirlenen
ö renim ücretini ödeyeceklerdir. 2014-2015 E itim Ö retim yõlõnda
New Paltz Üniversitesi ö renim ücreti, zorunlu sa lõk sigortasõ dahil
e itim ö retim yõlõ ba õna (yaz dönemleri hariç) yakla õk 18.355
ABD Dolarõdõr. SUNY New Paltz’da geçirilecek her biri 5 haftalõk
iki yaz dönemi toplam e itim ücreti halihazõrda yakla õk 8.766 ABD
Dolarõ olup ö renci tarafõndan ayrõca ödenecektir. Ö rencinin New
Paltz’da bulunaca õ yakla õk 12 aylõk süre içinde yurt, yemek,
kitap-kõrtasiye ve ki isel ihtiyaçlarõ için yapaca õ harcamanõn
yakla õk 16.000 ABD Dolarõ tutaca õ tahmin edilmektedir. Ayrõntõlõ
bilgiler “www.suny.metu.edu.tr” internet adresinde sunulmaktadõr.

Bk. 281. lke E itim ve Sa lõk Vakfõ Kapadokya Meslek Yüksekokulunda
e itim ücretlidir ve e itim ücreti bir yõl için A çõlõk, Atçõlõk ve
Antrenörlü ü, Çocuk Geli imi, Mimari Restorasyon, Odyometri,
Optisyenlik, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Sa lõk Turizmi

letmecili i, Sivil Hava Ula tõrma letmecili i, Sivil Hava Ula tõrma
letmecili i (%30 ngilizce), Sivil Havacõlõk Kabin Hizmetleri,

Sosyal Hizmetler, Tõbbi Laboratuvar Teknikleri ve Turist Rehberli i
(Örgün Ö retim) programlarõnda KDV hariç 9.500 TL; A õz ve Di
Sa lõ õ, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Diyaliz, Diyaliz (%30
ngilizce), Elektronörofizyoloji, Fizyoterapi, lk ve Acil Yardõm,
Tõbbi Görüntüleme Teknikleri, Uçak Teknolojisi (%30 ngilizce)
programlarõnda KDV hariç 11.750 TL; uzaktan ö retim programlarõnda
e itim ücreti bir yõl için KDV hariç 3.750 TL’dir. Çocuk Geli imi
(Uzaktan Ö retim) programõnda teknik bilgi, beceri ve uygulama
gerektiren mesleki derslerin %30’u uygulamalõ yüz yüze e itim
eklinde gerçekle tirilecektir. Bu e itimler Ankara, Nev ehir,

Kõr ehir ve Kayseri ba ta olmak üzere çe itli illerde yüksekokula
ait uygulama merkezleri veya anla malõ kurum ve kurulu larda
verilecektir. Uçak Teknolojisi (%30 ngilizce) programõnõn uygulama
e itimlerinin bir kõsmõnõn Sivil Havacõlõk Genel Müdürlü ü tarafõndan
yayõnlanan mevzuat gere ince gerçek bakõm ortamõnda yürütülmesi
gerekti inden bu programõn ikinci sõnõfõ THY Teknik A ’nin Sabiha
Gökçen ve/veya Atatürk Havalimanlarõnda bulunan tesislerinde
gerçekle tirilebilir. Programõ tercih edecek adaylarõn tercihten önce
programõn uygulama e itimleri hakkõnda bilgi almasõ gerekmektedir.
Turist Rehberli i programlarõnda mevzuat gere i tamamlanmasõ
zorunlu olan uygulama gezisi giderleri e itim ücretlerine dâhil
de ildir. Uzaktan ö retim programlarõnda e itim görecek ö rencilerin
e itim süresi boyunca internete eri imli bir ki isel bilgisayarõ
kullanma imkânõna sahip olmalarõ gereklidir. Bu programõ tercih
edecek adaylarõn derslerin uygulanõ  biçimleri, günleri, saatleri ve
ara sõnavlar, yarõyõl sõnavlarõnõn uygulanmasõ ile ilgili ayrõntõlõ bilgi
edinmeleri gerekmektedir. Meslek Yüksekokulumuz örgün e itim
programlarõnda teorik dersler, derslerin %30’unu geçmeyecek
ekilde uzaktan e itim sistemi ile verilebilir. Hazõrlõk sõnõfõ dâhil tüm

örgün ö retim programlarõnda dersler programõn özelli ine göre ve
i birli i yapõlan kurum kurulu larõn imkânlarõ do rultusunda haftanõn
altõ günü 08.00 – 20.00 saatleri arasõnda olu turulacak programa
göre i lenecektir. A õz ve Di  Sa lõ õ, Ameliyathane Hizmetleri,
Anestezi, Diyaliz, Diyaliz (%30 ngilizce), Elektronörofizyoloji,
Fizyoterapi, lk ve Acil Yardõm, Tõbbi Görüntüleme Teknikleri
programlarõnda uygulamaya dayalõ e itim verilmektedir. Bu e itimler
yüksekokula ait atölye, laboratuvar vb. uygulama alanlarõ ve
anla malõ kurum ve kurulu larda, e itim dönemi içerisinde ve yaz
aylarõnda verilebilir. Anla malõ kurum ve kurulu lar Meslek
Yüksekokulunun yerle kesinin bulundu u ilde olabilece i gibi il
dõ õnda da olabilecektir. Hazõrlõk sõnõfõnda e itim, ö rencinin
seviyesine ve ba arõ durumuna göre iki veya üç dönemde
gerçekle tirilir. Hazõrlõk sõnõfõnda iki dönem e itim gören ö renciler
için e itim ücreti KDV hariç 9.500 TL’dir. Seviye ve ba arõ
durumuna göre hazõrlõk sõnõfõnda üç dönem e itim görmesi gereken
ö rencilerin e itim ücretine KDV hariç 1.100 TL ilave edilir. lk
kayõtta ücretin en az ¼’ü pe in olarak ödenir. Ücretin geri kalanõ
Kasõm, Aralõk, Ocak, ubat, Mart, Nisan aylarõnda e it taksitler
halinde ödenecek olup, birinci taksit yüksekokulun banka hesabõna
yatõrõlõr. Di er taksitler kredi kartõ veya Meslek Yüksekokulunun
belirledi i banka veya bankalar aracõlõ õyla tahsil edilecektir.
Ücretin tamamõnõn pe in olarak ödenmesi durumunda indirim
uygulanõr. Uygulanacak indirim, yukarõda yer alan ödeme planõna
uygun banka tüketici kredisi faiz oranõ ortalamalarõ baz alõnarak
piyasa ko ullarõna göre belirlenecektir. Kayõt olan ö rencinin
e itime devam etmemesi durumunda yõllõk e itim ücreti eksiksiz
olarak tahsil edilir. Do um yeri veya ikameti Aksaray, Kayseri,
Kõr ehir, Nev ehir ve Ni de illeri olan ö rencilere Nev ehir’de
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e itim veren örgün ö retim programlarõnõ tercih etmeleri durumunda
%15 bölge bursu verilmektedir. Bölge bursu i lemlerinde ÖSYM’ye
verilen ikamet bilgisi geçerli sayõlacaktõr. lk sõrada Kapadokya
Meslek Yüksekokulunun burssuz örgün ö retim programlarõndan
birini tercih eden ö rencilere %15 tercih bursu verilmektedir.
Meslek Yüksekokulunun giri  burslarõ ö renim ücretiyle sõnõrlõ olup
zorunlu ngilizce hazõrlõk sõnõfõnda geçirilecek dönemi de (bir yõl)
kapsar; ancak barõnma, beslenme, ula õm, kitap, donanõm ve
benzeri konularõ kapsamaz. Ö renci ba arõlõ oldu u ve disiplin
cezasõ almadõ õ sürece bursu devam eder. Söz konusu burslar
kar õlõksõzdõr. ndirim ve/veya burslarõn en yüksek oranda olanõ
geçerli sayõlõr. E itim ücretleri takip eden yõllarda günün ekonomik
ko ullarõna uygun olarak mütevelli heyeti tarafõndan yeniden
belirlenir ve akademik yõl ba lamadan ilan edilir. Ayrõca Meslek
Yüksekokulunun “Burs ve Sosyal Yardõm Yönergesi” uyarõnca
mesleki e ilim bursu, kõsmi çalõ ma bursu, akademik ba arõ bursu,
karde  bursu, ehit ve gazi çocuklarõ bursu gibi burslar da
verilmektedir. Bursluluk ko ullarõ söz konusu yönerge hükümlerince
belirlenir. Ürgüp ve Mustafapa a’da kõz ve erkek ö rencilere
barõnma ve yemek imkânlarõ sunan ve  Meslek Yüksekokulu
bünyesinde faaliyet gösteren ö renci evleri mevcuttur. Ö renci
evlerinde yeni kayõt yaptõran ö rencilere öncelik tanõnmaktadõr.
Sene ba õnda kayõt yaptõrmõ  olan ö rencinin ilgili yönergede
belirlenen ko ullar haricinde ö renci evlerinde konaklamaya devam
etmemesi durumunda yõllõk ücret eksiksiz olarak tahsil edilir.

Bk. 282. Ö renciler ö renimlerini; hazõrlõklar tamamlanõncaya kadar anlõurfa
il merkezinde sürdüreceklerdir.

Bk. 283. Ö renciler ö renimlerini Gazi Üniversitesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 284. zmir Ekonomi Üniversitesinin SUNY Fredonia Üniversitesi ile
birlikte yürütece i ortak lisans programlarõ 4 yõl sürelidir. Ö renciler
iki kez birer akademik yõl süre ile ö renimlerinin yarõsõnõ SUNY
Fredonia’da, di er yarõsõnõ Türkiye’deki ilgili üniversitelerinde
tamamlayacaklardõr. zmir Ekonomi Üniversitesi UOLP ö rencileri,
Türkiye’de bulunduklarõ dönemlerin ücretlerini zmir Ekonomi
Üniversitesi’ne Uluslararasõ Ortak Lisans Programlarõ çerçevesinde
ABD’de anla malõ üniversitede bulunduklarõ dönemlerin ücretlerini
gittikleri üniversiteye ödeyeceklerdir zmir Ekonomi Üniversitesi
için 2015-2016 e itim ö retim yõlõ ngilizce Hazõrlõk Sõnõfõ ve lisans
programlarõ ücreti bir akademik yõl için KDV dahil 25.200TL’dir. Bu
ücretin ilk taksiti kesin kayõt sõrasõnda, ikinci taksiti ikinci yarõyõl
ba õnda ders kayõtlarõndan önce Üniversite tarafõndan ilan edilen
tarihlerde ö renci tarafõndan ödenecektir. Yurt dõ õ üniversitenin
ücreti günün ko ullarõna uygun olarak her akademik yõl için yeniden
belirlenip üniversitenin web sitesinde yayõnlanmaktadõr. Bölümlerin
SUNY-Fredonia Üniversitesi için yõllõk ücreti yakla õk 17.500 ABD
Dolarõ’dõr. Bu ücret Fredonia Üniversitesinin ö renim ücreti ve
temel harçlarõnõ, ö rencinin programda öngörülen dönemlerde
ABD’de bulundu u süredeki zorunlu sa lõk sigortasõ ücretini
kapsamaktadõr. Fredonia Üniversitesi’nin 2015-2016 ö retim yõlõ
ücreti henüz kesinle memi  olup, az miktarda artõ  gösterebilecektir.
Ö rencinin Fredonia’da bulunaca õ süre içinde, yurt, yemek, kitap,
kõrtasiye ve ki isel ihtiyaçlarõ için yapaca õ harcamanõn akademik
yõl ba õna yakla õk 11 000-15 000 ABD Dolarõ tutaca õ tahmin
edilmektedir.

Bk. 285. Bir yõl süreli zorunlu Çince Hazõrlõk Programõ uygulanõr. Hazõrlõk
sõnõfõ, ö retim süresi sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir.
Çince yeterlik sõnavõnõ ba aranlar do rudan birinci sõnõfa alõnõrlar.
Ö rencilere, “Yüksekö retim Kurumlarõnda Yabancõ Dil Ö retimi
ve Yabancõ Dille Ö retim Yapõlmasõnda Uyulacak Esaslara li kin
Yönetmelik” hükümleri uygulanõr.

Bk. 286. Bu programa kayõt olan ö renciler mesle in gerektirdi i kõyafeti ve
donanõmõ edinmek ve e itim esnasõnda kullanmak zorundadõr.
Renk ve model standart tek tiptir. Temini ö renciye aittir ve
mecburidir.

Bk. 287. Ö renciler olu abilecek kazalara kar õ ferdi kaza sigortasõ
yaptõrmakla mükelleftir.

Bk. 288. E itim, her bir yõlõ üç yarõyõldan iki yõlda altõ yarõyõl ve bu altõ yarõyõlõn
iki yarõyõlõnõn 75’er i  gününden iki yõlda 150 i  günü olarak sahada
uygulamalõ e itimden olu ur. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesine
(GOSB) kalifiye eleman yeti tirmek amacõyla 2015-2016 ö retim
yõlõndan itibaren bu bölümü ilk 10 sõrada kazanarak kayõt yaptõran
10 ö renciye GOSB Müdürülünce 9 ay süreyle aylõk 200 TL burs
verilecektir.

Bk. 289. Akdeniz Karpaz Üniversitesi KKTC’nin ba kenti Lefko a’da e itim
vermektedir. Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde e itim ücrete tabidir.
2015 – 2016 ders yõlõnda kayõt yaptõran ö rencilere Mütevelli Heyeti
kararõyla e itim ücretlerine %50 indirim uygulanacaktõr. E itim
bursu; önlisans programlarõ için 2 yõl, lisans programlarõ için 4 yõl
süre ile uygulanõr. Ö renci, dönemlik not ortalamasõ 2.00’nin altõna
dü ürdü ü taktirde o dönem burs hakkõnõ kaybeder. Akdeniz Karpaz
Üniversitesi’nin belirledi i programlar arasõnda iç yatay geçi
yapan burslu ö renciler, yatay geçi  yaptõklarõ programda

burslarõndan aynõ oranda yararlanõrlar. Mütevelli Heyeti kararõ ile
% 50 indirim uygulanmõ  e itim ücretleri; ngilizce Hazõrlõk
Programõnda 5,775 TL (burssuz tüm ö rencilere ayni ekilde
uygulanõr); Önlisans/Lisans programlarõnda 5,775 TL’dir. Tüm
fiyatlara %5 KDV dahildir. E itim ücretinden ayrõ olarak her ö renci
(burslu/burssuz) dönemlik 500 USD kayõt ücreti öder. Akdeniz
Karpaz Üniversitesi akademik programlarõna burslu yerle tirilen
ve/veya indirim hakkõndan yararlanan ö rencilere sa lanan burslar,
yalnõzca e itim ücretini kapsar. Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde ön
lisans ve lisans programlarõnda üstün ba arõ, “Akademik Ba arõ
Bursu” ile ödüllendirilir. En az iki dönemini tamamlayan ve genel
not ortalamasõ (CGPA) 3.75’in üzerinde olan her ö renci bu bursa
ba vurabilir. Verilecek burs sayõsõ Rektörlük kontenjanõna ba lõ
olmakla birlikte dönemliktir. Akademik Ba arõ Bursu, uygulanan
e itim ücretinin %10’u oranõndadõr. Lefko a’da modern, özel kõz ve
erkek ö renci yurtlarõ mevcuttur. Ö renciler bu yurt olanaklarõndan
faydalanabilirler. Yurt ücretleri ve ödeme ko ullarõ ile ilgili detaylõ
bilgi için www.akun.edu.tr

Bk. 290. Ö renciler ö renimlerini Piraziz ilçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 291. Bu programa kayõt olan ö rencilerden her e itim-ö retim yõlõnda,
ders uygulamalarõnda kullanõlmak üzere sarf malzeme ve araç-
gereç gideri alõnõr.

Bk. 292. Bu programa kayõt olan ö renciler Hazõrlõk Sõnõfõ e itimlerini
Aydõn’da sürdüreceklerdir.

Bk. 293. Kayõt olan ö rencilerin ngilizce Hazõrlõk Sõnõfõ e itimleri Tekirda
De irmenaltõ Yerle kesinde gerçekle tirilecektir.

Bk. 294. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 295. Bu programa ba vurabilmek için sa lõk durumunun denizcili e
elveri li oldu unu, Hudut ve Sahiller Sa lõk Genel Müdürlü ü’nden
“Gemiadamõ Sa lõk Yoklama Belgesi” ibaresi ta õyan sa lõk raporu
ile kesin kayõtta belgelemek gerekmektedir.

Bk. 296. Bu programda dersler internete dayalõ uzaktan e itim sistemiyle
yürütülecektir. Programa alõnan ö rencilerin internet ba lantõsõ olan
bir ki isel bilgisayarõ kullanma olana õna ve temel bilgisayar
kullanõm becerilerine sahip olmalarõ gerekmektedir. Bu programõn
güz ve bahar yarõyõlõna ait derslerin dönem sonu sõnavlarõ Üniversite
kampüsünde yapõlacaktõr. (Materyal giderleri, ara ve yõl sonu
sõnavlarõ vb. konularda ayrõntõlõ bilgi Üniversitenin internet adresinden
edinilebilir.)

Bk. 297. Kayõt için ö rencilerin, Üniversitelerin Tõp Fakültelerinin Deniz ve
Sualtõ Hekimli i Hiperbarik Tõp Anabilim Dalõ’ndan tüplü ve tüpsüz
dalõ a yeterlilik raporlarõ almalarõ gerekmektedir. Ö rencilerimiz
kendi ki isel dalõ  malzemelerini (Maske,palet, norkel,hava tüpü,
dalõ  elbisesi, yüzerlik ceketi-BC, regülatör, patik, a õrlõk kemeri)
e itim-ö retimin birinci ayõnda kendileri tamamlamakla yükümlüdür.
Ö renciler dalõ  merkezlerine yapacaklarõ gezilerdeki konaklama
ve tekne masraflarõna katkõda bulunurlar. Ö renciler belirli kara ve
su hareketlerini; “ õnav, mekik, palet vurma, yerde makas,
barfiks, serbest yüzme (maksimum 12 dakikada 300 metre),
ellerini kullanmadan su üzerinde kalabilme, 3-5 metreye apiko dalõp
maske çõkarma” zorlanmadan yapabilmelidirler.

Bk. 298. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi E it A õrlõklõ Programlar: ktisat,
letme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararasõ li kiler

programlarõnõ kapsamaktadõr. Ö rencilerden, yerle tirildikleri
programa kayõt yaptõrõrken ilgi duyduklarõ lisans diploma programõnõ
belirtmeleri istenecektir. Esas ö renim görmek istenen lisans
diploma programõ ise birinci sõnõfõn sonunda ö rencilerin istekleri
do rultusunda “Yüksekö retim Kurumlarõnda Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasõnda Geçi , Çift Anadal, Yan Dal ile
Kurumlar Arasõ Kredi Transferi Yapõlmasõ Esaslarõna li kin
Yönetmelik” çerçevesinde kesinle tirilecektir.

Bk. 299. Ö retim dili Arapça’dõr.

Bk. 304. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Midyat EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 309. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Adana Seyhan Atatürk AKML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 311. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Hatay Antakya KML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 316. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Afyon Merkez EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 328. Ö rencilerin önlisans ö retimleri Bismil ATL.,Mesleki ve Teknik
E itim Merkezi, Mesleki E itim Merkezi ve Mesleki ve Teknik E itim
Bölgesinde gerçekle tirilecektir.

Bk. 329. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans ö retimleri Diyarbakõr
Anadolu Teknik L., Teknik L ve EML’de veya Diyarbakõr Meslek
Yüksekokulunda  gerçekle tirilecektir.

Bk. 330. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans ö retimleri Diyarbakõr
Türk Telekom ATL’de veya Diyarbakõr Meslek Yüksekokulunda
gerçekle tirilecektir.
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Bk. 331. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans ö retimleri Diyarbakõr
Burhanettin Yõldõz ATL.,TL ve EML’de veya Diyarbakõr Meslek
Yüksekokulunda  gerçekle tirilecektir.

Bk. 332. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans ö retimleri Diyarbakõr
Muazzez Sümer AKM. ve KML’de  veya Diyarbakõr Meslek
Yüksekokulunda  gerçekle tirilecektir.

Bk. 333. Ö renciler önlisans ö retimlerini Ergani Mesleki ve Teknik E itim
Merkezi’nde sürdüreceklerdir.

Bk. 344. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Antalya Merkez EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 345. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Antalya Merkez Ticaret Meslek  Lisesinde gerçekle tirilecektir.

Bk. 346. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Antalya N.B.Saatçio lu Ana. Dõ  Ticaret ML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 347. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Ardahan Merkez EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 351. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Aydõn Merkez EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 354. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Balõkesir Merkez EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 357. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Balõkesir Merkez TL’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 362. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Batman TL’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 365. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Afyon Ali Çetinkaya KML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 371. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Bolu zzet Baysal EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 372. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Bolu Merkez Zübeyde Hanõm AML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 374. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Burdur Merkez ML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 377. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Bursa Karacabey EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 378. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Bursa Yeni ehir EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 384. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Bursa Mustafakemalpa a EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 395. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Çanakkale Merkez EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 398. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Çorum Merkez EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 418. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Elazõ  Merkez EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 423. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Erzurum Atatürk EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 424. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Erzurum Merkez AML’de gerçekle tirilecektir. Geleneksel El Sanatlarõ
( Ö) programõnda nakõ  a õrlõklõ ö retim yapõlmaktadõr.

Bk. 432. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Kastamonu AKML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 438. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Giresun Merkez EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 447. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
I dõr Merkez EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 449. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri çel
Merkez EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 466. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri Van
Merkez AML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 470. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Balõkesir Merkez AKML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 473. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
stanbul Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Teknik Lisesi i birli i ile
yürütülmektedir.

Bk. 496. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimlerinde
yer alan bazõõ uygulama derslerini Çanakkale Merkez Nedime
Hanõm AKML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 501. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Mersin Merkez AML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 512. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
zmir Tire TML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 521. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Kars Gazi A.Muhtar Pa a EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 522. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Kars Atatürk AKML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 527. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Kayseri Merkez EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 529. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Kayseri Hürriyet EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 532. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Kõrõkkale Merkez AML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 533. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Kõrõkkale Merkez EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 566. Bu programa kayõt olan ö rencilerin uygulamalõ derslerdeki e itim-
ö retimleri Manisa Akhisar EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 575. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Mu la Merkez EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 591. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Osmaniye Merkez EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 605. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Samsun Bafra TML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 608. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri Siirt
Merkez EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 609. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri Siirt
TML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 618. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Tekirda  Merkez EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 628. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Tunceli Halide Edip KML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 629. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Tunceli Namõk Kemal Teknik ve Endüstri ML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 631. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
U ak Merkez EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 644. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Zonguldak Ere li Hatice Erdem Anadolu Denizcilik ML’de
gerçekle tirilecektir.

Bk. 646. Bu programa kayõt olan ö rencilerin önlisans e itim-ö retimleri
Erzurum Kazõm Karabekir EML’de gerçekle tirilecektir.

Bk. 700. Ö retim dili en az %30 spanyolca’dõr.

Bk. 701. Ö renciler ö renimlerini hazõrlõklar tamamlanõncaya kadar ngilizce
hazõrlõk sõnõfõ dahil Bülent Ecevit Üniversitesi Tõp Fakültesinde
sürdüreceklerdir.

Bk. 702. Plato Meslek Yüksekokulu bir Vakõf Yüksekö retim Kurumu olup
ö retim ücrete tabidir. Ö retim ücreti Türkçe ö retim yapõlan
programlarda, bu programlarõn ikinci ö retimlerinde 11.851 TL,
ngilizce e itim yapõlan programlarda ve ngilizce Hazõrlõk Sõnõfõnda
12.777 TL dir. Uzaktan e itim ücreti %50 burs ile 5.926 TL’dir. Bu
ücretlere %8 KDV dâhil de ildir. Yõllõk ö retim ücreti; Meslek
Yüksekokulu tarafõndan tahsilât için ilan edilen banka ile bankanõn
prosedürlerine uygun kredili sözle me düzenlenmesi ko ulu ile
taksitle ödeyebilir. Banka ko ullarõna uygun olarak daha uzun
vadeli ödeme de mümkündür. Kesin kayõt sõrasõnda ö retim
ücretinin tamamõnõn pe in olarak ödenmesi halinde %6 indirim
uygulanõr. Ö rencilerin, Plato Meslek Yüksekokulu Burs Yönergesi
kapsamõnda; Tercih Bursu ve Destek Burslarõndan da yararlanma
olanaklarõ vardõr. (Ayrõntõlõ bilgi için http://www.plato.edu.tr)

Bk. 703. Bu program Anadolu Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi
ile SUNY Empire State College tarafõndan ortakla a yürütülen 4
yõllõk bir lisans programõdõr. Bu programõn tamamõ, ABD’de iste e
ba lõ yaz okulu dõ õnda, Türkiye’de Anadolu Üniversitesi ktisadi ve
dari Bilimler Fakültesi’nde yürütülecektir. Program kapsamõnda
yer alan dersler yüzyüze olarak Anadolu Üniversitesi ve SUNY
Empire State College ö retim üyeleri tarafõndan yürütülecektir.
Derslerin bir kõsmõ e-ö renme yöntemi ile desteklenecek olup,
ö rencilerin bilgisayar ve internet kullanma becerilerini geli tirme
amacõna yöneliktir. Ö renim ücreti Anadolu Üniversitesi ngilizce
Hazõrlõk programõ için yõl ba õna 4.000 TL’dir. SUNY Empire State
College 2014–2015 ö retim yõlõ için belirlenmi  olan ücretlerine göre
ö rencilerin ödemesi gereken ö renim ücretleri birinci yõl için 3.000
TL ve 2.500 ABD Dolarõ, ikinci yõl için 3.000 TL ve 2.500 ABD Dolarõ,
üçüncü yõl için 1.000 TL ve 3.725 ABD Dolarõ, dördüncü yõl için ise
1.000 TL ve 3.725 ABD Dolarõ’dõr. ste e ba lõ olarak, en fazla iki
ders almak üzere ABD’de devam edilecek Yaz Okulu ö renim
ücreti, 3.150 ABD Dolarõ’dõr. Ayrõca kitaplar, konaklama, ula õm vb.
harcamalarõn 1.500 ABD Dolarõ tutaca õ tahmin edilmektedir.

Bk. 704. Bu program Anadolu Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi
ile Leeds Beckett Üniversitesi, letme Fakültesi tarafõndan
ortakla a yürütülen dört yõllõk bir lisans programõdõr. Bu program
kapsamõnda ö renciler lisans ö reniminin ilk üç yõlõnõ Anadolu
Üniversitesinde, son yõlõnõ ngiltere’de Leeds Beckett
Üniversitesi’nde tamamlayacaktõr. Ö renim ücreti, Anadolu
Üniversitesi Hazõrlõk ve Lisans programlarõ için yõl ba õna 4.000 TL;
Leeds Beckett Üniversitesi için 7.500 Pound olup, bu ücret Leeds
Beckett Üniversitesinin ö renim ücreti ile temel harçlarõnõ
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kapsamaktadõr. Ö rencilerin ngiltere’de geçirece i süre içinde
yurt, yemek, kitap, kõrtasiye ve ki isel ihtiyaçlarõ için yapaca õ

harcamanõn aylõk yakla õk 650 Pound tutaca õ tahmin edilmektedir.

Bk. 705. Sakarya Üniversitesi ile ngiltere Leeds Beckett Üniversitesi
arasõnda yürütülecek olan Uluslararasõ Ortak Lisans Programõ
(UOLP) 4 yõl süreli olup, ö renciler ilk 3 yõlõ Sakarya Üniversitesi’nde
son yõlõ ise Leeds Beckett Üniversitesi’nde geçireceklerdir. Yeterli
düzeyde ngilizce bilmeyen ö renciler Sakarya Üniversitesinde
ngilizce Hazõrlõk Okulunda yo un ngilizce e itimi alacaklardõr.
Hazõrlõk Okulunun süresi en fazla iki yõldõr. Programa kabul  edilen
ö renciler ngiltere vizesi almak için gerekli ko ullarõ yerine
getirmelidir. Sakarya Üniversitesi için 2015-2016 e itim-ö retim
yõlõnda bu programlara girecek ö rencilerin yõllõk ö renim ücreti,
Sakarya Üniversitesi’ndeki ngilizce hazõrlõk okulu için 1500 TL,
Sakarya Üniversitesi lisans programõ için letme 2. ö retim
ücretinin iki katõ ve ngiltere’deki e itimleri için yakla õk 7.500
Paund’dur. Bu ücret, Leeds Beckett Üniversitesi’nin ö renim ücreti
ve temel harçlarõnõ ö rencinin programda öngörülen dönemlerde
ngiltere’de bulundu u süredeki zorunlu sa lõk sigortasõ ücretini
kapsamaktadõr. Sakarya Üniversitesi UOLP ö rencileri Türkiye’de
bulunduklarõ dönemlerin ücretlerini Sakarya Üniversitesi’ne,
ngiltere’de bulunduklarõ dönemlerin ücretlerini Leeds Beckett
Üniversitesi’ne ödeyeceklerdir. Ö renim ücretleri 2015-2016 e itim
ö retim yõlõ için belirlenmi  olup, önümüzdeki yõllarda ö renim
ücretlerinde meydana gelebilecek artõ lar her e itim-ö retim yõlõ
ba õndan önce ö rencilere ayrõca duyurulacak ve giri  yõlõna
bakõlmaksõzõn tüm ö renciler o yõl için ilan edilecek yeni ö renim
ücretlerine tabi olacaklardõr. Ö rencinin ngiltere’de bulunaca õ

süre içinde yurt, yemek, kitap-kõrtasiye ve ki isel ihtiyaçlarõ için
yapaca õ harcamalar kendisine aittir. Üniversitelerin Uluslararasõ
Ortak Lisans Programlarõna ili kin ayrõntõlõ bilgiye www.yok.gov.tr/
universiteler/uni_web.htm internet adresinden ula abileceklerdir.

Bk. 706. Ö renciler ö renimlerini Kadõ ehri ilçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 707. Çift diplomaya yönelik Uluslararasõ Ortak Önlisans Programõ,
Türkiye’deki bir üniversite ile Yurtdõ õnda bir yüksek ö retim
kurumu tarafõndan ortak olarak yürütülen önlisans programõdõr. Bu
programõ ba arõyla tamamlayan bir ö renci, her iki kurumdan
verilecek iki ayrõ diploma almaya hak kazanõr. Ö renciler çift
diplomaya yönelik uluslararasõ ortak önlisans programõnõn akademik
gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya
hak kazanamazlar. Ö renciler uluslararasõ ortak önlisans
programlarõna ÖSYM tarafõndan merkezi olarak yerle tirilirler. Çift
diploma programlarõnda dersler ngilizce olarak verilecektir.
Ö rencilerin ö renime ba layabilmeleri için yeterli düzeyde ngilizce
bilmeleri gerekmektedir. Bu programlara yerle tirilen ancak ngilizce
dil seviyesini tespit eden ilgili üniversitelerin belirledi i uluslararasõ
yabancõ dil sõnavlarõnõn birinden veya üniversitece yapõlan yabancõ
dil yeterlik sõnavõndan yine üniversitece belirlenen düzeyde ba arõlõ
olamayanlar, ilgili Türk Üniversitesinin ngilizce Hazõrlõk Okulunda
yo un ngilizce e itimi alacaklardõr. lgili ülkede e itime gidebilmek
için, ö rencilerin uluslararasõ yabancõ dil sõnavlarõnõn birinden ilgili
üniversite tarafõndan belirlenen taban puanlarõ almalarõ gerekmektedir
(Tercihlerinizi yapmadan önce ayrõntõlõ bilgi için ilgili üniversiteye
ba vurunuz.). Ö rencilere ngilizce ko ulunu sa lamalarõ için en
fazla iki yõl verilir. Ö renciler iki yõl içinde üniversitece belirlenen
dil ko ulunu sa layamazsa ÖSYS puanõna ve tercihlerine göre
ÖSYM tarafõndan Türkiye’de ö retim dili Türkçe olan ve varsa aynõ
adõ ta õyan, yoksa e de er bir yüksekö retim programõna
yerle tirilebilirler.

Uluslararasõ ortak önlisans programõna kabul edilen ö renciler, ilgili
ülkede ö renim görmek için gerekli vizeyi almakla yükümlüdür ve
ö renciler ilgili ülke vizesi alabilmek için gerekli ko ullarõ yerine
getirmelidirler. Türk ve yurt dõ õ üniversite program koordinatörleri
vize ba vurularõnda ö rencilere yardõmcõ olacaklardõr. Ö renim
ücretleri 2014-2015 e itim-ö retim yõlõ için belirlenmi  olup,
önümüzdeki yõllarda ö renim ücretlerinde meydana gelebilecek
artõ lar her e itim-ö retim yõlõ ba õndan önce ö rencilere ayrõca
duyurulacak ve giri  yõlõna bakõlmaksõzõn tüm ö renciler o yõl için
ilan edilecek yeni ö renim ücretlerine tabi olacaklardõr. Uluslararasõ
ortak önlisans programlarõnda ilgili Türk devlet üniversiteleri için
belirtilen yõllõk ö renim ücretleri Türkiye’deki hazõrlõk ve önlisans
e itimini kapsamaktadõr. Her yõl Türk devlet üniversiteleri için ilan
edilecek ö renim ücreti, Bakanlar Kurulu kararõ ile belirlenen ikinci
ö retim ücretleri temel alõnarak Yüksekö retim Kurulu tarafõndan
saptanacaktõr. Uluslararasõ ortak önlisans programõ çerçevesinde
ilgili ülkede geçirilecek dönemler için ö renciler gittikleri üniversitenin
o yõl için belirlenen ö renim ücretini ödeyeceklerdir.

Adaylar tercihlerini yapmadan önce ayrõntõlõ bilgiyi (burs, ücret,
yabancõ dil vb.) ilgili üniversiteden edinmelidir.

Yurt içindeki bir yüksekö retim kurumundaki uluslararasõ ortak
programdan akademik ba arõsõzlõk nedeniyle ili kisi kesilenlerin
yurt dõ õndaki yüksekö retim kurumu ile de ili kisi kesilecektir.

Yurt dõ õndaki bir yüksekö retim kurumundaki uluslararasõ
programdan akademik ba arõsõzlõk nedeniyle ili kisi kesilen ö renciler
yurt içinde yüksekö renimdeki ba arõ notu esas alõnarak
“Yüksekö retim Kurumlarõnda Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasõnda Geçi , Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararasõ
Kredi Transferi Yapõlmasõ Esaslarõna li kin Yönetmelik” hükümlerine
göre Türkiye’deki ba ka bir yüksekö retim kurumundaki e de er
bir programa yatay geçi  yapabilecektir. Akademik ba arõsõzlõk
dõ õndaki bir nedenle uluslararasõ ortak programõn ba lõ oldu u
yüksekö retim kurumlarõnõn birisinden ili i i kesilenlerin di er
yüksekö retim kurumundan da ili i i kesilecektir. Ö rencinin
ö renim görmekte oldu u bir uluslararasõ ortak programdan aynõ
üniversite veya ba ka bir üniversite bünyesinde aynõ alanda
yürütülen di er uluslararasõ ortak programa Yüksekö retim Kurulu
tarafõndan çõkarõlmõ  Yüksekö retim Kurumlarõnda Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasõnda Geçi , Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlararasõ Kredi Transferi Yapõlmasõ Esaslarõna li kin
Yönetmeli e uygun olarak yatay geçi  yapõlabilir. Bir uluslararasõ
ortak programdan yurt içindeki di er e itim programlarõna veya
yurt içindeki bir programdan uluslararasõ ortak bir programa yatay
geçi  ise Yüksekö retim Kurulu tarafõndan çõkarõlmõ  yukarõda
belirtilen yönetmeli e uygun olarak yatay geçi  yapõlabilir.

Bk. 708. Bu programdaki ö retim dili en az %30 Arapça’dõr.

Bk. 709. stanbul Medipol Üniversitesinde ö retim ücrete tabidir. 2015–2016
e itim-ö retim yõlõnda ö retim ücreti yõllõk; Uluslararasõ Tõp Fakültesi
için 56.000 TL, Tõp Fakültesi için 49.850 TL, Di  Hekimli i Fakültesi
ngilizce Programõ için 48.000 TL, Di  Hekimli i Fakültesi için
46.000 TL, Eczacõlõk Fakültesi için 41.000 TL, Hukuk Fakültesi için
33.800 TL, Mühendislik ve Do a Bilimleri Fakültesinin tüm bölümleri
için zorunlu hazõrlõk sõnõflarõ dahil  27.250 TL, Sa lõk Bilimleri
Fakültesinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Odyoloji
Bölümü için 24.000 TL, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Ortez-
Protez Bölümü için 22.000 TL, Dil ve Konu ma Terapisi Bölümü için
20.000 TL, Çocuk Geli imi Bölümü ile Hem irelik Bölümü için
19.500 TL, Ebelik Bölümü ile Ergoterapi Bölümü için 18.000 TL,
Sosyal Hizmet Bölümü için 17.200 TL, Sa lõk Yönetimi Bölümü için
14.200 TL, nsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin Psikoloji Bölümü
ngilizce Programõ, Siyaset Bilimi  ve Uluslararasõ li kiler Bölümü
ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü için zorunlu hazõrlõk
sõnõflarõ  dahil  19,500 TL, Psikoloji Bölümü için 18.500 TL, Güzel
Sanatlar Tasarõm ve Mimarlõk Fakültesinin Mimarlõk Bölümü ngilizce
Programõ için zorunlu hazõrlõk sõnõfõ dahil  25,000 TL, Mimarlõk Bölümü
için 23,000 TL, ç Mimarlõk ve Çevre Tasarõmõ Bölümü ile Endüstri
Ürünleri Tasarõmõ  Bölümü için 19,500 TL ve Türk Müzi i Bölümü için
17.400 TL, E itim Fakültesinin Rehberlik ve Psikolojik Danõ manlõk
Bölümü için 18.500 TL,  letme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinin
tüm bölümleri için zorunlu hazõrlõk sõnõfõ dahil 19,500 TL, Sa lõk
Bilimleri Yüksekokulunun Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
için 22.000 TL, Beslenme ve Diyetetik Bölümü için 20.000 TL,
Çocuk Geli imi Bölümü için 17.500 TL, Hem irelik Bölümü için
17.000 TL, Ebelik Bölümü için 15.500 TL, Sosyal Hizmet Bölümü
için 15.200 TL ve Sa lõk Yönetimi Bölümü için 14.200 TL, Meslek
Yüksekokulunun tüm programlarõ ile Sa lõk Hizmetleri Meslek
Yüksekokulunun tüm birinci ö retim programlarõ için 15.850 TL,
Sa lõk Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun ikinci  ö retim tüm
programlarõ için 14.850 TL, Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Programõ birinci ö retimi için 22.000 TL, Adalet Programõ ikinci
ö retimi için 20.000 TL, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun
zorunlu hazõrlõk sõnõfõ dahil  tüm programlarõ için 14.850 TL,
Uluslararasõ Tõp Fakültesi, Tõp Fakültesi, Di  Hekimli i Fakültesi
ve Hukuk Fakültesinin zorunlu Hazõrlõk Sõnõfõ için 31.600 TL’dir.
Uzaktan E itim Sistemi ile e itim veren Sa lõk Bilimleri Fakültesi
Sa lõk Yönetimi Bölümü için 6.900 TL, Sa lõk Hizmetleri Meslek
Yüksekokulunun Uzaktan E itim  Sistemi ile e itim veren tüm
programlarõ için 5.900 TL’dir. ste e ba lõ hazõrlõk sõnõfõ okuyacak
ö renciler yerle tikleri  programõn  ücreti üzerinden %25 burslu
olarak hazõrlõk programõna kabul edilirler. Bu ücretlere KDV ilave
edilecektir. Bankayla e itim ve ö retim kredi anla masõ yapõlarak,
e itim ve ö retim ücreti banka aracõlõ õyla tahsil edilecektir.
Ö retim ücretinin tamamõnõn kayõt sõrasõnda pe in veya kredi kartõ
ile tek seferde ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanacaktõr.
Ücretli, %50 veya %25 Burslu olarak e itim görecek olan ehit ve
gazi çocuklarõna ayrõca %10 e itim indirimi yapõlõr. Ücretin iki
taksitte ödenmesi talebi halinde yarõsõ kayõt anõnda, yarõsõ bahar
dönemi ba õnda olmak üzere vadelendirilir. E itim Ö retim Ücreti
üniversite tarafõndan tahsilat için ilan edilen banka ve bankanõn
prosedürlerine uygun Kredili Mevduat Hesabõ (KMH) sözle mesi
düzenlenmesi ko ulu ile A ustos ayõndan ba layarak on (10)
taksitli ekilde her ayõn en geç 8. gününe kadar ödenir. Limiti bir
yõllõk e itim ö retim ücretini ödemeye yeterli ve üniversitenin
anla malõ oldu u bankalarõn taksitlendirme özelli ini ta õyan Banka
Kredi Kartlarõyla da dokuz (9) taksitte ödeme yapmak mümkündür.Her
yõl için ö renim ücreti Mütevelli Heyeti tarafõndan yeniden belirlenip,
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akademik yõl ba lamadan ilan edilir. Ö retim ücretindeki olasõ yõllõk
artõ lar, bir önceki yõla göre tüketici fiyatlarõndaki artõ  (TÜFE) ile
sõnõrlõ tutulacaktõr. Tüm lisans programlarõnda, ilk üç tercihini
stanbul Medipol Üniversitesinin aynõ programõnda farklõ bursluluk
kontenjanlarõ için yapan adaylar, %25 Burslu kontenjanõna yerle tikleri
takdirde, kendilerine tahakkuk edecek ö renim ücretinden ayrõca
%25 indirim yapõlacaktõr. Ücretli kontenjanõ bulunan Tõp Fakültesi
ile Hukuk Fakültesinde ilk dört tercihini aynõ programõn ücretli ve
farklõ bursluluk kontenjanlarõ için  yapan adaylardan, ücretli
kontenjana yerle enlere ö renim ücretinden  %50  indirim, %25
Burslu kontenjanõna yerle enlere tahakkuk edecek ö renim
ücretinden ayrõca %25 indirim yapõlacaktõr. Sa lõk Bilimleri
Yüksekokulu Hem irelik Bölümü, Ebelik Bölümü, Sa lõk Yönetimi
Bölümü ve Sosyal Hizmet Bölümü, Sa lõk Bilimleri Fakültesi
Hem irelik Bölümü, Ebelik Bölümü, Ortez-Protez Bölümü ve
Sosyal Hizmet Bölümü, Mühendislik ve Do a Bilimleri Fakültesi
Endüstri Mühendisli i Bölümü ve Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisli i
Bölümü, letme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi nsan Kaynaklarõ
Yönetimi Bölümü, Yönetim Bili im Sistemleri Bölümü, Adalet
Meslek Yüksekokulu Adalet Programõ,  Sa lõk Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Meslek
Yüksekokulunun tüm programlarõ ile ikinci ö retimi olan tüm
programlarda ilk iki tercihini stanbul Medipol Üniversitesinin aynõ
programõnda farklõ bursluluk kontenjanlarõ için yapan adaylar, %50
Burslu kontenjanõna yerle tikleri takdirde, kendilerine tahakkuk
edecek ö renim ücretinden ayrõca %25 indirim yapõlacaktõr. Bu
indirim ikinci ö retimi bulunan programlarda aynõ programõn birinci
ve ikinci ö retimi dahil farklõ bursluluk oranlarõndaki ilk dört tercih
için de geçerlidir. (Uzaktan E itim Sistemi ile e itim veren
programlarda tercih indirimi uygulanmayacaktõr.) Üniversitemiz ile
özel protokol imzalamõ  olan liselerden mezun olarak üniversitemiz
lisans ve önlisans programlarõna yerle en ö rencilere protokolde
yer alan indirim oranlarõ ayrõca uygulanacaktõr. Yerle ti i programõn
puan türünde standart e itim süresince ve hazõrlõk sõnõfõnda da
geçerli olmak üzere; ilk 100 e giren ö renciye 3000 TL tutarõnda aylõk
e itim bursu ( yõlda 7 ay boyunca ) ile ücretsiz yurt ve yemek
olana õ, 101-300 arasõnda yer alan ö renciye 2000 TL tutarõnda
aylõk e itim bursu ( yõlda 7 ay boyunca ), 301-600 arasõnda yer alan
ö renciye 1500 TL tutarõnda aylõk e itim bursu ( yõlda 7 ay boyunca)
ve 601-1000 arasõnda yer alan ö renciye 1000 TL tutarõnda aylõk
e itim bursu ( yõlda 7 ay boyunca ) verilecektir.  stanbul Medipol
Üniversitesi burslu programlara yerle tirilen ö rencilere sa lanan
burs ve indirimler sadece e itim-ö retim ücretini kapsamaktadõr.
Barõnma, beslenme, ula õm,  kitap, e itim malzemesi vb. konular
burs kapsamõ dõ õndadõr. stanbul Medipol Üniversitesinde verilen
burslar kar õlõksõz olup; ancak mazeretsiz devamsõzlõk nedeni ile
ba arõsõzlõk, disiplin suçu i lenmesi ve yatay geçi  yapõlmasõ
durumunda kesilir. (Ayrõntõlõ bilgi için Üniversiteye ba vurunuz)

Bk. 710. stanbul ehir Üniversitesinde e itim-ö retim ücrete tabidir. 2015-
2016 akademik yõlõnda yerle tirilen ö renciler için ö renim ücreti;
lisans programlarõnda KDV dâhil yõllõk 29.900 TL, hazõrlõk
programlarõnda ise KDV dâhil yõllõk 26.500 TL’dir. Ö renim ücretinin
tamamõ ilk kayõt sõrasõnda ödenebilece i gibi; dönemlik olarak da
ödenebilir. Üniversitenin anla ma yaptõ õ bankalarõn kredi kartlarõna
yõllõk ödemelerde altõ, dönemlik ödemelerde üç taksite kadar ödeme
imkânõ sa lanõr. Üniversitenin anla malõ oldu u konukevinde
ücretler oda türlerine göre de i mektedir. Konukevi talepleri, tam
burslulara ve stanbul dõ õndan gelenlere öncelik verilerek kapasite
dâhilinde kar õlanabilecektir.  stanbul ehir Üniversitesinde burslar
ve burs kapsamõnda aylõk nakit ödenen destek burslarõ kar õlõksõz
olup; belirlenen azami süreler içinde ö renci ö renimine ve derslerine
devam etti i sürece verilir. ngilizce Hazõrlõk Programõ dâhil olmak
üzere e itimi süresince ö renimine devam etmeyen ö rencinin
burs kapsamõndaki nakit ödemeleri ilgili yarõyõl için kesilir.
Üniversiteye giri  ba arõ burslarõ kapsamõnda sunulan ö renim
ücretinden %100, %75, %50 ve %25 muafiyet imkânõ, ö rencinin
ngilizce hazõrlõk programõnda geçirece i (1+1 yõl) süre ile lisans
e itimindeki (4+2 yõl) ö renimi süresince, not ortalamasõ ko ulu
veya ders geçme ba arõ ko ulu aranmaksõzõn devam eder.  Tam
burslu ö rencilere yerle ti i sõralamaya göre sunulan konukevi
ücretinden muafiyet, yemek bursu ve aylõk nakit ödenen destek
burslarõ ise, ngilizce hazõrlõkta geçirece i (1+1 yõl) süre ile lisans
e itimindeki 4 yõl süre için geçerlidir.  Ö retim ücreti ve konukevi
ücretleri her yõl Mütevelli Heyeti tarafõndan fiyat ve maliyet artõ larõ
dikkate alõnarak A ustos ayõnda açõklanan (Temmuz verisi) TÜFE
oranõndan daha yüksek olmamak üzere yeniden belirlenebilir.
2015-2016 Akademik Yõlõnda Üniversiteye giri  ba arõ bursu ile tam
burslu kontenjanlara yerle tirilen ve kayõt yaptõran ö rencilerden,
her yarõyõl derslere kaydolmak ve devam etmek artõyla, yerle me
puanõ ile ilgili programõn puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 5000
içinde yer alanlara; 1) Ö renim ücretinin tamamõndan muafiyet,  2)
9 ay süre ile yemek bursu,  3) Üniversitenin anla malõ oldu u
konukevinde ücret ödemeden kalma imkânõ, ilk 2000 içinde yer
alanlara ise bu haklara ek olarak 9 ay süre ile aylõk 700 TL nakit

ödeme imkanõ sa lanõr. 2015-2016 Akademik Yõlõnda Tam Burslu
programlara yerle tirilen ve kayõt yaptõran ö rencilerden yerle me
puanõ ile ilgili programõn puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 5000
içinde yer almayanlara sadece ö renim ücreti muafiyeti sa lanõr.
slami limler Tam burslu ve %75 burslu lisans programlarõna
kaydõnõ yaptõran ö rencilerden, kendi puan türlerinde ilk 5000’e
girenler, yukarõdaki ilk 2000’e yerle en ve kayõt yaptõran ö rencilerin
haklarõndan yararlanõrlar. Bu ö rencilerden ilgili puan türündeki
LYS’ ye girerek di er bölümlere kurum içi yatay geçi  yapma hakkõ
elde edenler, sadece elde ettikleri ö renim ücretinden (tam burslular
için ö renim ücretinin tamamõndan, %75 burslular için ö renim
ücretinin %75’inden) muafiyet hakkõna sahip olup yukarõda belirtilen
di er ek imkânlardan yararlanamazlar. Tam burslu kontenjanlara
yerle tirilen ö renciler daha önce herhangi bir yüksekö retim
kurumundan mezun olmu larsa yukarõda belirtilen; konukevi,
yemek imkânlarõndan ve ek olanaklardan yararlanamazlar, sadece
ö renim ücretinden muafiyet hakkõnõ elde ederler.  stanbul ehir
Üniversitesinde, üniversiteye ilk giri te sunulan yerle me burslarõ
dõ õnda a a õda belirtilen indirim ve destek burslarõ verilmektedir.
lk Tercih Bursu: Ücretli ve kõsmi burslu programlara birinci
tercihinden yerle tirilenlerle yerle ti i tercih sõrasõna kadar olan
tüm tercihleri stanbul ehir Üniversitesi programlarõ olanlara %10
oranõnda indirimi kapsar.  Akademik Ba arõ Bursu: Lisans e itiminde
en az iki yarõyõl ö renim görmü  olma ko uluyla en az 30 krediyi,
takip eden yõllarda ise o akademik yõla ait derslerin kredisinin
%75’ini almõ  ve ba armõ  olmasõ kaydõyla, genel not ortalamasõ
en az 3.50 ve üzeri olan ö rencilere takip eden dönem için de i ik
oranlarda yapõlacak indirimi kapsar.    I.B. Destek Bursu: Üniversitenin
ücretli ve kõsmi burslu programlarõna yerle tirilen ö rencilerden
Uluslararasõ Bakalorya (IB) diplomasõna sahip olup, diploma notu
32 ve üstü olan ö rencilere, ödemeleri gereken ö renim ücretinden
%25 oranõnda indirimi kapsar.   Abitur Destek Bursu: Üniversitenin
ücretli ve kõsmi burslu programlarõna yerle tirilen ö rencilerden
Abitur diplomasõna sahip olup, diploma notu 2 veya daha iyi olan
ö rencilere, ödemeleri gereken ö renim ücretinden %25 oranõnda
indirimi kapsar.  Matura (Reifeprüfung) Destek Bursu: Üniversitenin
ücretli ve kõsmi burslu programlarõna yerle tirilen ö rencilerden
Matura (Reifeprüfung) diplomasõna sahip olup,  diploma notu 1,5
veya daha iyi olan ö rencilere, ödemeleri gereken ö renim
ücretinden %25 oranõnda indirimi kapsar.  ehit Çocuklarõ Bursu:
ÖSYS sonucunda Üniversitenin programlarõndan birine yerle tirilen
ehit çocuklarõ için ö renim ücretinden % 100 oranõnda indirimi

kapsar.  Pe in Ödeme ndirimi: Ö renim ücretinin tamamõnõn yõllõk
olarak ödenmesi durumunda %5, dönemlik olarak ödenmesi
durumunda ise %2 indirimi kapsar.   Karde  ndirimi: stanbul ehir
Üniversitesi programlarõnda ö renim görmekte olan her bir karde e
ö renim ücretinin %10’u oranõnda indirimi kapsar.  Üniversitemize
kayõt yaptõran her ö renciye üniversitemizdeki ö renimi süresince
kullanacaklarõ dizüstü bilgisayar verilir.  Burs ve indirimlerin hangi
durumlarda devam edece i stanbul ehir Üniversitesi Burs
Yönergesinde belirtilmi tir. Ö renci birden fazla indirim (pe in
ödeme indirimi ve ilk tercih bursu hariç) ve indirim niteli indeki burs
kapsamõna girerse sadece birisinden ve en yüksek olanõndan
yararlanõr. Burslar ve indirimler ö rencinin ödemekle yükümlü
oldu u ücret üzerinden yapõlõr. ÖSYS ba arõ burslarõ dõ õnda kalan
burslar için ÖSYS ba arõ burslarõndaki süreler geçerli olup, ngilizce
hazõrlõkta (1+1), lisans e itiminde (4+2 yõl) ile sõnõrlõdõr. Yukarõda
belirtilen devamsõzlõk durumundaki kõsõtlar ve ko ullar bu burslar
için de geçerlidir.  Ayrõntõlõ bilgiye üniversitemiz web sayfasõndan
(www.sehir.edu.tr) ula õlabilir.

Bk. 711. Avrupa Meslek Yüksekokulu, Avrupa E itim Vakfõ tarafõndan
kurulmu  bir vakõf Meslek Yüksekokuludur ve e itim-ö retim
ücrete tabidir. Avrupa Meslek Yüksekokulunda 2015-2016 Akademik
Yõlõ E itim-Ö retim Ücreti; Hazõrlõk Sõnõflarõnda 12.000TL. Çocuk
Geli imi Programõ I ve II.ö retim 10.000TL, di er programlar ise
I. ve II.ö retim 14.300TL. dir. Bu ücretlere %8 oranõnda KDV
dahildir. . E itim-ö retim ücreti kredi kartõ ya da banka kredisi yolu
ile 1 taksiti pe in 10 takside bölünerek alõnõr. Tam ücretlilerden
e itim-ö retim ücretinin tamamõnõ akademik yõlõn ba õnda pe in
olarak ödemek isteyenlere  % 10  indirim uygulanõr. Burslu olarak
yerle en ö rencilere sa lanan burs kar õlõksõzdõr ve normal e itim
süresi boyunca devam eder. Burslar ve indirimler ile ilgili detaylõ
bilgiye www.avrupa.edu.tr den  ula abilirsiniz. Ö retim dili Türkçe
olan programlarõ kazanan ö renciler, isterlerse e itim-ö retim
ücretini ödeyerek bir yõl süreli iste e ba lõ ngilizce hazõrlõk programõna
katõlabilirler. Avrupa Meslek Yüksekokulunda  e itim-ö retim
Kazlõçe me / Zeytinburnu  yerle kesinde  sürdürülecektir.

Bk. 712. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 713. Üniversitemizi tercih eden ö rencilerden uygun olanlara kampus
içinde bulunan ça rõ merkezinde çalõ ma imkanõ sa lanacaktõr.
Ayrõca ba arõlõ ve fakir ö rencilere Üniversite Vakfõ tarafõndan
imkanlar nispetinde  burs ve yurt sa lanacaktõr.
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Bk. 714. stanbul 29 Mayõs Üniversitesi lisans programlarõnda bütün
kontenjanlar tam veya kõsmi bursludur. Daha önce herhangi bir
yüksekö retim kurumundan lisans derecesiyle mezun olanlar,
daha üst bir burs kategorisine yerle seler dahi sadece %25 burslu
olarak kayõt yaptõrabilirler. %50 ve %25 burslu ö rencilerin ödeyece i
ücretler hazõrlõk sõnõflarõ ile Arapça Mütercim Tercümanlõk, Felsefe,
slam ve Din Bilimleri, Sosyal Hizmet, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatõ
programlarõnda 15.000 TL+KDV, Ekonomi, ngilizce Mütercim
Tercümanlõk, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararasõ li kiler
programlarõnda 18.000 TL +KDV üzerinden hesaplanõr ve 10 taksit
yapõlõr; pe in ödenirse % 6 indirim uygulanõr. Hazõrlõk sõnõfõnda
okutulacak kitaplar o yõlõn ö renim ücretine dahil olup üniversite
tarafõndan verilir. Müteakip yõllarõn e itim-ö retim ücreti -yõllõk
ortalama ÜFE artõ  oranõnõ geçmemek kaydõyla- Üniversite Mütevelli
Heyeti tarafõndan belirlenir. A) “Tam Burslu” kontenjanlara kayõt
yaptõran ö rencilere u imkânlar sa lanõr: a) “Ö renim Bursu”
(e itim-ö retim ücretinin tamamõnõ kapsar). b) Herhangi bir lisans
programõna kayõt yaptõran ö rencilerden bu programõn puan türünde
ilk 100’e girenlere dokuz ay süreyle ayda  2.000 TL  “Üstün Ba arõ
Bursu”. c) “Üstün Ba arõ Bursu” kapsamõna girmeyip Ekonomi,
slam ve Din Bilimleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararasõ li kiler,
Sosyal Hizmet, Psikoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatõ programlarõna
kayõt yaptõran ö rencilerden bu programlarõn puan türünde ilk 500’e
girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL, 501-1000 arasõna
girenlere 1.000 TL, 1001-2500 arasõna girenlere 600 TL; Arapça
Mütercim Tercümanlõk, ngilizce Mütercim Tercümanlõk programlarõna
kayõt yaptõran ö rencilerden bu programlarõn puan türünde ilk 500’e
girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL, 501-1000 arasõna
girenlere 1.000 TL, 1001-1500 arasõna girenlere 600 TL; Felsefe
programõna kayõt yaptõran ö rencilerden bu programõn puan türünde
ilk 1000’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL, 1001-2500
arasõna girenlere 1.000 TL, 2501-5000 arasõna girenlere 600 TL “Özel
Ba arõ Bursu”. d) “Üstün Ba arõ Bursu” ve “Özel Ba arõ Bursu”
kapsamõna girmeyenlere dokuz ay süreyle ayda 400 TL “Destek
Bursu”. e) “Ücretsiz yurt (kahvaltõ ve ak am yeme i dahil)” (bu
imkândan yararlanmak istemeyenlere dokuz ay süreyle aylõk
standart ehir içi ula õm ücreti). f) Hazõrlõk sõnõfõnda ücretsiz ders
kitabõ. B) “%50 Burslu” kontenjanlara kayõt yaptõran ö rencilerden
(ilgili programõn puan türünde olmak kaydõyla), slam ve Din
Bilimleri programõnda ba arõ sõrasõ 1-2500 arasõnda olanlara
ödeyecekleri ücretten “% 100 indirim” yapõlõr ve dokuz ay süreyle
ayda 400 TL “Destek Bursu” verilir; 2501-7000 arasõnda olanlara
ödeyecekleri ücretten “% 100 indirim”, 7001-10000 arasõnda
olanlara ödeyecekleri ücretten “% 50 indirim”  yapõlõr. C) “%50
Burslu” kontenjanlara kayõt yaptõran ö rencilerden (ilgili programõn
puan türünde olmak kaydõyla), Tarih, Türk Dili ve Edebiyatõ
programlarõnda ba arõ sõrasõ 1-10000 arasõnda olanlara ödeyecekleri
ücretten “%100 indirim”, 10001-50000 arasõnda olanlara ödeyecekleri
ücretten “% 50 indirim” yapõlõr. D) Felsefe programõna ilk üç
tercihinden birinde yer veren ve bu programõn “%50 Burslu”
kontenjanlarõna kayõt yaptõran ö rencilere ödeyecekleri ücretten
“% 100 indirim” yapõlõr.  E) “%50 Burslu” kontenjanlara kayõt yaptõran
ö rencilerden (ilgili programõn puan türünde olmak kaydõyla),
Arapça Mütercim Tercümanlõk programõnda ba arõ sõrasõ 1-10000,
ngilizce Mütercim Tercümanlõk programõnda ba arõ sõrasõ 1-5000,
Psikoloji programõnda ba arõ sõrasõ 1-20000, Ekonomi, Siyaset
Bilimi ve Uluslararasõ li kiler, Sosyal Hizmet programlarõnda
ba arõ sõrasõ 1-75000 arasõnda olanlara ödeyecekleri ücretten “%
50 indirim” yapõlõr. F) “%50 burslu” kontenjanlara kayõt yaptõrmakla
birlikte “% 100 indirim” veya “%50 indirim”den yararlanamayanlar
ile “%25 burslu” kontenjanlara kayõt yaptõran ö rencilerden, hazõrlõk
sõnõfõnda ba arõ notu 100 üzerinden 90 ve üstünde olanlar ile lisans
programõnda genel not ortalamasõ 4.00 üzerinden 3.50 ve üstünde
olanlar ertesi yõl e itim-ö retim ücretinin %50’sinden muaf olurlar;
4.00 üzerinden 3.50 ba arõsõnõ koruyanlarõn %50 muafiyet haklarõ
devam eder. G) Ö renim bursu hazõrlõk programõnda 2 yarõyõl, lisans
programõnda 8 yarõyõl devam eder. Hazõrlõk programõnõn herhangi
bir çeyre inde / kurunda veya lisans programõnõn herhangi bir
dersinde asgari devam artõnõ yerine getirmeyen ö renci izleyen
çeyrekte / kurda veya yarõyõlda nakit bursundan mahrum olur. Bir
yarõyõl veya daha az süre uzakla tõrma cezasõ alan ö renci bir
yarõyõl, daha fazla süre uzakla tõrma cezasõ alan ö renci ceza
süresi kadar nakit bursundan mahrum olur.  Çift anadal programõna
kabul edilip ko ullarõna uyan ö renciye bulundu u bursluluk
statüsünde bir yõl ek süre tanõnõr. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul
edilen mazeretler nedeniyle kayõt donduruldu unda bu süre belirtilen
sürelerin dõ õnda tutulur. “Üstün Ba arõ Bursu” ve “Özel Ba arõ
Bursu” ö rencinin hazõrlõk sõnõfõnda bir önceki kura / çeyre e ait not
ortalamasõnõn 100 üzerinden en az 80, lisans sõnõflarõnda bir önceki
yarõyõla ait yarõyõl not ortalamasõnõn 4.00 üzerinden en az 3.00
olmasõ ve ba arõsõz dersinin bulunmamasõ halinde devam eder; bu
artlarõ ta õmayan ö renciye “Destek Bursu” verilir. “Destek

Bursu”nun devam etmesi, hazõrlõk sõnõfõnda bir önceki kura /
çeyre e ait not ortalamasõnõn 100 üzerinden en az 70, lisans
sõnõflarõnda bir önceki yarõyõla ait yarõyõl not ortalamasõnõn 4.00

üzerinden en az 2.00 olmasõ ko uluna ba lõdõr. H) Tam burslu
olmayan ö rencilere sa lanacak yurt imkânlarõ hakkõnda
üniversitemizin web sayfasõna bakõnõz.

Bk. 715. Faruk Saraç Tasarõm Meslek Yüksekokulu, Faruk Saraç Moda ve
Sanat Vakfõ tarafõndan kurulan bir Yüksek Ö retim Kurumu olup,
e itim - ö retim ücrete tabidir.  2015-2016 e itim ö retim yõlõ için
güz ve bahar dönemlerini kapsayan %8 KDV hariç yõllõk ö renim
ücreti; Bursa Yerle kesinde yer alan programlar için  11.575 TL ve
stanbul Yerle kesinde yer alan programlar için ngilizce Hazõrlõk
Programõnda geçirilecek sürelerde dahil 12.732 TL’dir. Bu ücretler
e itim-ö retim ücreti olup, barõnma, beslenme, ula õm ve kitap
giderlerini kapsamamaktadõr. Kayõt esnasõnda yõllõk ücretin tamamõ
nakit ödendi i takdirde %5 indirim uygulanõr. Meslek
Yüksekokulumuz programlarõna yerle tirilen ö rencilerden; tam
burslu kontenjanlara yerle enler hariç  kesin kayõt yaptõran ehit/
gazi çocuklarõna %10 e itim indirimi sa lanacaktõr. Burslu
programlara yerle tirilen ö rencilere sa lanacak burs, sadece
ö renim ücretini kapsamaktadõr.  Meslek Yüksekokulunun onayõ
olmaksõzõn kaydõnõ yenilemeyerek ö renimine ara veren, bursluluk
süresini a an veya ngilizce Hazõrlõk Programõnõ en geç ikinci
akademik yõlõn sonunda ba arõyla tamamlayamayanlarõn burslarõ
sona erer.  Burslar ö renciye, ö renimini ba arõyla devam ettirdi i
sürece verilir. Yõllõk not ortalamasõ 2.00’nin altõna dü en ve disiplin
cezasõ alan, devamsõzlõ õ olan, azami ö renim süresini dolduran ve
ba ka bir e itim programõna yatay geçi  yapmasõ halinde ö rencinin
bursu kesilir. E itim ücretleri her yõl Mütevelli Heyet tarafõndan
belirlenir.  Programlar, burslar, ücret ve ödemeler ve ödeme
yöntemleri hakkõnda ayrõntõlõ bilgiye www.faruksarac.edu.tr
adresinden ula õlabilir.

Bk. 716. KTO Karatay Üniversitesi’nde yõllõk ö renim ücreti, 2015-2016
e itim ö retim yõlõnda Mühendislik Fakültesi 20.250 TL, letme ve
Yönetim Bilimleri Fakültesi ile Sosyal ve Be eri Bilimler Fakültesi
18.000 TL, Hukuk Fakültesi 19.700 TL, Güzel Sanatlar ve Tasarõm
Fakültesi 20.800 TL, Tõp Fakültesi 36.000 TL, Hem irelik Bölümü
14.000 TL, Çocuk Geli imi Bölümü 13.000 TL, Odyoloji Bölümü
19.000 TL, Adalet Meslek Yüksekokulu 10.950 TL ve ngilizce
Hazõrlõk Programõ için 16.400 TL’dir. Ücretlere %8 KDV dahildir.
Hukuk Fakültesi, Tõp Fakültesi ile ngilizce Hazõrlõk Sõnõfõ yõllõk
programdõr. Ö renim ücreti yõllõk programlarda ilk kez kayõt yaptõranlar
için Üniversiteye kesin kayõt sõrasõnda, kayõtlõ ö renciler için
ö retim yõlõ ba õnda ders kayõtlarõ sõrasõnda; dönemlik programlarda
ise ilk kez kayõt yaptõranlar ve ders kaydõ yenileyen tüm ö renciler
için yarõsõ güz yarõyõlõ ba õnda, di er yarõsõ ise bahar yarõyõlõ ba õnda
ödenir. Ö renim ücretinin tamamõnõn e itim ö retim yõlõ ba õnda
nakit ödenmesi halinde % 6 indirim uygulanõr. Ö renim ücreti
Üniversitenin anla malõ oldu u taksit özelli ine sahip banka kredi
kartlarõ ile yõllõk programlarda 8 taksitte; dönemlik programlarda
birinci dönem 4, ikinci dönem 4 veya tamamõ 8 taksitte ödenir. KTO
Karatay Üniversitesi, kayõtlõ ö renciler için sonraki yõllarda ö renim
ücretinde yapõlacak yõllõk artõ larõ, bir önceki yõla göre Tüketici
Fiyatlarõ Endeksindeki (TÜFE) artõ  ile sõnõrlõ tutmayõ taahhüt
etmektedir. Üniversiteye Giri  Yüksek Ba arõ Bursunu (GYBB)
kazanan bir ö renciye akademik yõl boyunca 8 ay olmak üzere,
Türkiye genelinde (LYS’de yerle tirme puan türüne göre) 1-100
arasõ derece yapan ö rencilere aylõk: 6000,00 TL, 101-1000  arasõ
derece yapan ö rencilere aylõk: 4000,00 TL. 1001-2500 arasõ
derece yapan ö rencilere aylõk: 3000,00 TL. 2501-5000 arasõ
derece yapan ö rencilere aylõk: 2000,00 TL. 5001-10000 arasõ
derece yapan ö rencilere aylõk: 1000,00 TL. kadar burs verilir. KTO
Karatay Üniversitesinin ücretli programlarõndan birini, (Hukuk
Fakültesi hariç) ilk tercihine yazarak bu tercihine yerle tirilenlere
%25, ikinci tercihine yazarak bu tercihine yerle tirilenlere %20,
üçüncü tercihine yazarak bu tercihine yerle tirilenlere %10 oranõnda
yerle me sõrasõna bakõlmaksõzõn normal e itim ö retim süresi
boyunca tercih bursu verilecektir. Üniversite programlarõna ücretli
veya kõsmi burslu kontenjandan yerle en ehit ve gazi çocuklarõna,
bu durumlarõnõ belgelemeleri ko uluyla tüm programlarda tam
burslu 2’ er kontenjan ayrõlmõ tõr. Belirlenen sayõdan fazla ba vuru
olmasõ durumunda ba vuranlar arasõndan en yüksek puanõ alan
ö renciler bu burstan faydalandõrõlõr. ki farklõ burs almaya hak
kazanan ö renciler sadece yüksek olan burstan yararlanõr. Burslu
programlara yerle tirilen ö rencilere sa lanan burs sadece ö renim
ücretini kapsamaktadõr. Bunun dõ õnda kalan; barõnma, beslenme,
ula õm, kitap, yurtdõ õnda e itim giderleri burs kapsamõ dõ õndadõr.
Burslar ngilizce Hazõrlõk Programõ’nda geçirilecek bir yõllõk süreyi
de kapsar. Normal E itim-Ö retim süresince not ortalamasõnõn
dü ük olmasõ ya da alttan derslerin bulunmasõ halinde burslar
kesilmez. Burada sözü edilen ö renim ücreti bursu, sadece bu
kõlavuzda ‘Burslu’ ö renci alõnaca õ belirtilen programlara yerle tirilen
ö rencileri kapsamaktadõr. Ücretli ya da kõsmi burslu kontenjanõndan
kayõt yaptõran ö renciler burs yönergesiyle belirlenecek not
ortalamalarõnõ tutturmalarõ ve sõnõflarõnda dereceye girmeleri halinde
e itim-ö retim ücretinin yarõsõ veya tamamõndan muaf tutulabilirler.
Bu burslara üstün ba arõ bursu adõ verilmektedir.



443

2015-ÖSYS TERC H KILAVUZU

Bk. 717. Gedik E itim ve Sosyal Yardõm Vakfõ tarafõndan kurulan Gedik
Üniversitesinde e itim-ö retim ( ste e Ba lõ Hazõrlõk Programõ
dahil) ücretlidir. Bu ücretler her yõl Mütevelli Heyet tarafõndan tespit
edilir. 2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda ö renim ücreti: Meslek
Yüksekokulu tüm programlar için: 15.900TL, Spor Bilimleri fakültesi
tüm bölümleri için 23.400 TL, di er tüm fakültelerin lisans bölümleri
için 24.800 TL, ste e Ba lõ Hazõrlõk Sõnõfõ için 20.000 TL’dir.
Ücretlere KDV dâhildir. Ö renim ücreti, Üniversite tarafõndan
tahsilat için ilan edilen banka ve bankanõn prosedürlerine uygun
kredili sözle me düzenlenmesi ko ulu ile ilk taksiti kayõt sõrasõnda,
kalan dokuz taksiti ise Ekim-Haziran aylarõ arasõnda her ayõn ilk on
be  günü içinde olmak üzere toplam on e it taksitte ödenebilir.
Pe in ödemelerde %5, Gedik Holding ve Gedik Üniversitesi
çalõ anlarõna ve çocuklarõna %10, Halil Kaya Gedik Anadolu Meslek
Lisesi mezunlarõndan burslu kazananlara %10, ücretli kazananlara
%25 indirim uygulanõr. Milli Sporculara %25, üniversitemizde
okuyan karde lerden biri için %10 karde  indirimi uygulanõr.
Üniversite Yerle tirme Sõnavõnda ilk be  bine giren ö rencilere,
Gedik Üniversitesini tercih etmeleri ve ücretli kazanmalarõ halinde
%50 Halil Kaya Gedik bursu verilir. Burslu Program/Bölümlere
yerle tirilen ö rencilere sa lanan burs sadece ö retim ücretini
kapsar. Bunun dõ õnda kalan barõnma, beslenme, ula õm, kitap vb.
giderler burs kapsamõ dõ õndadõr. Burslar kar õlõksõzdõr. Normal
E itim Ö retim süresince devam eden ö renciler için burs kesilmez.
Üniversitemizde bir ay veya daha fazla uzakla tõrma cezasõ alan
ö rencinin bursu kesilir. Burada sözü edilen burs, sadece bu
kõlavuzda ‘burslu’ ö renci alõnaca õ belirtilen programlarõ kapsar.
Ayrõca her akademik yõl sonunda yapõlacak de erlendirmeye göre
üstün ba arõ gösteren ö rencilere, o yõlõ izleyen ö retim yõlõ için
geçerli olmak üzere kar õlõksõz “Akademik Ba arõ Bursu” verilir. Bu
bursun miktar ve ko ullarõ her akademik yõl için Mütevelli Heyet
tarafõndan belirlenir. Üniversitemizi kazanan ehit ve Gazi
çocuklarõna, ilgili bölüm/programõn tam burslu kontenjanõ kadar tam
burs verilir. Üniversitemizde e itim stanbul Kartal, Pendik ve Tuzla
yerle kelerinde sürdürülmektedir.

Bk. 718. Mevlana Üniversitesinde e itim-ö retim ücrete tabidir. 2015-2016
Akademik Yõlõnda KDV Dahil Ö renim Ücretleri: Tõp Fakültesi için
31.500 TL; Hukuk Fakültesi için 21.000 TL; Mühendislik Fakültesi
için 19.900 TL; letme Fakültesi için 17.500 TL; E itim Fakültesi
için 17.500 TL; Sa lõk Hizmetleri Yüksekokulunun Hem irelik
bölümü için 14.000 TL, Beslenme ve Diyetetik bölümü için 17.500
TL, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü için 19.000 TL; Adalet
Meslek Yüksekokulu için 11.550 TL;  Sa lõ õ ve Güvenli i
(Uzaktan E itim) ön lisans programõ için 5.000 TL; ngilizce Hazõrlõk
Sõnõfõ için 17.500 TL’dir. Ö renim ücreti, ilk taksiti kayõt sõrasõnda
pe in olmak üzere banka sözle mesi ile en fazla dokuz (9) taksitte
tahsil edilir. Ö renim ücreti artõ õ, normal ö renim süresince her yõl
%5 oranõnõ geçmeyecek ekilde hesaplanõr. Üniversitemizde a a õda
yer alan çe itli burslar ve indirimler bulunmaktadõr. Ö renciler,
ö renim bursu, yurt indirimi, karde  indirimi ve pe in indiriminden
aynõ anda yararlanabilir. Ayrõca yine a a õda bulunan ve kapsam
olarak en yüksek olan bir burs veya indirimden daha yararlanabilirler.

1) Ö renim Bursu: Burslu kontenjanlara yerle tirilen ö rencilere
sa lanan ve sadece ö renim ücretini kapsayan burslardõr. %100,
%75, %50 veya %25 olan ö renim burslarõ, azami ö renim
süresinin sonuna (1 yõllõk hazõrlõk programõ için 2 yõl, 2 yõllõk bölümler
için 4 yõl, 4 yõllõk bölümler için 7 yõl ve 6 yõllõk bölümler için 9 yõla)
kadar kesilmeden devam eder, herhangi bir not veya ba arõ artõ
aranmaz. 2) YGS-LYS Ba arõ Bursu: YGS-LYS yerle tirme
sõralamasõnda ek puan ve ek ba arõ sõrasõyla derece yapanlar hariç,
Tõp Fakültesi ve ngilizce Ö retmenli i bölümü dõ õnda, kayõt
yaptõrdõ õ puan türüne göre ö rencilerden ilk 100’e girenlere 1.500
TL, 101-1.000 arasõna girenlere 1.250 TL, 1.001-3.000 arasõna
girenlere 1.000 TL, 3.001-5.000 arasõna girenlere 750 TL, 5.001-
8.000 arasõna girenlere 500 TL, 8.001-15.000 arasõna girenlere 250
TL aylõk burs verilir. LYS yerle tirme sõralamasõnda ek puan ve ek
ba arõ sõrasõyla derece yapanlar hariç, Tõp Fakültesine kayõt
yaptõrdõ õ puan türüne göre ö rencilerden ilk 100’e girenlere 1.500
TL, 101-1.000 arasõna girenlere 1.000 TL, 1.001-3.000 arasõna
girenlere 500 TL, 3.001-5.000 arasõna girenlere 250 TL aylõk burs
verilir. LYS yerle tirme sõralamasõnda ek puan ve ek ba arõ
sõrasõyla derece yapanlar hariç, ngilizce Ö retmenli i bölümüne
kayõt yaptõrdõ õ puan türüne göre ö rencilerden ilk 100’e girenlere
500 TL, 101-500 arasõna girenlere 250 TL aylõk burs verilir. YGS-
LYS ba arõ bursu her yarõyõl 4 ay boyunca ödenir. Ö rencilerin
YGS-LYS ba arõ burslarõ, kayõt yenileyerek normal ders yükünde
bulunan derslere devam etti i ve normal ö renim süresini a madõ õ
sürece kesilmeden devam eder, herhangi bir not veya ba arõ artõ
aranmaz. 3) Akademik Ba arõ Bursu: Hazõrlõk sõnõfõ hariç olmak
üzere, kontenjanlara kayõt yaptõran ö rencilerimize, normal ö renim
süresi boyunca güz yarõyõlõ ba larõnda yapõlacak sadece bir önceki
akademik yõlõn güz ve bahar yarõyõllarõnõn not ortalamasõ
de erlendirmesine göre, mütevelli heyetince belirlenen miktar ve

ko ullarda burs verilir. 4) Spor Bursu: Üniversite tercihlerinden
önce Rektörlük tarafõndan yapõlacak olan spor mülakatlarõna, aktif
spor hayatõna devam ederek; resmi müsabakalarda altõn, gümü
veya bronz madalya almõ  ya da lisanslõ veya milli sporcu olarak
ba vuranlardan ba arõlõ bulunan adaylara üniversitemize kayõt
yaptõrmalarõ durumunda mütevelli heyetince belirlenen oran ve
ko ullarda burs verilir. 5) TÜB TAK Bursu: Lise e itiminde TÜB TAK
tarafõndan düzenlenen ulusal veya uluslararasõ bilim olimpiyatlarõ
ile bilimsel proje yarõ malarõnda dereceye girmi  olan ö rencilerden
ücretli yerle tirilenler %25 burslu olarak, %25 burslu yerle tirilenler
%50 burslu olarak, %50 burslu yerle tirilenler %75 burslu olarak,
%75 burslu yerle tirilenler %100 burslu olarak azami ö renim
süresinin sonuna kadar faydalanõr, %100 burslu yerle tirilenlere
ise kayõt yenileyerek normal ders yükünde bulunan derslere
devam etti i ve normal ö renim süresini a madõ õ sürece her
yarõyõl 4 ay boyunca 300 TL ödenir.  6) Yurt ndirimi: YGS-LYS
yerle tirme sõralamasõnda ek puan ve ek ba arõ sõrasõyla derece
yapanlar hariç, ngilizce Ö retmenli i bölümü dõ õnda, kayõt yaptõrdõ õ
puan türüne göre ö rencilerden ilk 1.000’e girenlere Mevlana
Üniversitesi yurtlarõnda barõnma ücretsiz, 1.001-3.000 arasõna
girenlere %75 indirim, 3.001-5.000 arasõna girenlere %50 indirim,
5.001-8.000 arasõna girenlere %25 indirim, 8.001-15.000 arasõna
girenlere ise %10 indirim yapõlõr. LYS yerle tirme sõralamasõnda ek
puan ve ek ba arõ sõrasõyla derece yapanlar hariç, ngilizce
Ö retmenli i bölümüne kayõt yaptõrdõ õ puan türüne göre
ö rencilerden ilk 100’e girenlere Mevlana Üniversitesi yurtlarõnda
barõnma ücretsiz, 101-500 arasõna girenlere %50 indirim yapõlõr.
Ö rencilerin yurt indirimi, kayõt yenileyerek normal ders yükünde
bulunan derslere devam etti i, normal ö renim süresini a madõ õ
ve Mevlana Üniversitesi Yurtlar Yönergesine göre çõkarma cezasõ
almadõ õ sürece kesilmeden devam eder, herhangi bir not veya
ba arõ artõ aranmaz. 7) Pe in ndirimi: Ö renim ücretinin kesin
kayõt sõrasõnda pe in ödenmesi halinde %5 indirim yapõlõr.  8) Karde
ndirimi: Üniversitemizde her bir karde  için %5 indirim yapõlõr.
Üniversitemiz yurtlarõnda kalacak her bir karde  için de yurt
ücretinden %5 indirim yapõlõr. Karde  indirimi, karde  ö rencilerin
birlikte ö renim gördü ü sürece geçerlidir.  9) ehit veya Gazi
ndirimi: Bölümlerimizin %75, %50, %25 burslu veya ücretli
kontenjanlarõna kayõt yaptõran ehit çocuklarõna, belgelemeleri
artõ ile azami ö renim süresinin sonuna kadar her yõl %20 indirim

yapõlõr, gazi çocuklarõna ise belgelemeleri artõ ile azami ö renim
süresinin sonuna kadar her yõl %10 indirim yapõlõr.  Tüm indirimler,
ö rencilerin ödemesi gereken ö renim ücreti üzerinden hesaplanõr.
Tüm burs imkanlarõnõn ayrõntõlarõ Mevlana Üniversitesi Burs
Yönergesinde belirtilmi tir. Üniversitemizin uzaktan e itim
programlarõ için ö rencilerin internet ba lantõsõ olan ki isel bir
bilgisayarõ kullanma olana õna sahip olmalarõ gerekmektedir. Bölüm
bilgileri, yurt imkanlarõ, ücret ödemeleri ve üniversitemiz hakkõnda
ayrõntõlar için www.mevlana.edu.tr internet adresinden bilgi alarak,
tercihlerinizi yapmadan önce lütfen üniversitemize ba vurunuz.

Bk. 719. Toros Üniversitesinde e itim ücrete tabidir. 2015-2016 e itim
yõlõnda yõllõk ö renim ücreti tüm lisans programlarõ ve ngilizce
hazõrlõk programõ için 21.060.-TL, ön lisans programlarõ için 10.908.-
TL’dir. Bu ücretlere %8 KDV dâhildir. Yõllõk ö renim ücretini pe in
ödeme ve taksitli ödeme seçenekleri mevcuttur. Ö renim ücreti
kesin kayõt sõrasõnda tamamõ pe in (nakit) olarak ödenirse %5
indirim uygulanõr. Taksitli ödemeler, banka kredi sözle mesiyle
veya banka kredi kartõyla, ilk taksiti kesin kayõt sõrasõnda nakit
olarak, kalan 8 taksit Ekim - Haziran aylarõ arasõnda e it taksitlerle
olmak üzere, toplam 9 e it taksitte yapõlõr. Kayõt için ilk ödemeler
ilgili banka hesabõna veya üniversite veznesine yatõrõlõr ve dekontla
kayõt i lemi ba latõlõr. Ö renim ücretinin ödenmesi hakkõnda bilgi
www.toros.edu.tr adresinden alõnabilir. Yõllõk ö renim ücreti Mütevelli
Heyet tarafõndan günün ekonomik ko ullarõna göre her yõl yeniden
belirlenir. Tüm ö renciler giri  yõlõna bakõlmaksõzõn o yõl için
belirlenen ö renim ücretini belirlenen ödeme ko ullarõna uyarak
ödemekle yükümlüdürler. Burslu programlara yerle tirilen
ö rencilere sa lanan burs sadece burslu ö renci alõnaca õ belirtilen
programlara yerle tirilen ö rencileri ve sadece ö renim ücretini
kapsar. Bunun dõ õnda kalan, barõnma, beslenme, ula õm, kitap,
yurt dõ õnda e itim giderleri gibi giderler burs kapsamõ dõ õndadõr.
Bu burslar Zorunlu ngilizce Hazõrlõk programõnda geçirilen bir yõllõk
süreyi de kapsar. Bu burslar kar õlõksõz olup normal e itim-ö retim
süresini kapsar; normal e itim-ö retim süresini a an süreyi
kapsamaz. MEV Özel Toros Anadolu Lisesi, Özel Toros Fen Lisesi
ve Özel Tarsus Toros Anadolu Lisesi mezunu olanlara Toros Okullarõ
ndirimi adõyla Mütevelli Heyet tarafõndan belirlenen oranda ö renim
ücretinden indirim uygulanõr. Mersin ili sõnõrlarõ içinde bir orta ö retim
kurumundan mezun olanlara Mütevelli heyetince belirlenecek
oranda indirim uygulanõr.Toros Üniversitesi’ne yerle tirilen
ö rencilere sa lanan di er burs ve indirimler hakkõnda bilgi
www.toros.edu.tr adresinden alõnabilir. Toros Üniversitesi Mersin’de
kent içinde olup Toros Üniversitesinin yurdu bulunmaktadõr. Toros
Üniversitesi yurt ücretleri hakkõnda bilgi www.toros.edu.tr adresinden
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alõnabilir. ste e ba lõ ngilizce Hazõrlõk Programõ ücretlidir (Ayrõntõlõ
bilgi için üniversiteye ba vurunuz.)

Bk. 720. Turgut Özal Üniversitesinde e itim-ö retim ücretlidir. Ö renim
ücreti 2015-2016 yõlõ için Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi
ile ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi için 24.500 TL, Tõp Fakültesi
için 36.000 TL, Hem irelik Yüksekokulu için 20.000 TL, Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Yüksekokulu için 21.500 TL, Ankara Sa lõk
Yüksekokulu için 20.000 TL, Ankara Meslek Yüksekokulu için
13.000 TL, Sa lõk Bilimleri Meslek Yüksekokulu için 14.000 TL,
Hazõrlõk E itim Ücreti 24.500 TL’dir E itim ücretlerine KDV dahildir.
E itim-ö retim ücreti her yõl (TEFE) ve (ÜFE) ortalamasõ alõnarak
arttõrõlõr. Burslu programlara yerle tirilen ö rencilere sa lanan
burslar kar õlõksõzdõr ve sadece ö renim ücretini kapsar. Barõnma,
beslenme, ula õm, kitap vb. konular ö renim ücreti kapsamõ
dõ õndadõr. Tam veya kõsmi  (%75, %50 veya %25) burslu
programlara yerle en ö rencilerin bu burslarõ, azami ö renim süresi
(6 yõllõk programlar için 9 yõl,  4 yõllõk programlar için 7 yõl ve 2 yõllõk
programlar için 4 yõl) boyunca ba arõ durumuna bakõlmaksõzõn
devam eder. Merkezi yerle tirme ile ö renci alan YGS, LYS bölüm/
programlarõnõn ilk üç tercihi ile yerle ip kayõtlarõnõ yaptõran ö rencilere
E itim-Ö retim ücreti üzerinden %5 oranõnda indirim yapõlõr. Bu
indirim azami ö renim süresince devam eder. Yerle ti i puan
türünde LYS’de ba arõ gösterenlere verilen ve a a õda belirtilen
nakit burslar, ö renciler yerle tirildi i programdaki ö reniminde
ba arõlõ oldu u sürece devam eder. LYS’de yerle ti i puan türünde
Hukuk Fakültesi ve Tõp Fakültesine kayõt yaptõran ö rencilerden
normal ö renimleri süresince yõllõk; lk 100’e girenlere 8 ay süre ile
nakit 2.500 TL,101-250’e girenlere 8 ay süre ile nakit 2.000 TL,251-
500’e girenlere 8 ay süre ile nakit 1.500 TL, 501-1.000’e girenlere
8 ay süre ile nakit 1.000 TL, 1.001-3.000’e girenlere 8 ay süre ile
nakit 750 TL “Ö renim Bursu” verilir. YGS’de yerle ti i puan
türünde Hem irelik Yüksekokulu, Sa lõk Yüksekokulu ve Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokuluna kayõt yaptõran
ö rencilerden normal ö renimleri süresince yõllõk; lk 100’e girenlere
8 ay süre ile nakit 2.500 TL, 101-1.000’e girenlere 8 ay süre ile nakit
2.000 TL, 1.001-3.000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 1.000 TL, 3.001-
5.000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 750 TL, 5.001-15.000’e girenlere
8 ay süre ile nakit 500 TL ”Ö renim Bursu” verilir. LYS’de yerle ti i
puan türünde ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Mühendislik
Fakültesine kayõt yaptõran ö rencilerden normal ö renimleri
süresince yõllõk; lk 100’e girenlere 8 ay süre ile nakit 2.500 TL, 101-
1.000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 2.000 TL, 1.001-3.000’e
girenlere 8 ay süre ile nakit 1.000 TL, 3.001-5.000’e girenlere 8 ay
süre ile nakit 750 TL, 5.001-15.000’e girenlere 8 ay süre ile nakit
600 TL, 15.001-30.000’e girenlere 8 ay süre ile nakit 500 TL
”Ö renim Bursu” verilir. LYS/YGS’de yerle ti i puan türünde ilk
1.100’e giren ve Üniversitemizin Tõp Fakültesi, Hukuk Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Hem irelik
Yüksekokulu, Sa lõk Yüksekokulu ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokuluna kayõt yaptõran tüm ö renciler, kazanmõ  olduklarõ
program (%75 Burslu, %50 Burslu, %25 Burslu, Ücretli)  türü ne
olursa olsun, tam burslu olarak ö renim görme hakkõ kazanõrlar.
Ayrõca bu ö renciler kitap bursu ve Üniversiteye ait veya
Üniversitenin anla malõ yurtlarõnda da ücretsiz kalma imkanõ verilir.
Ayrõntõlõ Bilgi için : www.turgutozal.edu.tr

Bk. 721. Ni anta õ Üniversitesi e itim-ö retimi ücrete tabidir.  2015-2016
e itim-ö retim yõlõ ücreti; ngilizce Hazõrlõk Sõnõfõ ile I.Ö retim ve
II.Ö retim ön lisans programlarõ için 28.000 TL. +   % 8 KDV’dir.
Ni anta õ Üniversitesi Lisans Programlarõ 2015-2016 e itim-ö retim
yõlõ ücreti; ngilizce Hazõrlõk Sõnõfõ ile programlar için 36.000 TL:+   %
8 KDV’dir.  Ni anta õ Üniversitesinin ÖSYM tarafõndan burslu
programlarõna yerle tirilen ö rencilere sa lanan burslar kar õlõksõz
olup, ba arõ durumuna bakõlmaksõzõn normal e itim-ö retim süresince
(lisans e itimi için 4 yõl, önlisans e itimi için 2 yõl) devam eder ve
varsa zorunlu yabancõ dil hazõrlõk programõnda geçirilecek 1 yõl
süreyi de kapsar. Disiplin cezasõ alan ö rencilerin bursu kesilir.
Mütevelli Heyetinin Kararõ ile bursun devam edip etmeyece ine
karar verilir.

Bk. 722. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 723. Bu programda e itimin a õrlõklõ olarak laboratuvar derslerine dayalõ
olmasõ nedeniyle, düzeltilemeyen görme ve ileri derecede fiziksel
engelli olanlar dersleri takip etmekte zorluklarla kar õla abilirler.

Bk. 724. Bu program SHY 147 yetki belgesine sahiptir. Bu programõ tercih
edecek ö renciler toplam 2400 saatlik e itimi SHY 147 yetki
belgesine sahip bir kurulu tan almakla yükümlüdürler. Ö rencilerin
daha önceden SHY 147 belgesine sahip olmayan bir kurumdan
alm õ  olduklarõ dersleri yeniden almalarõ
gerekmektedir.Yüksekokulun 7. ve 8. yarõyõl dersleri protokol
yapõlan havacõlõk kurum ve kurulu larõnda Yüksekokulca
belirlenecek artlar ve kontenjanlar dahilinde yapõlabilir. kinci
Ö retim ( Ö) programõnda bazõ dersler kamu kurum ve kurulu larõnõn
tesislerinde yaptõrõlmaktadõr. Buralarda yaptõrõlacak dersler bu
kurumlarõn mesai saatlerine göre yürütülecektir.

Bk. 725. Bu programa ba vurabilmek için kapalõ mekan, kan, karanlõk ve
yükseklik gibi fobisi olmamak, boy uzunlu unun erkek ö rencilerde
en az 1,67 m, kõz ö rencilerde 1,60 m ve boyun 1 m’den fazla olan
kõsmõ ile kilosu arasõnda (+,-) 10 kg’den fazla fark olmamak (Tartma
ve ölçme aç karnõna ve çõplak ayakla olacaktõr.), kayõt sõrasõnda
bedensel ve psikolojik yapõsõnõn itfaiye te kilatõnõn çalõ ma artlarõna
uygun olduklarõnõ tam te ekküllü devlet ve üniversite hastanelerinden
alacaklarõ Sa lõk Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekmektedir.

Bk. 726. Çukurova Üniversitesi ve Adana Sanayi Odasõ arasõnda imzalanan
prtokole göre; ö renciler, ö renimlerinin son döneminde haftanõn
1 gününü üniversitede derslere katõlarak, 4 gününü i letmelerde
uygulamalõ mühendislik e itimi alarak geçireceklerdir. Bu süre
içerisinde ö renciler üniversite tarafõndan sigortalanacaklardõr.

Bk. 727. E itim Akpõnar lçesinde sürdürülecektir.

Bk. 728. Ö renciler bazõ derslerde ö renimlerini Koyundere/Menemen’de
sürdüreceklerdir.

Bk. 729. Ö renciler ö renimlerini Ovacõk lçesinde sürdürülecektir.

Bk. 730. Ö renciler ö renimlerini Nazõmiye lçesinde sürdürülecektir.

Bk. 731. Ö renciler ö renimlerini Pülümür lçesinde sürdürülecektir.

Bk. 732. Ö renciler ö renimlerini Hozat lçesinde sürdürülecektir.

Bk. 733. Bezmiâlem Vakõf Üniversitesi’nde e itim-ö retim ücrete tabidir.
2015-2016 akademik yõlõnda e itim-ö retim ücreti K.D.V. dahil
yõllõk; Tõp Fakültesi 36.300 TL, Di  Hekimli i Fakültesi 35.200 TL,
Eczacõlõk Fakültesi 29.700 TL, Sa lõk Bilimleri Fakültesi; Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Bölümü 22.000 TL, Sa lõk Yönetimi Bölümü
11.550 TL, Odyoloji Bölümü 22.000 TL, Beslenme ve Diyetetik
Bölümü 17.280 TL ve Hem irelik Bölümü 12.100 TL’dir. Lisans
Fakülte/Bölümlerde hazõrlõk programõ ücreti yõllõk 25.300 TL’dir.
Sa lõk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Programlarõ 11.000 TL’dir.
Ö retim ücreti her yõl Mütevelli Heyetin uygun görece i oranda
yeniden belirlenebilir. Pe in ödemelerde %5 indirim uygulanõr.
Taksitli olarak yapõlacak ödemelerde anla malõ bankanõn otomatik
tahsilât sistemi kullanõlarak, 1 pe in 9 taksite kadar ödeme imkânõ
sa lanõr. Anla malõ banka kredi kartlarõna da taksit imkânõ
bulunmaktadõr.

Bezmiâlem Vakõf Üniversitesi’nde giri  burslarõ ve burs kapsamõnda
aylõk nakit ödenen destek burslarõ kar õlõksõz olup, ö renci ö renimine
ve derslerine devam etti i sürece ngilizce hazõrlõkta geçirece i
süre (1yõl) ile lisans e itimindeki normal e itim-ö retim süresince
(Tõp Fakültesi 6 yõl, Eczacõlõk Fakültesi ve Di  Hekimli i Fakültesi
5 yõl, Sa lõk Bilimleri Fakültesi 4 yõl, MYO programlarõ 2 yõl) not
ortalamasõ ko ulu veya ders geçme ba arõ ko ulu aranmaksõzõn
devam eder. Tam Burslu ile yerle tirilen ve kayõt yaptõran
ö rencilerden, derslere kaydoldu u yarõyõl geçerli olmak üzere,
(tam bursu ile sa lanan imkânlara ek olarak) yerle me puanõ ile ilgili
programõn puan türüne göre (Ek puan ile yerle tirilenler hariç)
a a õda belirtilen dereceleri sa layanlara ek olanaklardan biri
sa lanõr: (1)Yerle ti i puan türünden Türkiye genelinde ilk 100
ö renci içinde yer alanlara 9 ay süre için aylõk 2.500 TL. nakit
ödeme, (2) Yerle ti i puan türünden Türkiye genelinde 101-500
ö renci içinde yer alanlara 9 ay süre için aylõk 1.500TL. nakit
ödeme, (3) Yerle ti i puan türünden Türkiye genelinde 501-1000
ö renci içinde yer alanlara 9 ay süre ile 750 TL. nakit ödeme, (4)
Yerle ti i puan türünden Türkiye genelinde 1001-2000 ö renci
içinde yer alanlara 9 ay süre ile 500 TL. nakit ödeme. Burs ve
indirimlerin hangi durumlarda devam edece i Bezmiâlem Vakõf
Üniversitesi Burs Yönetmeli inde belirtilmi tir. Ö renci birden
fazla indirim (pe in ödeme indirimi hariç) ve indirim niteli indeki
burs kapsamõna girerse sadece birisinden ve en yüksek olanõndan
yararlanõr. ndirimler ö rencinin ödemekle yükümlü oldu u ücret
üzerinden yapõlõr. Bezmiâlem Vakõf Üniversitesi’nde, üniversiteye
ilk giri te sunulan giri  burslarõ dõ õnda çe itli burslarõmõz mevcut
olup, www.bezmialem.edu.tr web adresinden ayrõntõlõ bilgi alabilirsiniz.

Bk. 734. Fatih Sultan Mehmet Vakõf Üniversitesinde e itim-ö retim ücretlidir.
2015-2016 e itim-ö retim yõlõ ücretleri: Edebiyat Fakültesinde Türk
Dili Edebiyatõ Bölümü ile Tarih Bölümü için 19.000 TL, Psikoloji
Bölümü için 25.000 TL; Mimarlõk ve Tasarõm Fakültesinde Mimarlõk
Bölümü için 25.000 TL, ç Mimarlõk Bölümü için 22.000 TL;
Mühendislik Fakültesinde n aat Mühendisli i Bölümü için 25.000
TL, Bilgisayar Mühendisli i Bölümü ile Biyomedikal Mühendisli i
Bölümü için 22.000 TL; Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümleri için
18.000 TL; slami limler Fakültesi için 11.500 TL; Hukuk Fakültesi
için 26.000 TL; Meslek Yüksekokulunda Adalet programõ ve Çocuk
Geli imi programõ I. ve II. Ö retimi için 10.800 TL; Sivil Havacõlõk
Kabin Hizmetleri programõ I. ve II. Ö retimi için 12.000 TL; Güzel
Sanatlar Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon programõ için
10.800 TL; ngilizce Hazõrlõk Sõnõfõ için 18.500 TL; Arapça Hazõrlõk
Sõnõfõ için 12.500 TL’dir. Ücretlere %8 KDV dahildir. Ö renim
ücretleri 9 e it taksit ile ödenebilir. Pe in ödemelerde %6 indirim
uygulanõr. Üniversitemiz bölümlerini kazanan karde lerden her
birine %10 indirim uygulanõr. Tercih Burslarõ: 2015 ÖSYS sonuçlarõna
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göre, üniversitemizin tam ücretli, %25 ve %50 burslu kontenjanlarõnõ
1. sõrada tercih ederek yerle en ö rencilere %25; 2. sõrada tercih
ederek yerle en ö rencilere %20; 3. sõrada tercih ederek yerle en
ö rencilere %15 tercih bursu uygulanõr. Burslu programlara
yerle tirilen ö rencilere sa lanan burs, sadece e itim-ö retim
ücretini kapsamaktadõr. Kar õlõksõz olan bu burslar ba arõ durumuna
bakõlmaksõzõn azami ö renim süresi (Önlisans programlarõ için 4 yõl,
Lisans programlarõ için 7 yõl) boyunca devam eder. Fakat yaz
okullarõnõ kapsamaz. Ba arõ Burslarõ:  a) ÖSYS puanõ ile Türkiye
genelindeki sõralamaya göre  ilk 3000 içinde yer alan ö rencilere
1000 TL, 3001-6000 arasõnda yer alan ö rencilere 750 TL, 6001-
10000 arasõnda yer alan  ö rencilere 500 TL, 4 yõl boyunca yõlda
8 ay olmak üzere aylõk  burs verilir. b) Kendi alanõnda en yüksek
ÖSYS puanõ ile Hukuk Fakültesini kazanan ilk 15 ö renci ile
Mimarlõk Bölümünü kazanan ilk 10 ö renciye 4 yõl boyunca yõlda
8 ay olmak üzere aylõk 500 TL burs verilir. c) 2014-2015 e itim
ö retim yõlõnda Orta Ö retim Kurumundan okul birincisi olarak
mezun olan ö rencilere Üniversitemizi kazanõp kayõt yaptõran her
bölümden en fazla iki ki iye %100 indirim uygulanõr. 2 ki iden fazla
olmasõ halinde ÖSYS puanlarõ en yüksek olan ö rencilere öncelik
tanõnacaktõr.  TSK ve Emniyet mensuplarõndan ehit olanlarõn e i
ve çocuklarõna %100, gazi olanlarõn kendisi, e i ve çocuklarõna %50
ö renim ücreti indirimi uygulanacaktõr. Zorunlu veya iste e ba lõ
olarak ngilizce Hazõrlõk Okulunda ö renimine devam edecek
ö rencilere 1 yõl daha ilave burs verilir.   Birden fazla indirim hak
eden ö renciler için indirimlerden sadece bir tanesi geçerlidir.
(Pe in ödeme ve karde  indirimi hariç)  Sanat Bursu ve Milli Sporcu
Bursu detaylarõ için üniversitenin burs yönergesini inceleyiniz.

Bk. 735. Hasan Kalyoncu Üniversitesinde e itim-ö retim ücretlidir. Ö renim
ücretine KDV dahildir.  Yabancõ Dil Hazõrlõk sõnõfõnda 17.000.- TL,
Mühendislik Fakültesi tüm bölümleri 17.000.-TL,  Güzel Sanatlar ve
Mimarlõk Fakültesi; Mimarlõk Bölümü 21.000.-TL, ç Mimarlõk ve
Çevre Tasarõmõ Bölümü 19.000.-TL ve Görsel leti im Tasarõmõ
Bölümü 17.000.-TL,  ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi;
ktisat, letme, Uluslararasõ Ticaret-Lojistik Bölümü ve Siyaset
Bilimi-Uluslararasõ li kiler Bölümleri 16.000.-TL, Psikoloji Bölümü
19.500.- TL, Hukuk Fakültesi 22.000.-TL,  E itim Fakültesi;
Rehberlik ve Psikolojik Danõ manlõk Bölümü 19.000.-TL, ngilizce
Ö r., Okul Öncesi Ö r. ve Sõnõf Ö r. Bölümleri 17.000.-TL,  Sa lõk
Bilimleri Yüksekokulu; Hem irelik Bölümü 13.500.-TL, Beslenme
ve Diyetetik Bölümü 19.000.- TL, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü 20.000.- TL  Meslek Yüksekokulu tüm bölümleri 10.000.-
TL. 1) Ücretler en fazla 9 e it taksit halinde ödenir. Ücretin
tamamõnõn pe in ödenmesi halinde %5 indirim yapõlõr. Bir sonraki
yõlõn ö renim ücretleri, bir önceki e itim-ö retim yõlõnda uygulanan
ücretten TEFE-TÜFE oranõnda artõrõlarak belirlenir ve akademik yõl
ba lamadan önce ilan edilir. 2) Üniversitemize kayõt yaptõran
ö rencilere çe itli ba arõ burslarõ verilir. LYS ba arõ bursu (ek
puanla derece yapanlar hariç): LYS de ilgili puan türünde ilk
10.000’de yer alan ö rencilerden derslere devam etti i, disiplin
cezasõ almadõ õ takdirde %100 ö renim bursu verilir. Ayrõca,
Türkiye genelinde ilk 100’e girenlere ayda 5.000.-TL, 101–500
arasõna girenlere aylõk 3.000.-TL, 501-1.000 arasõna girenlere aylõk
2.000.-TL, 1.001–5.000 arasõna girenlere aylõk 1.500.-TL, 5.001–
10.000 arasõna girenlere aylõk 1.000.TL 8 ay boyunca nakit burs
verilir. Bu burslar 4 yõl süre ile verilir, ö renci 1 yõl yabancõ dil hazõrlõk
sõnõf okudu u takdirde hazõrlõk sõnõfõ da dahil olmak üzere 5 yõl süre
ile verilir.  3) Sanat, kültür ve spor alanõnda ba arõlõ olan ö rencilere
son iki yõlda milli olduklarõnõ belgelemeleri artõyla, derslere devam
etti i, disiplin cezasõ almadõ õ müddetçe, Mütevelli Heyetçe
belirlenen sayõdaki ö renciye %100 ö renim bursu verilir. Dünya
ve Olimpiyat ampiyonuna 600.-TL, Avrupa ampiyonuna 500.-
TL ve Türkiye ampiyonuna 400.-TL 8 ay boyunca burs verilir. Bu
burslar 4 yõl süre ile verilir, ö renci 1 yõl yabancõ dil hazõrlõk sõnõf
okudu u takdirde hazõrlõk sõnõfõ da dahil olmak üzere 5 yõl süre ile
verilir. 4) Üniversitemize kayõt yaptõran ehit, malul ve gazi
çocuklarõna %50 oranõnda indirim yapõlõr.  5) Üniversitemize kayõt
yaptõran en az %40 raporlu engelli ö rencilere %50 oranõnda indirim
yapõlõr.  6) Gaziantep Özel Erdem Okullarõndan mezun olup,
üniversitemize kayõt yaptõran ö rencilere %20, ayrõca, Gaziantep
E itim ve Hizmet Vakfõ Mütevelli Heyet Üyeleri ve Hasan
Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri ile Gaziantep Özel
Erdem Okullarõnda çalõ anlarõn (Her e itim–ö retim yõlõ çalõ tõ õnõ
belgelemek kaydõyla) çocuklarõndan Gaziantep Özel Erdem Okullarõ
mezunu olanlara %30, di er okullardan mezun olanlara % 10 indirim
uygulanõr.  7) Üniversitemizi kazanan ve kayõt yaptõran Hasan
Kalyoncu Üniversitesi akademik ve idari personel çocuklarõna %30
oranõnda indirim uygulanõr.  8) Üniversitemizde okuyan ö rencinin
karde lerinin, e inin ve ebeveynlerinin Üniversitemize kayõt
yaptõrmalarõ halinde ve birlikte ö renim gördü ü müddetçe %20
oranõnda indirim uygulanõr.  9) Bir ö rencinin birden fazla bursun
artlarõnõ yerine getirmesi halinde ö rencinin lehine olan burs verilir.

10) Üniversitemizde ö renimlerini ba arõ ile sürdüren ö rencilerinden
bir akademik yõlda almasõ gereken normal ders yükü ile genel not

ortalamalarõ 3.80-4.00 olanlara %100, 3.60-3.79 olanlara %50,
3.50-3.59 olanlara %25 oranõnda Mütevelli Heyetinin belirleyece i
sayõdaki ö renciye ö renim ücreti indirimi yapõlõr. Bu indirim,
ba arõlõ olunan akademik yõlõ sonunu müteakiben uygulanõr. Bu
indirimler bir akademik yõl için geçerlidir.

Bk. 736. Yeni Yüzyõl Üniversitesinde e itim ö retim ücrete tabidir. 2015-
2016 e itim ö retim yõlõnda ö retim ücretleri : ngilizce Hazõrlõk
Programõ için 10.800,00 TL, Eczacõlõk Fakültesi; 32.400,00 TL, Tõp
Fakültesi 39.960,00 TL, Di  Hekimli i Fakültesi 39.960,00 TL, Fen
Edebiyat Fakültesi; ngiliz Dili ve Edebiyatõ Bölümü, ngilizce
Mütercim Tercümanlõk Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü ve Türk Dili ve Edebiyatõ 24.000,00 TL, Psikoloji Bölümü
25.000,00 TL, Hukuk Fakültesi; 29.000,00 TL, ktisadi ve dari
Bilimler Fakültesi; 25.000,00 TL, leti im Fakültesi; 25.000,00 TL,
Mühendislik-Mimarlõk Fakültesi; Biyomedikal Mühendisli i Bölümü,
Elektrik-Elektronik Mühendisli i Bölümü, 24.000,00 TL ç Mimarlõk
Bölümü, Mimarlõk Bölümü 25.000,00 TL, Sa lõk Bilimleri Fakültesi;
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü 25.000,00 TL,  Sa lõ õ ve Güvenli i Bölümü 20.000,00
TL, Hem irelik Bölümü 18.000,00 TL, Sa lõk Yönetimi Bölümü
20.000,00 TL, Meslek Yüksekokulu Programlarõ; 14.000,00 TL,
Sa lõk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Programlarõ; 15.000,00 TL.
Bütün ücretlere %8 KDV eklenecektir. E itim ö retim ücretinin
kesin kayõt sõrasõnda pe in ödenmesi durumunda %5 indirim
uygulanõr. Ödemede ö renciye sa lanan kolaylõklar ile ilgili ayrõntõlõ
bilgi, Üniversitemizin www.yeniyuzyil.edu.tr web sayfasõnda
görülebilir. Zorunlu Dil Hazõrlõ õ gerektiren bölümler haricinde
Mütercim Tercümanlõk ( ngilizce ), ngiliz Dili ve Edebiyatõ,
Beslenme ve Diyetetik ( ngilizce) di er bölümlerde Dil Hazõrlõk
e itimi iste e ve ücrete ba lõdõr. Burslu programlara yerle tirilen
ö rencilere sa lanan burs sadece e itim ö retim ücretini kapsar.
Kar õlõksõz olan bu burs disiplin cezasõ alõnmamasõ ko uluyla ilgili
programõn normal e itim süresi boyunca devam eder. Üniversitemiz
programlarõna kesin kayõt yaptõran karde lerin her birine kesin kayõt
sõrasõnda, e itim ö retim ücretinden %5’er indirim yapõlõr. Ö rencilere
hazõrlõk sõnõfõ hariç her akademik yõlõ sonunda yapõlacak
de erlendirmeye göre, Genel A õrlõklõ Not Ortalamasõ (GANO) 4.00
üzerinden 3.50 üstüne çõkan her ö renciye bir sonraki yõlõn e itim
ö retim ücretinden Burs Yönergesinde belirlenen oranlarda indirim
yapõlõr. Ö rencinin birden çok burs ve indirim hak etmesi durumunda,
sadece en yüksek olan burs ve indirim uygulanõr.

Bk. 737. Ö renciler ö renimlerini Ere li lçesinde sürdürülecektir.

Bk. 738. ste e ba lõ hazõrlõk sõnõfõ e itimi Kastamonu merkezde, önlisans
e itimi Daday Kampusunda sürdürülecektir.

Bk. 739. Kõbrõs Amerikan Üniversitesi’nde (KAÜ) e itim ücrete tabidir. 2015-
2016 ders yõlõnda ö retim ücretleri: ngilizce Hazõrlõk Programõnda
ve lisans e itiminde 6000 Eurodur. Tüm ödemelerden %5 KDV
alõnõr. Ö retim ücreti iki e it taksit halinde Güz ve Bahar dönemleri
olarak ödenir. Talep edilmesi halinde taksit sayõsõ artõrõlabilir.
Ö retim ücretine ek olarak üniversiteye kayõt sõrasõnda 250 € kayõt
ücreti alõnõr. Ayrõca kayõt ücretinin yanõnda dönemsel olarak 125
€, akademik ve kültürel etkinlik harcõ ödenir. Kayõt harcõ ile beraber
Akademik ve kültürel etkinlik harcõ ö rencinin e itimi süresince
dönemsel olarak alõnõr.

Burslu programlara yerle tirilen ve/veya indirim hakkõndan
yararlanan ö rencilere sa lanan burslar hazõrlõk programõ da dahil
olmak üzere yalnõzca e itim ücretini kapsamaktadõr. Ö renim
bursu, hazõrlõk programõ dahil ö rencinin üniversitede ö rencilik
haklarõndan yararlandõ õ sürece (akademik ba arõdan ba õmsõz
olarak) kesilmez. (burs, lisans programlarõnda 7 yõl; devam eder.)
Burs ve indirimler güz ve bahar dönemlerini kapsamaktadõr, yaz
okullarõnõ kapsamaz. Üniversitenin belirledi i programlar arasõnda
iç yatay geçi  yapan burslu ö renciler, yatay geçi  yaptõklarõ
programda bursundan (Üniversite senatosunun belirleyece i
kontenjan ve ko ullar çerçevesinde) aynõ oranda yararlanõrlar.
Kõbrõs Amerikan Üniversitesinde lisans programlarõnda üstün ba arõ,
“Akademik Ba arõ Bursu” ile ödüllendirilmektedir. En az 10 bölüm
dersini tamamlayan ve genel not ortalamasõ (CGPA) 3.50’nin
üzerinde olan ö renciler, bu bursa ba vurabilirler. Verilecek burs
sayõsõ Rektörlük kontenjanõna tabi olup dönemseldir. ngilizce
Hazõrlõk Programõnda geçirilecek bir akademik yõl sonunda programõ
ilk üç arasõnda ba arõ ile tamamlayan ö rencilere izleyen dönemde
lisans e itiminin ö renim ücretinin %50’si oranõnda burs verilir.
Kõbrõs Amerikan Üniversitesi’nde ayrõca , de i ik oranlarda ve
kontenjan kapsamõnda e itim ücreti indirimi uygulanmaktadõr. Bu
indirimler sõrasõ ile; Türk Silahlõ Kuvvetleri, Kõbrõs Türk Barõ
Kuvvetleri, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlõ õnda halen
görevli ve/veya emekli personel çocuklarõna, TC Lefko a
Büyükelçili i mensuplarõ ve çocuklarõna, Polis çocuklarõna %50 ;
KAÜ Spor klüplerinde faal olan ö rencilere %20 - %100 ; KAÜ’de
ö renim gören karde lere %25’ er; KAÜ’de evil olarak ö renim
gören e lere %20’ er, görevli ve emekli ö retmen ve ö retim
elemanõ çocuklarõna %50, sarõ kart sahibi basõn mensuplarõna %50,
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Devlet Memuru çocuklarõna (emekli de dâhil) %20 ; ehit çocuklarõna
%100, gazi çocuklarõna ise %50 oranõndadõr. Akademik ba arõ
burslarõ dõ õndaki di er burs ve indirimler toplanmaz, en yüksek
burs/indirim uygulanõr.

Bk. 740. YATAY GEÇ  ARTI: Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kõbrõs Türk
Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmu  Olan Üniversitelerin Kar õlõklõ
Tanõnmasõna Dair Milletlerarasõ Anla ma dikkate alõnarak, Kuzey
Kõbrõs Türk Cumhuriyetinde bulunan üniversitelerdeki Tõp ve Hukuk
programlarõna 2015 yõlõndan itibaren yerle erek kayõt yaptõran
ö rencilerin Türkiye’deki yüksekö retim kurumlarõna yatay geçi
yapabilmesi için  “Yüksekö retim Kurumlarõnda Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasõnda Geçi , Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arasõ Kredi Transferi Yapõlmasõ Esaslarõna li kin
Yönetmelik” artlarõnõn yanõ sõra programa ba lõ olarak  5./10.
ko ulda belirtilen ba arõ artõnõ sa lamalarõ gerekmektedir.

Bk. 741. Uluda  Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(UÜTBMYO) ve ngiltere’deki Havering College/Thames Gateway
College ya da City College Brighton and Hove tarafõndan yürütülen
çift diplomaya yönelik UOÖLP Programlarõ hazõrlõk sõnõfõ hariç iki
yõl sürelidir. Ö rencilerin 1.sõnõf e itimleri UÜTBMYO’da 2.Sõnõf
e itimlerini ise City College Brighton and Hove ya da Havering/
Thames Gateway College’de yapõlacaktõr. Programõn Türkiye’deki
bir yõllõk ingilizce hazõrlõk sõnõfõ ücreti 4.800,00 TL’dir. 2 yõllõk çift
diplomaya yönelik bu programlarõn maliyetlerinin yõllara göre
da õlõmlarõ: 1.yõl UÜTBMYO’daki e itimleri için 4.800,00 TL ve
Edexcel kayõt ücreti 285 ngiliz Sterlini ve 2.yõl ngiltere’deki
e itimleri için ise 4.950 ngiliz Sterlini’dir.

Bk. 742. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 743. Bu programda dersler internete dayalõ uzaktan e itim sistemiyle
yürütülecektir. Programa alõnan ö rencilerin internete eri imli bir
ki isel bilgisayarõ kullanma olana õna sahip olmalarõ gerekmektedir.
Programdan mezun olabilmek için ö rencilerin 4. yarõyõl içerisinde
uygulamalõ dersleri/e itimi almalarõ zorunludur.

Bk. 744. Tam te ekküllü bir hastaneden “Özel Güvenlik Görevlisi Olur”
ibareli sa lõk raporu ile adli makamlardan alõnacak adli sicil kaydõ
belgesi istenir. Karabük Ü. için: Tam te ekküllü bir hastaneden
alõnacak sa lõk kurulu raporu ile adli makamlardan alõnacak adli sicil
kaydõ belgesi istenir.

Bk. 745. Bu programlarda yõlda üç dönem e itim verilmektedir. Uygulamaya
dayalõ e itimler yüksekokula ait atölye, laboratuvar vb. uygulama
alanlarõ yanõnda anla malõ i yerlerinde de verilebilir. Bu i yerleri
yüksekokulun yerle kesinin bulundu u ilde olabilece i gibi il
dõ õnda da olabilecektir.

Bk. 746. 2015-2016 ö retim yõlõnda ÖSYS sonuçlarõna göre yerle tirilen ilk
50 ö renciye Anagold Madencilik San. ve Tic. A. . tarafõndan burs
ilkeleri do rultusunda 10 ay boyunca aylõk 250 TL burs verilecektir.

Bk. 747. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 748. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 750. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 751. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 752. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 753. Yüksekokulumuz, T.C. Ula tõrma, Denizcilik ve Haberle me
Bakanlõ õ Sivil Havacõlõk Genel Müdürlü ü tarafõndan kabin
memurlu u temel emniyet e itimi vermeye yetkilendirilmi tir.
Programõ tercih edecek ö renciler tercih yapmadan önce sektör
tarafõndan aranan uçu a uygunluk artlarõnõ de erlendirmelidirler.
Programõn stanbul Sabiha Gökçen ve Nev ehir Kapadokya
yerle kesinde ö renim gören ö rencileri mock-up ve kabin servis
e itimlerini Türk Hava Yollarõ uçu  e itim merkezi ve / veya
anla malõ di er kurum ve kurulu larda alacaklardõr.

Kapadokya Meslek Yüksekokulu ile THY arasõnda imzalanan
protokol çerçevesinde THY, e itimi normal süresi içerisinde
tamamlamõ  ve a a õdaki artlarõ yerine getiren azami 100
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sivil Havacõlõk Kabin Hizmetleri
programõ mezununu istihdam etmeyi taahhüt etmi tir.

THY tarafõndan verilen istihdam taahhüdünün yerine getirilebilmesi
için; T.C. uyruklu olmak, THY veya belirleyece i kurum/kurulu
tarafõndan yapõlacak ngilizce sõnavõ ve mülakatlardan yeterli puanõ
almak, THY’nin öngördü ü ilde ikamet etmeyi kabul etmek, adli
sicil kaydõ veya adli sicil ar iv kaydõ bulunmamak (taksirli trafik
suçlarõ hariç), 160 cm – 180 cm arasõ boya ve boy kilo arasõnda
uygun orantõya sahip olmak (ölçümler THY ve/veya belirleyece i
kurum/kurulu larca yapõlacaktõr), Sivil Havacõlõk Genel Müdürlü ü
tarafõndan onaylanmõ  sa lõk kurumlarõndan sa lõk durumunun
uçu a uygun oldu una dair rapor almak, vücudunun görünür bir
yerinde dövme, iz, leke, piercing vb. bulunmamak, daha önce THY
veya di er kurum/kurulu lardan disiplinsizlik, yüz kõzartõcõ suçlar
ve eylemler, sicil yetersizli i veya sa lõk nedeniyle ayrõlmamõ
olmak, i e giri  tarihi itibariyle 18-25 ya  arasõnda olmak (1 Ocak
2015 tarihi itibariyle 22 ya õndan gün almamõ  olmak) gerekmektedir.

Bk. 754. Ondokuz Mayõs Üniversitesini, Türkiye genelinde LYS Y-D L-1-2-
3 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 yerle en
ve aynõ programa kesin kayõt yaptõran (ek puanlõ yerle tirmeler
hariç) ilk 5’te tercih eden ö rencilere 8 ay süreyle Ondokuz Mayõs
Üniversitesi Vakfõnca 300 TL. burs verilecektir.

Bk. 755. Ö renciler, 2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda ö renimlerini Bingöl
Üniversitesi kampusünde sürdüreceklerdir.

Bk. 756. Yabancõ dil hazõrlõk ö renimi Mersin il merkezinde bulunan Çiftlikköy
Yerle kesinde sürdürülecektir.

Bk. 757. Kayõt için tüm ö rencilerin Üniversitelerin Tõp Fakültelerinin Deniz
ve Sualtõ Hekimli i Hiperbarik Tõp Anabilim Dalõnda ya da Özel Tõp
Merkezlerinden tüplü ve tüpsüz dalõ a yeterlilik raporlarõ almalarõ
gerekir. Program ö rencilerimiz kendi ki isel dalõ  malzemelerini
(Maske, palet, norkel, dalõ  elbisesi, yüzerlik ceketi-BC,
regülatör,patik,a õrlõk kemeri) ilk yarõyõl sonuna kadar kendileri
tamamlamakla yükümlüdürler. Ö renciler gezilerdeki konaklama
ve tekne masraflarõna katkõda bulunurlar.

Bk. 758. Yabancõ dil hazõrlõk e itimi Tunceli merkezde sürdürülecektir.

Bk. 759. Ö renciler ö renimlerini Mazgirt lçesinde sürdürülecektir.

Bk. 760. Izmir Ekonomi Üniversitesi ile State University of New York at New
Paltz (SUNY New Paltz) ile birlikte yürütülecek olan letme
uluslararasõ ortak lisans programlarõnõn süresi ngilizce hazõrlõk sõnõfõ
hariç 4 takvim yõlõnda tamamlanacaktõr. Bu programda ö renim
gören ö renciler, ngilizce hazõrlõk sõnõfõ ve 1. sõnõfõn tamamõ ile
2.,3.,4. sõnõfõn birinci dönemlerini zmir Ekonomi Üniversitesinde
2.,3.,4. sõnõfõn ikinci dönemlerini ise New Paltz Üniversitesinde
geçireceklerdir. zmir Ekonomi Üniversitesi için SUNY New Paltz’taki
ikinci dönem, geni letilmi  Bahar dönemi olarak uygulanmaktadõr.
Geni letilmi  Bahar dönemi, Ocak - Haziran arasõ takriben altõ aylõk
süreyi ve New Paltz akademik takvimindeki bahar dönemini ve
birinci yaz okulu dönemini kapsar. zmir Ekonomi Üniversitesi
UOLP ö rencileri, Türkiye’de bulunduklarõ dönemlerin ücretlerini
zmir Ekonomi Üniversitesi’ne, Uluslararasõ Ortak Lisans Programlarõ
çerçevesinde ABD’de anla malõ Üniversitede bulunduklarõ
dönemlerin ücretlerini gittikleri üniversiteye ödeyeceklerdir. zmir
Ekonomi Üniversitesi’nin 2015-2016 e itim ö retim yõlõ ngilizce
Hazõrlõk Sõnõfõ ve lisans programlarõ ücreti bir akademik yõl için KDV
dahil 25.200 TL’dir. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayõt sõrasõnda, ikinci
taksiti ikinci yarõyõl ba õnda ders kayõtlarõndan önce Üniversite
tarafõndan ilan edilen tarihlerde ö renci tarafõndan ödenecektir.
Yurtdõ õ üniversitenin ücreti günün ko ullarõna uygun olarak her
akademik yõl için yeniden belirlenip üniversitenin web sitesinde
yayõnlanmaktadõr. letme UOLP (SUNY-New Paltz)’nin ücreti
geni letilmi  bahar dönemi için yakla õk 13.000 ABD Dolarõdõr.
Ö rencinin New Paltz’da bulunaca õ süre içinde yurt, yemek, kitap
kõrtasiye ve ki isel ihtiyaçlarõ için yapaca õ harcamanõn akademik
yõl ba õna yakla õk 10.000-12.000 ABD Dolarõ tutaca õ tahmin
edilmektedir.

Bk. 761. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 762. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 763. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (DEÜDF) ile Maine
Maritime Academy (MMA) uluslararasõ ortak lisans programlarõ
ngilizce Hazõrlõk sõnõfõ hariç 4 yõl sürelidir. Birinci sõnõf e itiminin güz
yarõyõlõ DEÜDF’de, bahar yarõyõlõ ise MMA’da yapõlacaktõr. Birinci
sõnõf yaz yarõyõlõnda 2 ay sürecek olan ilk Açõk Deniz E itimi MMA
e itim gemisi “T/S State of Maine” ile yapõlacaktõr. kinci sõnõf e itimi
güz ve bahar yarõyõllarõ MMA’da yapõlacaktõr. Deniz Ula tõrma

letme Mühendisli i’nin ikinci sõnõf yaz yarõyõlõndaki Açõk Deniz
E itimi ulusal-uluslararasõ armatörlerin ticari gemilerinde yapõlacaktõr.
Üçüncü sõnõf güz yarõyõlõ e itimi DEÜDF’de yapõlacaktõr. Üçüncü
sõnõf bahar yarõyõlõ ile yaz yarõyõlõ boyunca Açõk Deniz E itimi ulusal-
uluslararasõ armatörlerin ticari gemilerinde yapõlacaktõr. Dördüncü
sõnõf güz ve bahar yarõyõlõ e itimi DEÜDF’de yapõlacaktõr. Dokuz
Eylül Üniversitesi’nde bir yõllõk hazõrlõk e itim-ö retim ücreti 7700
TL tutmaktadõr. 4 yõllõk uluslararasõ ortak lisans programlarõnõn
maliyetlerinin yõllara göre da õlõmlarõ: Deniz Ula tõrma letme
Mühendisli i (UOLP-Maine Maritime Academy) 1.yõl DEÜ’deki
e itimleri için 6250 TL, MMA’deki e itimleri için (yaz açõk deniz
e itimi, mecburi yatõlõlõk sistemine göre barõnma, günde üç ö ün
yiyecek ve sa lõk sigortasõ dahil) toplam yakla õk 21611 ABD
Dolarõ, 2.yõl MMA’deki e itimleri için (mecburi yatõlõlõk sistemine
göre barõnma, günde üç ö ün yiyecek ve sa lõk sigortasõ dahil)
toplam yakla õk 44956 ABD Dolarõ, 3. ve 4. yõl DEÜ’de ki e itimleri
için 12500 TL’dir. Gemi Makineleri letme Mühendisli i (UOLP-
Maine Maritime Academy) 1.yõl DEÜ’deki e itimleri için 6250 TL,
MMA’deki e itimleri için (yaz açõk deniz e itimi, mecburi yatõlõlõk
sistemine göre barõnma, günde üç ö ün yiyecek ve sa lõk sigortasõ
dahil) toplam yakla õk 21611 ABD Dolarõ, 2.yõl MMA’deki e itimleri
için (mecburi yatõlõlõk sistemine göre barõnma, günde üç ö ün
yiyecek ve sa lõk sigortasõ dahil) toplam yakla õk 43203 ABD



447

2015-ÖSYS TERC H KILAVUZU

Dolarõ; 3. ve 4. yõl DEÜ’de ki e itimleri için 12500 TL’dir. Yurt
dõ õndaki üniversitenin ücreti günün ko ullarõna uygun olarak her
akademik yõl için yeniden belirlenir ve web sitesinden yayõmlanõr.
Uluslararasõ ortak lisans programlarõ, kõz/erkek ö rencilere üniformalõ,
yatõlõ düzende (ABD’de) ast-üst ili kileri içinde gerçekle tirilir.
Üniformalarõn temini ö renciye aittir.

Bk. 764. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (DEÜDF) ve Maine
Maritime Academy (MMA) tarafõndan birlikte yürütülecek olan
Denizcilik letmeleri Yönetimi uluslararasõ ortak lisans programlarõnõn
süresi ngilizce Hazõrlõk Sõnõfõ hariç 4 takvim yõlõdõr. Ö renciler,
ngilizce Hazõrlõk Sõnõfõ, 1. ve 2. sõnõfõn tamamõnõ Dokuz Eylül
Üniversitesi’nde (DEÜ), 3. ve 4. sõnõfõn tamamõnõ Maine Maritime
Academy’de (MMA) geçireceklerdir. Uluslararasõ ortak lisans
programõnõn maliyetlerinin yõllara göre da õlõmlarõ; DEÜ’deki bir yõllõk
Hazõrlõk e itim-ö retim ücreti 7700 TL, DEÜ’deki 1. ve 2. sõnõf
e itimlerindeki her yarõyõl için 4900 TL, ABD’deki 3. sõnõf e itimlerindeki
akademik yõl için (barõnma, günde üç ö ün yiyecek ve sa lõk
sigortasõ dahil) toplam yakla õk  40014 ABD Dolarõ ve ABD’deki 4.
sõnõf e itimlerindeki akademik yõl için (barõnma,  günde üç ö ün
yiyecek ve sa lõk sigortasõ dahil) toplam yakla õk 38259 ABD
Dolarõdõr.

Bk. 765. Ö renciler ö renimlerini Taraklõ ilçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 766. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 767. Bu programda bazõ dersler kamu kurum ve kurulu larõnõn tesislerinde
yaptõrõlmaktadõr. Buralarda yaptõrõlacak dersler bu kurumlarõn
mesai saatlerine göre yürütülecektir.

Bk. 768. Süleyman ah Üniversitesinde e itim-ö retim ücretleri tüm
programlar için 24.800 TL’dir. E itim-ö retim ücretlerine KDV dâhil
olup, Eylül-Nisan aylarõ arasõnda 8 taksitte ödenir. E itim-ö retim
ücreti her yõl için Mütevelli Heyet tarafõndan yeniden belirlenip,
akademik yõl ba lamadan ilan edilir. Sonraki yõllarda ücretlere
yapõlacak artõ lar, bir önceki yõlõn enflasyon ((TÜFE + ÜFE) / 2)
oranõnõ geçemez. Üniversiteye ilk giri te sa lanan burslarõn tamamõ
kar õlõksõz olup; zorunlu yabancõ dil hazõrlõk sõnõfõ için azami bir yõlõ
ve normal ö renim süresi olan dört akademik yõlõ kapsar. Burslar,
derslere devam edildi i ve disiplin cezasõ alõnmadõ õ sürece not
ortalamasõ veya akademik ba arõ durumuna bakõlmaksõzõn devam
eder. Derece Bursu: Üniversiteye kayõt yaptõran ö rencilerden
(Türk Dili ve Edebiyatõ bölümü hariç), yerle tirmeye esas olan puan
türündeki LYS sõralamasõ: 1-1000 arasõnda olanlara; aylõk 2.000 TL
nakit ödeme, 1001-2000 arasõnda olanlara; aylõk 1.000 TL nakit
ödeme, 2001-5000 arasõnda olanlara; aylõk 500 TL nakit ödeme
imkânõ sa lanõr. Türk Dili ve Edebiyatõ bölümüne kayõt yaptõran
ö rencilerden, yerle tirmeye esas olan puan türündeki LYS
sõralamasõ: 1-1000 arasõnda olanlara; aylõk 2.000 TL nakit ödeme,
1001-1500 arasõnda olanlara; aylõk 1.000 TL nakit ödeme, 1501-
3000 arasõnda olanlara; aylõk 500 TL nakit ödeme imkânõ sa lanõr.
Ayrõca bu ö rencilere; e itim-ö retim ücretinin tamamõndan muafiyet
ve üniversite yurtlarõnda ücretsiz barõnma imkânõ sa lanõr. Derece
Bursu yõllõk 8 ay süre ile devam eder. Tercih Bursu: Süleyman ah
Üniversitesinin %50 Burslu veya %25 Burslu kontenjanlarõna ilk üç
tercihinden yerle en ö rencilerin e itim-ö retim ücretlerine, mezun
oluncaya kadar her yõl %10 oranõnda ek indirim imkânõ sa lanõr.
Akademik Ba arõ Bursu: Zorunlu ngilizce Hazõrlõk Programõ hariç,
her akademik yõlõn sonunda yapõlacak olan de erlendirmeye göre
ba arõlõ bulunan ö rencilerin e itim-ö retim ücretlerinde, bir sonraki
yõl için geçerli olmak üzere Mütevelli Heyetin belirleyece i oranlarda
muafiyet imkânõ sa lanõr. ehit Çocuklarõ Bursu: Süleyman ah
Üniversitesinin %50 Burslu, %25 Burslu veya Ücretli kontenjanlarõna
yerle en ehit çocuklarõnõn e itim-ö retim ücretlerinde (yerle meye
esas olan puan türündeki LYS sõralamasõ ilk 100.000 de olmasõ
ko uluyla), her yõl mezun oluncaya kadar %100 oranõnda muafiyet
imkânõ sa lanõr. Adaylarõn bu burstan yararlanabilmeleri için,
tercihlerden önce belgelerini mutlaka üniversiteden yazõlõ olarak
teyit ettirmeleri gerekmektedir.

Bk. 769. Bu programa alõnacak ö rencilerin Üniversitelerin Tõp Fakültelerinden,
travma, cinsel saldõrõ, ölüm ve otopsi gibi olgularla çalõ aca õ için
ruh sa lõ õnõn yerinde oldu unu belgeleyen rapor almalarõ; otopsi
i lemlerinde ceset ta õma ve çevrilmesi gibi fiziksel güç gerektiren
i lerde çalõ õrken olguyu ta õyabilecek beden ve fizik yeterlili ine
sahip olmalarõ için erkek ö rencilerde 1,65 m’den, kõz ö rencilerde
1,60 m’den kõsa olmamak, boy uzunlu unun cm olarak ifade edilen
de erinin son iki rakamõndan en çok 10 fazla veya 15 noksan kilo
a õrlõ õna sahip olmalarõ gerekmektedir.

Bk. 770. Nahçõvan Devlet Üniversitesi’nde e itim ücretli olup, 2014-2015
e itim-ö retim yõlõnda ö retim ücreti Mimarlõk programõ için 1280
ABD Dolarõ (1000 AZN), di er programlar için 1020 ABD Dolarõ (800
AZN)dõr. Üniversite bünyesinde hazõrlõk e itimi verilmektedir.
Hazõrlõk sõnõfõ ücreti her yõl için alõnõr ve ücret  1020 ABD Dolarõ (800
AZN) dõr. 2015-2016 e itim-ö retim yõlõ için hazõrlõk sõnõfõ ve e itim
ücretleri bildirilmemi tir. Hazõrlõk sõnõfõ, ö retim süresi sütununda
gösterilen yõllara dahil de ildir. Ö retim dili Azericedir. Üniversitede

yurt imkanõ bulunmaktadõr. Aylõk yurt ücreti 30 ABD Dolarõ (25 AZN)
dõr. Üniversite hakkõnda ayrõntõlõ bilgiye ndu@ndu.edu.az veya
ito@ndu.edu.az adresinden ula õlabilir. rtibat Bilgileri: Telefon:
(00994136) 5452776 Faks: (00994136) 5440862 Kayõt için istenen
belgeler: 1.ÖSYS Sonuç Belgesi 2.Lise Diplomasõ 3.Transkript
(Ö rencinin belgesi) 4.Sa lõk Raporu (Heyet Raporu) 5. A DS
Raporu 6. Nüfus Kayõt Örne i 7. Milli Pasaportun Fotokopisi 8.
Özgeçmi  9. E itim Kurulu Ba kanõna Dilekçe 10. 4x3  ölçülü 8 adet
foto raf. Kayõt Tarihi: Hazõrlõk Sõnõfõ için: 01.09.2015-15.09.2015
tarihleri arasõndadõr. Üniversite Kayõt Tarihi: 01.09.2015-14.09.2015
tarihleri arasõndadõr. E itim-Ö retime Ba lama Tarihi: Hazõrlõk Sõnõfõ
için: 15.09.2015-26.01.2016/02.02.2016-30.06.2016 Üniversite
E itimi için:15.09.2015-30.01.2016(I.DÖNEM),15.02.2016-
01.07.2016 (II.DÖNEM) tarihleri arasõndadõr.

Bk. 771. Stajlar yaz aylarõnda olmak üzere arkeolojik kazõ, yüzey ara tõrmasõ
ve/veya müzelerde gerçekle tirilmektedir.

Bk. 772. zmir’de bulunan ifa Üniversitesinde e itim ve ö retim ücrete
tabidir.  2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda ö retim ücreti; Tõp
Fakültesi için 37.500  TL; Di  Hekimli i Fakültesi için 35.500  TL
Sa lõk Bilimleri Fakültesi Hem irelik Bölümü için 17.000 TL,
Beslenme ve Diyetetik Bölümü için 21.000  TL; Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü için 22.000 TL dir. Sa lõk Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu programlarõ için 13.000 TL. dir. Ö retim ücretlerine
% 8 KDV dahil de ildir. Ö retim ücretleri banka sözle mesinde
belirtilen ekliyle  on (10) taksitte tahsil edilir. Ö retim ücretinin
kesin kayõt sõrasõnda pe in ödenmesi durumunda %5 indirim
uygulanõr. E itim ö retim ücreti artõ õ her yõl Toptan E ya Fiyatlarõ
Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyatlarõ Endeksi (ÜFE) ortalamasõ
alõnarak hesaplanõr. ifa Üniversitesi ö rencilerine sa lanan burs
imkanlarõ sõrasõyla; Ö renim Bursu: ifa Üniversitesinin Burslu
programlarõna yerle tirilen ö rencilere sa lanan burstur. Barõnma
Bursu: Üniversitemizin ‘Lisans programlarõna tam burslu olarak
yerle tirilmi ’ ö rencilerin ifa Üniversitesi yurtlarõndan ücretsiz
yararlanmalarõnõ kapsar. Yurtlarda ücretsiz barõnma imkânõ kazanan
ö rencilerin bursluluk durumu disiplin cezasõ almadõ õ sürece
devam eder. Üstün Ba arõ Bursu: LYS sõnavõnda ilgili puan türüne
göre Üniversitemiz programlarõna yerle mi  ö rencilerden; lk
100’e giren ö rencilere: 1000 TL, 101-250 arasõnda yer alan
ö rencilere: 750 TL,  251 ile 500 arasõnda yer alan ö rencilere: 500
TL . 8 ay boyunca verilir. Bu burs normal e itim süresi boyunca
verilecektir. Yõl uzamasõ durumunda bu burs uzayan yõllar için
verilmeyecektir.  ifa Ba arõ Bursu: LYS sõnavõnda ilgili puan
türüne göre yerle mi  ö rencilerden; bölümlere göre belirlenmi
ba arõ sõralamasõ üzerindeki ö renciler, bölümlerinin  %75, %50 ve
%25 burslu ya da ücretli kontenjanlarõnõ kazansalar dahi;
Üniversitemizin Tõp Fakültesini tercih eden, YMF-3  puan türünde
ilk 500 içinde bulunan ö rencilerin e itim ücretinin tamamõnõ, ilgili
puan türünde 501-1500 arasõ ba arõ gösteren ö renciler için, e itim
ücretinin % 70’ini, 1501-3000 arasõnda yer alan ö renciler için e itim
ücretinin %60’õnõ, 3001-5000 arasõndaki ö renciler için e itim
ücretinin %50’sini, 5001-7000 arasõnda bulunan ö renciler için
e itim ücretinin %40’õnõ, 7001-10.000 arasõ sõralamada yer alan
ö renciler için e itim ücretinin %30’unu kapsar. Di  Hekimli i
Fakültesini tercih eden, YMF-3 puan türünde ilk 7.500’e giren
ö renciler, Sa lõk Bilimleri Fakültesi Beslenme - Diyetetik ve
Fizyoterapi - Rehabilitasyon Bölümlerini tercih eden YMF-3 puan
türünde ilk 15.000’e giren ö renciler ile, Hem irelik Bölümünü tercih
eden YMF-3 puan türünde ilk 40.000’e giren ö renciler, bölümlerinin
%75, %50 ve %25 burslu ya da ücretli kontenjanlarõnõ kazansalar
dahi e itim ö retim ücretinden muaf olacaktõr. Akademik Ba arõ
Bursu: Akademik ders yõlõ içinde almasõ zorunlu ders yükünün
tamamõna kayõtlõ ve yõlsonunda yõllõk akademik ortalamasõ 3.50
(88,33) ve daha yüksek olan Lisans ve ön lisans ö rencilerine, bir
sonraki akademik yõlda E itim-Ö retim ücretinden belirli oranlarda
indirim hakkõ kazandõran burstur. Ö renciler ba arõ sõrasõna göre
sõralanacak olup;  ayrõlan kontenjan kadar ö renciye burs verilecektir.
Akademik ba arõ bursu 1(bir) yõl süre ile verilir. Tercih Bursu: ifa
Üniversitesi fakülte/bölüm/programlarõnõ (lisans veya ön lisans) ilk
3 sõrada tercih ederek ilgili bölüme yerle mi  ö rencilere veya
kazandõ õ tercih sõrasõnõn üstündeki tüm tercihleri ifa Üniversitesinin
bölümleri/programlarõna yerle mi  olan ö rencilere kesin kayõt
yaptõrmalarõ ko ulu ile yerle me sõralarõ ne olursa olsun %10 Tercih
Bursu verilir. Bu burs e itim hayatõ boyunca uygulanõr.  Yurtdõ õ
E itim Destek Bursu: Yurt dõ õ e itim destek bursu ö rencilerimizin
yurt dõ õnda yapacaklarõ staj vb. programlarõnõ kar õlamak amacõyla
verilen burstur. Yararlanma Ko ulu: Merkezi Giri  Sõnavõ (LYS)
yerle tirme puanõ türüne göre Üniversitemize yerle ti i yõlda
Türkiye sõralamasõnda ilk 50’nin içinde yer alan veya Merkezi Giri
Sõnavõ (LYS) yerle tirme puanõ türüne göre Üniversitemiz Fakülte
ve Bölümlerine birinci olarak yerle en ya da ilk üç sõnõf genel not
ortalamasõna göre ilgili fakülte veya bölüm birincisi olan ö rencilerimiz
bu burstan, Üniversitemizce yapõlacak olan Yabancõ Dil yeterlilik
sõnavõnõ geçmeleri ko ulu ile faydalanabilirler. Ö renci bu burstan



448

2015-ÖSYS TERC H KILAVUZU

e itim hayatõ boyunca bir kez yararlanabilir. ehit Çocuklarõ Bursu:
ifa Üniversitenin fakülte, bölüm ve programlarõna yerle tirilen
ehit çocuklarõna tahakkuk eden, ödenmesi gereken e itim ö retim

ücretinden %10 oranõnda indirim uygulanõr. Ö renci yukarõda
belirtilen indirim burslarõ ve nakdi burslardan kendisinin lehine olan
sadece birinden yararlanõr. Burslar kar õlõksõzdõr. Burslu programa
yerle tirilen ö renciler Üniversite bünyesinde bölüm de i tirdikleri
takdirde burs haklarõnõ kaybederler. ifa Üniversitesi burslarõ
hakkõnda daha detaylõ bilgi için ifa Üniversitesi Burs Yönergesini
inceleyiniz.

Bk. 773. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 774. Türk Hava Kurumu Üniversitesinde e itim ücrete tabidir. Hava
Ula tõrma Fakültesinde ö retim ücreti 45.500 TL., Havacõlõk ve
Uzay Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinde 22.750 TL,

letme Fakültesinde 20.250 TL., Ankara Havacõlõk Meslek
Yüksekokulu ve zmir Havacõlõk Meslek Yüksekokulunda 10.550
TL. ve ngilizce Hazõrlõk Programõnda 20.250 TL.’dir. Bu ücretlere
%8 KDV dahil de ildir. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, kayõt olan
ö rencilerine normal ö renim süresi boyunca ö retim ücretini sabit
tutmayõ garanti etmektedir. Ölçme, Seçme ve Yerle tirme Merkezi
(ÖSYM) tarafõndan Yüksekö retim Programõ ve Kontenjanlarõ
Kõlavuzu’nda yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin “Burslu”
programlarõna yerle tirilen ö rencilere kar õlõksõz olarak verilir. Bu
burs, Yabancõ Dil Hazõrlõk Sõnõfõnda geçirilebilecek süre de dahil
olmak üzere tüm ö renim süresi için geçerlidir. Türk Hava Kurumu
Üniversitesi, bu bursun hiçbir ekilde kesilmeyece ini (“Uyarma”
ve “Kõnama” cezasõ dõ õnda disiplin cezasõ alan ö renciler hariç) not
ortalamasõ veya sõnõf-ders geçme gibi konulardan etkilenmeyece ini
taahhüt etmektedir. Üniversiteye Giri  Bursu, sadece burs oranõ
kadar ö retim ücretini kapsamakta olup, barõnma, beslenme,
ula õm, kitap vb. giderler burs kapsamõ dõ õndadõr. ehit ve Gazi
Çocu u Bursu; Yüksekö retim Programõ ve Kontenjanlarõ
Kõlavuzu’nda yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin Hava
Ula tõrma Fakültesi, Pilotaj Bölümü hariç di er “Burssuz”
programlarõna yerle tirilen ö rencilerden, ehit veya gazi (6/11/
1980 tarih ve 17152 sayõlõ Resmi Gazete’de yayõmlanarak yürürlü e
giren 2330 sayõlõ Kanun çerçevesinde çalõ amayacak durumda
olanlar) olmu  Türk Silahlõ Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlü ü
mensubu çocuklarõna, gerekli belgeleri sa lamasõ ko ulu ile her
bölüm için 3 (üç)’er ö renciye (belirtilen kontenjandan fazla
ba vuru olmasõ halinde, ö rencilerin LYS yerle tirme puanlarõ
yüksekten dü ü e do ru sõralanõr) % 100 e itim bursu verilir.
Lisans programlarõ ve Ankara Havacõlõk Meslek Yüksekokuluna
kayõt olan ö renciler, Ankara Etimesgut Türkku u Kampüsü’nde
ö renim görürler. zmir Hava Ula tõrma Fakültesi, Pilotaj Bölümüne
kayõt olan ö renciler Yabancõ Dil Hazõrlõk Sõnõfõ, 1. Sõnõf ve 2. Sõnõf
ö renimlerini Ankara Etimesgut Türkku u Kampüsünde alacaklardõr.
zmir Havacõlõk Meslek Yüksekokulunda ise e itim zmir Selçuk
Kampüsü’nde yapõlacaktõr.  Programlarla ilgili ayrõntõlõ bilgiyi
tercihlerinizi yapmadan önce Üniversiteden edininiz.

Bk. 775. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde e itim ücrete tabidir. 2015-2016
e itim yõlõnda ö renim ücreti; Elektrik - Elektronik Mühendisli i,
n aat Mühendisli i, Mimarlõk, ç Mimarlõk ve Çevre Tasarõmõ,
Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Psikoloji
Bölümleri için 17.000 TL’dir. ktisat, letme, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi, Hem irelik ve Sa lõk Hizmetleri Bölümleri için
16.500 TL’ dir. Ö renim ücretine KDV dâhildir. Ö renim ücreti banka
sözle mesinde belirtilen ekilde sekiz taksit halinde tahsil edilir.
Ö renim ücretinin kayõt sõrasõnda pe in ödenmesi halinde %5
indirim uygulanõr. Ö renim ücreti, her akademik yõl için Mütevelli
Heyetince belirlenir. Üniversiteye giri  yõlõnõ izleyen akademik
yõllarda kayõtlõ ö renciler için yõllõk ö renim ücretindeki olasõ artõ
bir önceki yõlõn enflasyon oranõnõ geçemez. Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi’nde e itim dili Türkçe’dir. Yabancõ dil hazõrlõk e itimi
yoktur. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde verilen tüm burslar
kar õlõksõz olup, normal ö renim süresince, ö renim ücretini kapsar.
Burslu programlara yerle tirilen ö rencilere sa lanan burs, sadece
ö renim ücretini kapsamaktadõr. Bunun dõ õnda kalan barõnma,
beslenme, ula õm, kitap vb. giderler ise burs kapsamõ dõ õndadõr.
Yurtta kalmak isteyen ö renciler için modern kõz ve erkek ö renci
yurtlarõ kampus alanõnda mevcuttur. steyen tüm ö rencilerimiz
yurtlarda kalabilecektir. Yurt odalarõ, bir ve iki ö renci kalacak
ekilde tasarlanmõ tõr. Yurtlarõmõzõn yanõndaki Ö renci Merkezinde

sabah kahvaltõsõ, ö len ve ak am yemekleri çõkmaktadõr. Türkiye
genelinde ilk 10.000’e giren ö rencilerimize yurtlarõmõzda ücretsiz
olarak konaklama imkânõ sa lanacaktõr. Özel Burs: Üniversiteye
yerle tirilen ve kayõt yaptõrdõ õ puan türüne göre Türkiye genelinde
ilk 100’e girenlere aylõk 3.000 TL, ilk 101 ve 1000 arasõ dereceye
girenlere aylõk 2.000 TL, ilk 1001 ve 3000 arasõ dereceye girenlere
aylõk 1.000 TL, ilk 3001 ve 6000 arasõ dereceye girenlere aylõk 500
TL her yõl (8) sekiz ay süresince “Özel Burs” verilir. Özel bursun
devamõ için ö rencinin; yarõyõl not ortalamasõnõn 4.00 üzerinden en
az 3.00 olmasõ, ba arõsõz dersinin bulunmamasõ ve disiplin cezasõ

almamasõ arttõr. Sanat, Kültür ve Spor Alanõnda Burs: Sanat, kültür
ve spor alanõnda Üniversiteyi ba arõ ile temsil eden ö rencilere
Mütevelli Heyetince belirlenen tutar ve sayõda olmak üzere Sanat,
Kültür ve Spor Bursu verilir. Milli sporcu olanlara (son iki yõlda milli
olduklarõnõ ilgili federasyondan belgelemek artõyla) %100 ö renim
bursu, ayrõca dünya ve olimpiyat, Avrupa, Türkiye ampiyonu
olanlara ise sõrasõyla ve yõlda 8 ay süreyle olmak üzere 800, 700
ve 600 TL aylõk burs verilir. Ba arõ Bursu: Ö renim süresi boyunca
her akademik yarõyõl sonunda yapõlacak de erlendirmeye göre not
ortalamasõ 4.00 üzerinden 3.50 ve üzerinde olan ö rencilere, o
yarõyõlõ izleyen ö renim yarõyõlõ için geçerli olmak üzere kar õlõksõz
“Ba arõ Bursu” verilir. Bu bursun miktar ve ko ullarõ her akademik
yarõyõl için Mütevelli Heyeti’nce belirlenir. Ö renci yukarõda belirtilen
burslardan kendisinin lehine olanlardan sadece birisinden
yararlanabilme imkânõna sahiptir. ehit-gazi e  ve çocuklarõna her
akademik yõlõn ba õnda Mütevelli Heyet tarafõndan belirlenen
oranda burs sa lanõr.

Bk. 776. Avrasya Üniversitesi’nde e itim-ö retim ücrete tabidir. Psikoloji
programõ 18.000 TL., Mimarlõk, n aat Mühendisli i, Harita
Mühendisli i, ç Mimarlõk ve Çevre Tasarõmõ ve Çocuk Geli imi
programlarõ 17.000 TL., Makine Mühendisli i, Elektrik-Elektronik
Mühendisli i, Bilgisayar Mühendisli i, Gõda Mühendisli i, Hem irelik
ve Siyaset Bilimi ve Uluslararasõ li kiler  programlarõ 16.000TL.,
ktisat, letme, Maliye, Kamu Yönetimi, Bankacõlõk ve Finans,
Uluslararasõ Ticaret ve letmecilik, Türk Dili ve Edebiyatõ,
Biyokimya, ngiliz Dili ve Edebiyatõ, Spor Bilimleri ile Gastronomi
ve Mutfak Sanatlarõ programlarõ 15.000 TL’dir.  Avrasya Üniversitesi
Meslek Yüksekokuluna ait ücretler; Bilgisayar Programcõlõ õ, Dõ
Ticaret, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlõ õ, Lojistik, Halkla
li kiler ve Tanõtõm, Turizm ve Otel letmecili i, Mimari Restorasyon,
Yapõ Denetimi, Radyo ve Televizyon Programcõlõ õ, Uygulamalõ
ngilizce ve Çevirmenlik, Bankacõlõk ve Sigortacõlõk, ç Mekan
Tasarõmõ, Do algaz Tesisat Teknolojisi, Elektronik Haberle me
Teknolojisi 8.000 TL., Grafik Tasarõm ile Sosyal Hizmetler 9.000
TL., Adalet ve Sosyal Güvenlik 10.500 TL’ dir. Sa lõk Hizmetleri
Meslek Yüksekokuluna ait ücretler; Sa lõk Kurumlarõ letmecili i
I ve II. Ö retim, Acil Durum ve Afet Yönetimi I ve II. Ö retim, 
ve U ra õ Terapisi,  Sa lõ õ ve Güvenli i 8.000 TL., Çocuk
Geli imi I ve II. Ö retim ve Di  Protez Teknolojisi 11.000 TL., A õz
ve Di  Sa lõ õ 11.500 TL., Tõbbi Laboratuvarõ Teknikleri I. ve II.
Ö retim 12.000 TL., lk ve Acil Yardõm I ve II. Ö retim, Optisyenlik
I. ve II. Ö retim, Anestezi I. ve II. Ö retim ve Odyometri 14.000
TL’ dir. Ücretlere KDV dahildir. Takip eden her yõl için ö renim ücreti
günün ekonomik ko ullarõ esas alõnarak belirlenir ve yõllõk olarak
alõnõr. Yapõlacak ödemelerin üçte biri nakit kalan kõsmõna ilan
edilecek banka kredi kartõ ile yapõlmasõ halinde taksitlendirme
yapõlõr. Avrasya Üniversitesinin burslu programlarõna yerle tirilen
ö rencilere, Avrasya Üniversitesinin kendi kaynaklarõndan sa lanan
burs sadece e itim ücretini kapsar. Burslar ö rencinin ba arõsõna
ba lõ olup, ba arõ baraj notu 2.00/4.00’dõr. A õrlõklõ genel not
ortalamasõ, üst üste iki yarõyõl ba arõ baraj notunun altõnda olan
ö rencilerin bursu a õrlõklõ genel not ortalamasõnõ en az 2.00/4.00’a
yükseltilinceye kadar kesilir. Burslar kar õlõksõz olup beslenme,
barõnma, ula õm, kitap ile yurt dõ õndaki e itim giderlerini kapsamaz.
Avrasya Üniversitesi yerle keleri; Pelitli, Yomra ve Ömer Yõldõz
Kampüslerinden olu maktadõr. Pelitli Kampüsü ehir merkezine 6
km mesafede olup, havaalanõ kar õsõndadõr ve kampüs içerisinde
kõz ve erkek ö renci yurdu mevcuttur. Ömer Yõldõz Kampüsündeki
700 yatak kapasiteli kõz ve erkek ö renci yurdu tek ve iki ki ilik
odalardan olu maktadõr. Üniversitemizin ücretli l isans
programlarõndan Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü hariç
di er bölümlerden herhangi birini; birinci, ikinci, üçüncü, sõrada
tercih eden ve kayõt yaptõran ö rencilere ö renim ücretinin %20’si
oranõnda destek bursu verilecektir.(Destek Bursu önlisans
programlarõnõ kapsamamaktadõr.)

Bk. 777. Çift diplomaya yönelik Uluslararasõ Ortak Lisans Programõ (UOLP),
Fõrat Üniversitesi ile Sam Houston State Üniversitesi tarafõndan
ortak olarak yürütülen lisans programõdõr. Programõ ba arõyla
tamamlayan bir ö renci, her üniversiteden bir tane olmak üzere iki
ayrõ diploma alõr.  ngilizce dil yeterlilik artlarõnõ sa layamayan
ö renciler, Fõrat Üniversitesi ngilizce hazõrlõk okulunda yo un
ngilizce e itimi alacaklardõr. ( ngilizce yeterlik artlarõ ve hazõrlõk
e itimi ile ilgili ayrõntõlõ bilgiyi Üniversiteden temin edininiz.) Programõn
Türkiye’deki bir yõllõk ngilizce Hazõrlõk E itim-Ö retim Ücreti 4.000
TL’dir. Ayrõca çift diplomaya yönelik 4 (Dört) yõllõk Uluslararasõ
Ortak Lisans Programõ maliyetleri, Birinci ve  kinci sõnõf Fõrat
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazõlõm Mühendisli i’ndeki e itimleri
için yõllõk 4.000 TL, Üçüncü ve Dördüncü sõnõf Amerika Birle ik
Devletleri Sam Houston State Üniversitesi’ndeki e itimleri için ise
yõllõk 8000 Amerikan Dolarõdõr. Ö renim ücretleri 2015-2016 e itim-
ö retim yõlõ için belirlenmi  olup, sonraki yõllarda ö renim ücretlerinde
meydana gelebilecek artõ lar her e itim-ö retim yõlõ ba õndan önce
ö rencilere ayrõca duyurulacak ve giri  yõlõna bakõlmaksõzõn tüm
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ö renciler o yõl için ilan edilecek yeni ö renim ücretlerine tabi
olacaklardõr. Ö rencilere, Amerika Birle ik Devletleri’nde okudu u
sürece (3. ve 4. Sõnõfta) Sam Houston State Üniversitesi tarafõndan
yõllõk 1000 Amerikan Dolarõ burs verilecektir. Sam Houston State
Üniversitesine ödenecek ücret; ö renim ücreti, temel harçlar ve
oryantasyon programõ ücretinden olu maktadõr. Ö rencinin ABD’de
bulundu u süre boyunca sa lõk sigortasõ yaptõrmasõ zorunlu olup,
bunun ücreti ile birlikte, barõnma, yemek, kitap-kõrtasiye ve ki isel
ihtiyaçlarõ için yapaca õ harcamalarõn, yõllõk 12.000 ABD Dolarõ
civarõnda olaca õ tahmin edilmektedir.

Bk. 778. stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde e itim-ö retim ücrete
tabidir. 2015-2016 akademik yõlõnda üniversiteye ilk kez kayõt
yaptõracak ö renciler için ö renim ücreti; lisans programlarõnda
KDV dâhil yõllõk 25.000 TL, yabancõ dil hazõrlõk programlarõnda ise
KDV dâhil yõllõk 20.000 TL’dir. Taksitli olarak yapõlacak ödemelerde
anla malõ bankanõn tahsilat sistemi kullanõlarak 9 taksite kadar
ödeme imkânõ sa lanõr. Ö renim ücretinin tamamõnõ akademik yõlõn
ba õnda pe in ödeyenlere %5 indirim yapõlõr. Üniversitenin
konukevlerinde ücretler oda türlerine göre de i kenlik göstermekte
olup, konukevinde kalmak isteyenler için, 2015-2016 akademik
yõlõnda aylõk konaklama ücreti, 4 ki ilik odada ki i ba õna KDV dâhil
350 TL’dir. Ö renim ücreti ve konukevi ücretleri, fiyat ve maliyet
artõ larõ dikkate alõnarak her yõl Mütevelli Heyeti tarafõndan yeniden
belirlenebilir. Tam veya kõsmi burslu lisans programlarõna yerle tirilen
ö rencilere sa lanacak burs, sadece ö renim ücretini veya ö renim
ücreti üzerinden yapõlacak indirimleri kapsar. Bunun dõ õnda kalan
barõnma, beslenme, ula õm, kitap, yurt dõ õnda e itim giderleri vb.
burs kapsamõ dõ õndadõr. Tam ve kõsmi burslar kar õlõksõz olup,
ö rencinin normal ö renim süresince not ortalamasõ veya ders
geçme gibi ba arõ artlarõ aranmaksõzõn devam eder ve varsa
zorunlu yabancõ dil hazõrlõk e itimini de kapsar.  Ö retim dili Türkçe
olan lisans programlarõnõ kazanan ö renciler isterlerse ö renim
ücretini ödeyerek bir yõl süre ile yabancõ dil hazõrlõk e itimi alabilirler.
a) YGS-LYS Derece Bursu: 2015 YGS-LYS puan sõralamasõnda
(Dil puan türleri ve Ek puan ile yerle tirilenler hariç) Türkiye
genelinde dereceye giren, tam burslu lisans programlarõnõ tercih
ederek Üniversitemize ÖSYM tarafõndan yerle tirilen ve kesin
kayõt yaptõran ö rencilere 9 ay boyunca ve aylõk olarak; ilk 100’e
girenlere 2500 TL, 101 ile 500 arasõna girenlere 2000 TL, 501 ile 1000
arasõna girenlere 1500 TL, 1001 ile 2000 arasõna giren ö rencilere
1000 TL nakit burs verilir. 2015 Dil puan sõralamasõnda (Ek puan
ile yerle tirilenler hariç) Türkiye genelinde dereceye giren, tam
burslu lisans programlarõnõ tercih ederek Üniversitemize ÖSYM
tarafõndan yerle tirilen ve kesin kayõt yaptõran ö rencilere 9 ay
boyunca ve aylõk olarak; ilk 10’a girenlere 2500 TL, 11 ile 50 arasõna
girenlere 1900 TL, 51 ile 100 arasõna girenlere 1400 TL, 101 ile 200
arasõna giren ö rencilere 1000 TL nakit olarak burs verilir. YGS-LYS
Derece Burslarõ zorunlu yabancõ dil hazõrlõk ö retimi için bir, lisans
ö retimi için dört yõldõr. Daha önce herhangi bir yüksekö retim
kurumundan lisans derecesi ile mezun olan ö renciler YGS-LYS
Derece Burslarõndan yararlanamazlar. b) Akademik Ba arõ Bursu:
ÖSYM tarafõndan tam burslu lisans programlarõna yerle tirilen
ö renciler hariç, bölümdeki birinci akademik yõl sonunda disiplin
cezasõ almamõ  olmak artõyla, a õrlõklõ genel not ortalamasõ en az
3.50 ve üzeri olan ve kendi bölümündeki ö renciler arasõnda ilk 5’e
(be ) giren ö rencilere, izleyen akademik yõlõn ö renim ücreti
üzerinden %10 ile %100 arasõnda de i en oranlarda indirim yapõlõr.
c) Karde  ndirimi: Üniversitemizde birden fazla karde in ö renim
görmesi halinde her bir karde e, ödeyece i ö renim ücreti üzerinden
%10 oranõnda indirim yapõlõr. Karde  indirimi ö rencilerin ö renim
gördü ü sürece geçerlidir. d) Çift Anadal / Yandal: Üniversitemiz
ö rencileri, çift anadal ve yandal programlarõnõn kabul artlarõnõ
sa ladõklarõ takdirde, kontenjan dahilinde Üniversitemizin bir ba ka
lisans programõnda normal ö renim süresince ücretsiz olarak çift
anadal ve yandal yapabilirler.  Burs ve indirimlerle ilgili ayrõntõlõ bilgi
için Üniversitemizin Burs Yönergesine bakõnõz. (Bkz. www.izu.edu.tr)
Birden fazla burs ve indirim (karde  indirimi, nakit olarak verilen
burslar ve pe in ödeme indirimi hariç) almaya hak kazanan ö renci,
yalnõzca kapsam olarak en yüksek olanõndan ve tek bir burstan
yararlanõr.

Bk. 779. Bu programlarõn e itimi stanbul’da, Kapadokya Meslek
Yüksekokulu Sabiha Gökçen Yerle kesinde verilecektir. Bu
programlarõ tercih edecek ö rencilerin Sabiha Gökçen Uluslararasõ
Havalimanõ ve bölgedeki havacõlõk tesislerinde verilecek uygulama
e itimleri, staj vb. e itim faaliyetlerine katõlabilmeleri için havalimanõ
giri  kartõ alma artlarõnõ ta õmalarõ gerekmektedir. Giri  kartõ
alabilmek için ö rencilerin kayõt esnasõnda adli sicil belgesi ibraz
etmeleri ve adli sicil belgesinde, Türk Ceza Kanunu’na göre zimmet,
ihtilas, irtikâp, rü vet, hõrsõzlõk, dolandõrõcõlõk ve sahtecilik gibi yüz
kõzartõcõ suçlardan dolayõ hüküm kaydõ, 3713 sayõlõ Terörle Mücadele
Kanunu’nda yer alan suçlardan hüküm kaydõ, 5607 sayõlõ Kaçakçõlõkla
Mücadele Kanunu’na, 2313 Sayõlõ Uyu turucu Maddelerin Murakabesi
Hakkõnda Kanun’a, 2863 Sayõlõ Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma

Kanunu’na ve 1567 Sayõlõ Türk Parasõnõn Kõymetini Koruma
Hakkõnda Kanun’a muhalefetten hüküm kaydõ bulunmamasõ
gerekmektedir. Ö renciler e itimleri boyunca Sabiha Gökçen
Havalimanõ Giri  Kartlarõ Yönergesinin tüm artlarõna uymakla ve
kart ücretlerini kar õlamakla yükümlü olacaktõr. Bu programlarda
e itim ücretlidir. Meslek Yüksekokulumuzda örgün e itim
programlarõnda teorik dersler, derslerin %30’unu geçmeyecek
ekilde uzaktan e itim sistemi ile verilebilir. Hazõrlõk sõnõfõ dâhil tüm

örgün e itim programlarõnda dersler programõn özelli ine göre ve
i birli i yapõlan kurum kurulu larõn imkânlarõ do rultusunda haftanõn
altõ günü 08.00 – 20.00 saatleri arasõnda olu turulacak programa
göre i lenecektir. Sivil Havacõlõk Kabin Hizmetleri ve Sivil Hava
Ula tõrma letmecili i (%30 ngilizce) programlarõnõn e itim ücreti
bir yõl için KDV hariç 9.500 TL; Uçu  Harekât Yöneticili i (%30
ngilizce) ve Uçak Teknolojisi (%30 ngilizce) programõnõn e itim
ücreti bir yõl için 11.750 TL’dir. Uçak Teknolojisi (%30 ngilizce)
programõnõn uygulama e itimlerinin bir kõsmõnõn Sivil Havacõlõk
Genel Müdürlü ü tarafõndan yayõnlanan mevzuat gere ince gerçek
bakõm ortamõnda yürütülmesi gerekti inden bu programõn ikinci
sõnõfõ THY Teknik A ’nin Sabiha Gökçen ve/veya Atatürk
Havalimanlarõnda bulunan tesislerinde gerçekle tirilebilir. Programõ
tercih edecek adaylarõn tercihten önce programõn uygulama
e itimleri hakkõnda bilgi almasõ gerekmektedir. ngilizce programlarõn
hazõrlõk sõnõfõnda e itim, ö rencinin seviyesine ve ba arõ durumuna
göre iki veya üç dönemde verilir. Hazõrlõk sõnõfõnda iki dönem e itim
gören ö renciler için e itim ücreti KDV hariç 9.500 TL’dir. Seviye
ve ba arõ durumuna göre hazõrlõk sõnõfõnda üç dönem e itim görmesi
gereken ö rencilerin e itim ücretine KDV hariç 1.100 TL ilave edilir.
Bu ücretlere hazõrlõk e itimi sonunda yapõlacak “online” bitirme
sõnavõ ve sertifika ücreti dahildir. lk kayõtta ücretin en az 1/4'ü pe in
olarak ödenir. Ücretin geri kalanõ Kasõm, Aralõk, Ocak, ubat, Mart,
Nisan aylarõnda e it taksitler halinde ödenecek olup, birinci taksit
yüksekokulun banka hesabõna yatõrõlõr. Di er taksitler kredi kartõ
aracõlõ õyla tahsil edilecektir. Ücretin tamamõnõn pe in olarak
ödenmesi durumunda indirim uygulanõr: Uygulanacak indirim,
yukarõda yer alan e itim ödeme planõna uygun banka tüketici
kredisi faiz oranõ ortalamalarõ baz alõnarak piyasa ko ullarõna göre
belirlenecektir. Kayõt esnasõnda yüksekokulun belirledi i banka
veya bankalar aracõlõ õyla uzun vadeli ödeme imkânlarõ da
sunulmaktadõr. Kayõt olan ö rencinin e itime devam etmemesi
durumunda yõllõk e itim ücreti eksiksiz olarak tahsil edilir. lk sõrada
Kapadokya Meslek Yüksekokulunun burssuz örgün ö retim
programlarõndan birini tercih eden ö rencilere %15 tercih bursu
verilmektedir. Yüksekokulun giri  burslarõ ö renim ücretiyle sõnõrlõ
olup zorunlu ngilizce hazõrlõk sõnõfõnda geçirilecek dönemi de (bir yõl)
kapsar; ancak barõnma, beslenme, ula õm, kitap, donanõm ve
benzeri konularõ kapsamaz. Ö renci ba arõlõ oldu u ve disiplin
cezasõ almadõ õ sürece bursu devam eder. Söz konusu burslar
kar õlõksõzdõr. ndirim ve/veya burslarõn en yüksek oranda olanõ
geçerli sayõlõr. E itim ücretleri takip eden yõllarda günün ekonomik
ko ullarõna uygun olarak mütevelli heyeti tarafõndan yeniden
belirlenir ve akademik yõl ba lamadan ilan edilir. Ayrõca yüksekokulun
“Burs ve Sosyal Yardõm Yönergesi” uyarõnca mesleki e ilim bursu,
kõsmi çalõ ma bursu, akademik ba arõ bursu, karde  bursu, ehit
ve gazi çocuklarõ bursu gibi burslar da verilmektedir. Bursluluk
ko ullarõ söz konusu yönerge hükümlerince belirlenir.

Bk. 780. Bu programõ tercih eden ö renciler iste e ba lõ olarak, her akademik
yõlba õnda belirlenecek kontenjan ve artlar dâhilinde 2. sõnõf
e itimlerine stanbul Sabiha Gökçen Yerle kesinde devam
edebileceklerdir.

Bk. 781. Bursa Teknik Üniversitesine kayõt yaptõranlar arasõnda,
yerle tirildikleri puan türünde Türkiye sõralamasõnda 1-10. sõrada
yer alanlara 2500 TL/ay, 11-100 arasõnda yer alanlara 2000 TL/ay,
101-500 arasõ yer alanlara 1500 Tl/ay, 501-1000 arasõnda yer
alanlara 1000 TL/ay burs verilecektir. Burslar bir yõl içinde 8 ay
süreyle verilir ve e itim süresince devam etmesi için, 4 üzerinden
en az 3,5 not ortalamasõna sahip olmak arttõr. Azami burs süresi
hazõrlõk sõnõfõ dahil 5 yõldõr.

Bk. 782. Ö renciler e itimlerini Ondokuzmayõs Ballõca kampusunda
sürdüreceklerdir.

Bk. 783. Lefko a ngiliz Üniversitesi (BUN), Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti’nin
(KKTC) Girne kentinde bulunan ilk yerle kesinde, e itim-ö retim
veren özel bir üniversite olup, e itim ücretlidir. 2015-2016 akademik
yõlõ için belirlenmi  toplam ö renim ücretleri (yõllõk e itim harcõ,
sosyal etkinlik ücreti, kayõt ücreti ve sa lõk sigortasõ dahil) : Hazõrlõk
Okulu (Türkçe- ngilizce) 13,660 TL, ktisadi, dari ve Be eri Bilimler
Fakültesi lisans programlarõ 10,960 TL, E itim Fakültesi lisans
programlarõ 15,060 TL, Uygulamalõ Bilimler Meslek Yüksek Okulu
ön lisans programlarõ 13,060 TL’dir. Türk Lirasõ bazõnda belirlenen
ücretler enflasyon ve dövizdeki devalüasyon oranõnda 2016-2017
akademik yõlõ için tekrar düzenlenecektir. Belirtilen ö renim ücretlerine
%5 KDV tutarõ dahil de ildir. Burslar sadece yõllõk e itim harcõnõ
kapsar. Burslu ö renciler sosyal etkinlik ücreti (700 TL), kayõt ücreti
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(280 TL), ve sa lõk sigortasõnõ (180 TL) kendileri kar õlamakla
yükümlüdür. Ö renim ücretlerinin her dönem için 3 taksit halinde
ödenmesi de mümkündür. Bu durumda pe in ö renim ücretlerine,
%10 vade farkõ eklenecektir. Ö retmen veya ö retim üyelerinin
(emekliler dahil) çocuklarõna %25, herhangi bir spor dalõnda milli
takõm kadrosunda yer alan ve/veya spor yaptõ õ dalda en üst ligde
lisanslõ olarak spor yapõp aynõ zamanda BUN’u üniversitelerarasõ
kar õla malarda temsil eden kadrolarõn içinde yer alan ö rencilere
%20-50 arasõ, gazi ve polis çocuklarõna %30, Türk Silahlõ Kuvvetler
mensuplarõna (emekliler dahil), e lerine ve çocuklarõna, ehit
çocuklarõna ve sarõ kart sahibi basõn mensubu ve çocuklarõna, TC
Elçiliklerinde görevli personel çocuklarõna %50  burs verilir.  Burslar
yalnõzca ö renim ücretini kapsar. Burslar kar õlõksõz olup, ngilizce
Hazõrlõk Okulunda geçirilebilecek azami bir yõllõk süreyi ve yerle ilen
programõn normal ö retim süresini kapsar. Normal ö retim süresinin
a õlmasõ durumunda ö renci, ö renim görece i her ek dönem için
kayõt yaptõrdõ õ yõldaki burssuz programa yerle tirilen ö rencilerin
ödemesi gereken ücreti öder. Üniversitemizde e itim aldõ õ sõrada
üstün ba arõ gösteren ö rencilere Yüksek eref Bursu
sa lanmaktadõr. Ayrõca adaylara Ba arõlõ Sporcu Bursu, Karde
indirimi ve di er burslar da verilmektedir. Birden fazla burs ve/veya
indirim hakkõ kazanan ö renciye bu haklarõn yalnõzca en yükse i
uygulanõr  (Ayrõntõlõ bilgi için bakõnõz www.bun.edu.tr).

Bk. 784. TÜ Kuzey Kõbrõs Kampusu, KKTC’de kurulu Gazima usa ve
Yenierenköy Yerle kelerinde, TÜ Rektörlü ü’ne ba lõ bir yapõ
içinde e itim-ö retim vermektedir. E itim ücretli olup, TÜ
Rektörlü ü’nün belirledi i ko ullarda, ö renimlerin bir kõsmõ TÜ
stanbul kampüslerinde olabilir. 2015-2016 Akademik Yõlõ için
ö renim ücreti; TC uyruklular 12.500 TL, KKTC uyruklular 11.500
TL dir (bu ücretler KDV hariç olup, KKTC’deki mali yasal mevzuat
sebebiyle 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren %5 (yüzdebe ) KDV
uygulamasõ yürürlü e girecektir.). Yõllõk ö renim ücreti Güz ve
Bahar dönemi kayõtlarõnda iki e it taksit halinde ödenebilir.
Önümüzdeki yõllarda ö renim ücretinde bir artõ  söz konusu olursa,
eski ö renciler için bu artõ  bir önceki yõla göre TL bazõnda KKTC
Devlet Planlama Örgütü tarafõndan ilan edilen yõllõk TÜFE oranõ ile
sõnõrlõ olacaktõr. Yukarõdaki ücretler, akademik takvimde belirtilen
tarihlerde yatõrõldõ õ takdirde geçerli olup, gecikmeler için ceza
ödenmesi söz konusudur. Yaz Ö retimi, burslu ö renciler de dahil
olmak üzere, ayrõca ücrete tabidir.

Bk. 785. Bu bölüme 2015-2016 ö retim yõlõnda yerle tirilen en yüksek puanlõ
ilk 5 ö renciye Çelebi Hava Servisi A. . tarafõndan kararla tõrõlan
miktarda ve burs ilkeleri do rultusunda belirlenen kriterlere göre
Ekim-Haziran aylarõnda olmak üzere bir akademik yõlda 9 ay
süreyle burs sa lanõr..

Bk. 786. Bu program Gediz Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi
letme ve Uluslararasõ li kiler Bölümü ile Leeds Beckett Üniversitesi
letme ve Uluslararasõ li kiler Bölümü tarafõndan ortakla a

yürütülen dört yõllõk bir lisans programõdõr. Bu program kapsamõnda
ö renciler lisans ö reniminin ilk üç yõlõnõ Gediz Üniversitesi’nde, son
yõlõnõ ngiltere’de Leeds Beckett Üniversitesi’nde tamamlayacaktõr.
Leeds Beckett Üniversitesine 2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda
kayõtlõ olan ö renciler için ö renim ücreti 9.500 ngiliz Sterlini olup,
bu programa bu yõl itibariyle kayõt olacak ö renciler 4. Yõllarõnda
Leeds Beckett Üniversitesinde o yõl belirlenen ö renim ücretini
ödeyeceklerdir. Bu ücret Leeds Beckett Üniversitesinin ö renim
ücreti ile temel harçlarõnõ kapsamaktadõr. Üniversitemizi burslu
kontenjanlardan kazanan ö rencilerin ö renim ücretleri burs
statüsüne göre  Gediz Üniversitesi ile Leeds Beckett Üniversitesinde
geçirilecek ö renim süreleri için ö renci tarafõndan kar õlanacaktõr.
Ö rencilerin ngiltere’de geçirece i süre içinde yurt, yemek, kitap-
kõrtasiye ve ki isel ihtiyaçlarõ için yapaca õ harcamanõn aylõk
yakla õk 700 Sterlini tutaca õ tahmin edilmektedir. Gediz
üniversitesinde ö renim ücreti ise hazõrlõk sõnõfõ için 20.000 TL,
birinci sõnõf için ise 22.000 TL’dir. Gediz Üniversitesi ö renim
ücretlerinde yõllar itibariyle TÜFE oranlarõnõ a mamak üzere artõ
yapabilecektir. lgili ülkede e itime gidebilmek için, ö rencilerin
uluslararasõ yabancõ dil sõnavlarõnõn birinden ilgili üniversite tarafõndan
belirlenen taban puanlarõ almalarõ gerekmektedir.(Tercihlerinizi
yapmadan önce ayrõntõlõ bilgi için üniversitemize ba vurunuz.)

Bk. 787. Yalova Üniversitesi ile ngiltere Leeds Beckett Üniversitesi arasõnda
yürütülecek olan Uluslararasõ Ortak Lisans Programõ (UOLP) 4 yõl
süreli olup, ö renciler ilk 3 yõlõ Yalova Üniversitesi’nde son yõlõ ise
Leeds Beckett Üniversitesi’nde geçireceklerdir. Ö renciler önce
Yalova Üniversitesi’nde 1 yõl hazõrlõk programõna devam
edeceklerdir. Yalova Üniversitesi için yõllõk ö renim ücreti, Yalova
Üniversitesi’ndeki ngilizce Hazõrlõk okulu için 2.500 TL, lisans
programõ için yõllõk 4.000 TL ve ngiltere’deki e itimleri için yakla õk
6.500 pounddur. Bu ücret, Leeds Beckett Üniversitesi’nin ö renim
ücreti ve temel harçlarõnõ ö rencinin programda öngörülen dönemlerde
ngiltere’de bulundu u süredeki zorunlu sa lõk sigortasõ ücretini
kapsamaktadõr. Yalova Üniversitesi UOLP ö rencileri Türkiye’de
bulunduklarõ dönemlerin ücretlerini Yalova Üniversitesi’ne

uluslararasõ Lisans Programlarõ çerçevesinde ngiltere’de bulunduklarõ
dönemlerin ücretlerini Leeds Beckett Üniversitesi’ne ödeyeceklerdir.
Ö rencinin ngiltere’de bulunaca õ süre içinde yurt, yemek, kitap
kõrtasiye ve ki isel ihtiyaçlarõ için yapaca õ harcamalar kendisine
aittir. Ö rencilerin ngiltere’de geçirece i süre içinde yurt, yemek,
kitap-kõrtasiye ve ki isel ihtiyaçlarõ için yapaca õ harcamanõn aylõk
yakla õk 650 Pound tutaca õ tahmin edilmektedir.

Bk. 788. 2015-2016 e itim ö retim yõlõnda bu bölüme yerle erek kayõt
yaptõran ö rencilere Ayhan ahenk Vakfõ tarafõndan 9 ay süre ile
aylõk 500 TL burs verilecektir. Burs her ders yõlõ sonunda ba arõlõ
oldu unu belgeleyen ö renciye normal ö renim süresi (zorunlu
hazõrlõk sõnõfõ dahil) boyunca verilir. Normal ö renim süresini
tamamlayan ö rencinin bursu Haziran ayõ sonunda kesilir.

Bk. 789. Bu program T.C. Milli E itim Bakanlõ õ Hayat Boyu Ö renme Genel
Müdürlü ü ve T.C. Plato Meslek Yüksekokulu tarafõndan uzaktan
ö retim sistemiyle ortakla a yürütülmekte olan 2 yõllõk bir ön lisans
programõdõr. Dersler internete dayalõ teknolojiler kullanõlarak
gerçekle tirilecektir. Programdaki dersler internet üzerinden
gerçekle tirilece inden ö rencilerin e itim süresi boyunca internete
eri im olana õ bulunmalõdõr. Ö renciler yazõlõm ve internet ortamõndaki
e itim-ö retim materyali için ek ücret ödemez. Bu programa
yerle en ö rencilerin kayõt, koordinasyon ve sõnav i lemleri
belirtilen ildeki Olgunla ma Enstitüsü’nde yapõlacaktõr. “Çocuk
Geli imi (Uzaktan Ö retim) ( stanbul) programõnõn yüz yüze dersleri
Beylerbeyi Olgunla ma Enstitüsü’nde yürütülür.

Bk. 790. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 791. Bu programa 1. tercihinden yerle erek kayõt yaptõran ö rencilere
ö renim ücretinin %50’si, 2. tercihinden yerle erek kayõt yaptõran
ö rencilere ö renim ücretinin %40’õ ve 3. tercihinden yerle erek
kayõt yaptõran ö rencilere ö renim ücretinin %20’si oranõnda indirim
uygulanõr. Verilen indirimler kar õlõksõz olup, zorunlu ngilizce Hazõrlõk
Okulunda geçirilebilecek azami bir yõllõk süreyi ve yerle ilen
programõn normal ö retim süresini kapsar.

Bk. 792. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 793. Bu programa alõnacak ö rencilerin iyi derecede yüzme bilmeleri,
aletli dalõ a engel te kil edecek herhangi bir sa lõk sorununun
bulunmamasõ (tam te ekküllü bir hastane raporu) gerekmektedir.

Bk. 794. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 795. 2015 yõlõnda yapõlan YGS ve LYS sonucunda ortaya çõkan
yerle tirme puanlarõna göre 1-100 aralõ õnda ki sõralamada yer alan
ve Yõldõrõm Beyazõt Üniversitesine (YBÜ) kesin kayõt yaptõran
ö rencilere 9 ay süreyle ayda 750 (Yediyüz elli) TL, 101-1000
aralõ õndaki sõralamada yer alan ve YBÜ’ ne kesin kayõt yaptõran
ö rencilere 9 ay süreyle ayda 500 (Be  yüz) TL kar õlõksõz “YBÜ
Ba arõ Ödülü” sa lanacaktõr. “YBÜ Ba arõ Ödülü” ngilizce hazõrlõk
sõnõfõnõn ilk yõlõnõ ve normal ö retim süresini kapsamaktadõr.
Zorunlu hazõrlõk sõnõfõ e itimini bir yõllõk akademik takvim süresinde
bitiremeyen ö renciler ile Yõllõk Genel Akademik Not Ortalamasõ
3.00 ün altõna dü en ö rencilerin takip eden dönemden itibaren
“YBÜ Ba arõ Ödülü” kesilir. Hazõrlõk sõnõfõnda ba arõlõ olamadõ õ için
ödülü kesilen ö rencilerin ödülleri, Lisans programõndaki e itimlerine
ba ladõklarõ tarihten itibaren bulunduklarõ yõl itibariyle Üniversite
Yönetim Kurulunca belirlenecek kriterler çerçevesinde devam
ettirilecektir. Ayrõca üniversitemizi ilk üç sõrada tercih eden
ö rencilerimize Ö renci Asistanlõk uygulamasõnda öncelik
tanõnacaktõr (Ö renci Asistanlõk ile ilgili olarak ayrõntõlõ bilgiyi
üniversiteden edininiz.)

Bk. 796. Bu programa kayõt için Üniversitelerin Tõp Fakültelerinin Deniz ve
Sualtõ Hekimli i ve Hiberbarik Tõp Anabilim Dalõndan  veya  Sualtõ
Hekimi bulunan Hiberbarik Oksijen Tedavi Merkezlerinden “Birinci
Sõnõf  Sanayi Dalgõcõ olur” sa lõk raporu alõnmasõ gerekmektedir.
Profesyonel Sualtõ Adamlarõ Yönetmeli inde belirtilen yeterlilik
belgesi alma artlarõnõ yerine getirmi  olmalõdõr.  Ö renciler kendi
ki isel dalõ  malzemelerini (maske, palet, norkel, 15 lt dalõ  tüpü,
dalõ  elbisesi, yüzerlik ceketi-BC,  derin su regülatör, üçlükonsol
patik, a õrlõk kemeri, 10 kg. a õrlõk sualtõ feneri, dalõ  çantasõ.)
e itim-ö retim dönem ba õnda kendileri tamamlamakla yükümlüdür.
Ö renciler, her yõl Üniversite tarafõndan düzenlenecek e itim
gezilerindeki konaklama ve tekne-dalõ  masraflarõnõ kendileri
kar õlayacaklardõr. Her e itim yõlõ için yeri Uygulama E itimi
(mesleki staj) zorunlulu u vardõr.

Bk. 797. Yabancõ dil hazõrlõk sõnõfõ e itimi Burdur’da sürdürülecektir.

Bk. 798. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 799. stanbul Teknik Üniversitesi ile New Jersey Institute of Technology
(NJIT) tarafõndan yürütülen uluslararasõ ortak 4 yõllõk çift diploma
lisans programõdõr. Ö renciler 1. ve 3. yõllarõ stanbul Teknik
Üniversitesi’nde, 2. ve 4. yõllarõ New Jersey Institute of
Technology’de tamamlayacaklardõr. Bu program, stanbul Teknik
Üniversitesi’ne kabul edilecek ö rencilerle, New Jersey Institute
of Technology tarafõndan kabul edilen uluslararasõ ö rencilerin
birlikte e itim görecekleri uluslararasõ bir programdõr. Programõ
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ba arõ ile tamamlayan ö renciler stanbul Teknik Üniversitesi’nden
“Elektronik ve Haberle me Mühendisli i Lisans Diplomasõ” ve New
Jersey Institute of Technology’den de “Electrical Enginering
Lisans diplomasõ” alacaklardõr. 2015-2016 e itim-ö retim yõlõ için
programõn yõllõk (güz ve bahar yarõyõllarõ) ö renim ücreti; TÜ de
ngilizce hazõrlõk sõnõfõ için 7700 TL, programõn TÜ de alõnacak lisans
ö renimi için de 5000 ABD Dolarõ kar õlõ õ Türk Lirasõdõr. Bu program
ö rencileri NJIT de geçirecekleri her bir ö renim yõlõ için o yõla ait
New Jersey Eyaleti vatanda larõnõn ödeyece i miktarõ
ödeyeceklerdir. 2015-2016 yõlõ için bu miktar 15.648 ABD dolarõdõr.
Bu ücret NJIT nin ö renim ücreti ve temel harçlarõ ile ö rencinin
programda öngörülen dönemlerdeki oryantasyon programõ
ücretinden olu maktadõr. Ö rencinin New Jersey de bulunaca õ

süre içinde, yurt, yemek, kitap-kõrtasiye ve ki isel ihtiyaçlarõ için
yapaca õ harcamanõn akademik yõl ba õna yakla õk 18.000 ABD
Dolarõ tutaca õ tahmin edilmektedir. Ö rencilerin ABD de bulundu u
sürede sa lõk sigortasõ yaptõrmasõ zorunlu olup bunun ücreti de
ö renciye aittir.

Bk. 800. Ö retim dili en az %30 Yunanca’dõr.

Bk. 801. Çift diplomaya yönelik Uluslararasõ Ortak Lisans Programõ (UOLP),
Gazi Üniversitesi ile Montana State Üniversitesi tarafõndan ortak
olarak yürütülen lisans programõdõr. Programõ ba arõyla tamamlayan
bir ö renci, her üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrõ diploma
alõr. ngilizce dil yeterlilik artlarõndan birini sa layamayan ö renciler,
ilk altõ ay Gazi Üniversitesinin, ikinci altõ ay Montana State
Üniversitesi’nin ngilizce hazõrlõk okulunda yo un ngilizce e itimi
alacaklardõr. ( ngilizce yeterlik artlarõ ve hazõrlõk e itimi ile ilgili
ayrõntõlõ bilgiyi Üniversiteden edininiz.) Program dört yõllõk olup, 1.
yõl ve 3. yõl Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi n aat
Mühendisli i Bölümü’nde (Ankara), 2. yõl ile 4. yõl Montana State
Üniversitesi’nde (Bozeman) e itim görülecektir. 2015-2016 e itim-
ö retim yõlõ için programõn her akademik yõl ba õna ö renim ücreti
18.000 TL (Gazi Üniversitesi) ile 18.000 ABD Dolarõ (Montana State
Üniversitesi) olarak belirlenmi  olup, bu ücret Montana State
Üniversitesi’nin ö renim ücreti ve temel harçlarõndan ve Gazi
Üniversitesinin kayõt ücretinden olu maktadõr. Ö rencinin Montana
State Üniversitesi’nde bulunaca õ süre içinde yurt, yemek, kitap-
kõrtasiye ve ki isel ihtiyaçlarõ için yapaca õ harcamanõn akademik
dönem ba õna yakla õk 10.000 ABD Dolarõ tutaca õ tahmin
edilmektedir. Yukarõda belirtilen ö renim ücreti 2015-2016 e itim-
ö retim yõlõ için belirlenmi  olup, önümüzdeki yõllarda ö renim
ücretlerinde meydana gelebilecek artõ lar her e itim-ö retim yõlõ
ba õndan önce ö rencilere ayrõca duyurulacak ve giri  yõlõna
bakõlmaksõzõn tüm ö renciler o yõl için ilan edilecek yeni ö renim
ücretlerine tabi olacaklardõr.

Bk. 802. Bu programõn YGSK kontenjanõna en yüksek YGS yerle tirme
puanõ ile yerle en ve kesin kayõt yaptõran ilk üç ö renciye Uluda
Üniversitesi ile EKER A. . tarafõndan imzalanan Mesleki E itime
Destek Protokolü kapsamõnda EKER A. . tarafõndan iki yõl süre
ile Eylül-Haziran aylarõnõ kapsayacak 10 aylõk 250,00.-TL tutarõnda
aylõk ö renim bursu ödenecektir. lgili burslar iki yõlsonunda
kesilecektir. Burslar kar õlõksõzdõr. Burslu programa yerle tirilenler
yüksekokul bünyesinde program de i tirdikleri taktirde burs haklarõnõ
kaybederler. Ö rencilik haklarõnõ kaybeden, herhangi bir disiplin
suçu alan veya derse devamsõzlõk nedeniyle kalan ö rencilerin
bursu kesilir.

Bk. 803. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 804. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Adana Bilim ve Teknoloji
Derne inin Deste iyle, derne in burs yönergesi hükümlerine göre
ba arõlõ ö renciler için, Lisans Yerle tirme Sõnavõ sonucunda
yerle en ve kayõt yaptõranlar bölümün puan türündeki derecesine
göre burs verilecektir. Verilecek olan burs miktarlarõ ÖSYM
tarafõndan yapõlacak sõralama esas alõnarak: a) Ba arõ sõrasõna
göre: lk 1000’e 2.000 TL, 1001-5000 arasõnda 1.500 TL, 5001-
10.000 arasõnda 1.000 TL, 10.001-20.000 arasõnda 500 TL, 20.001-
30.000 arasõnda 400 TL, 30.001-40.000 arasõnda 300 TL,40.001-
50.000 arasõnda 150 TL ödenecektir.

Bk. 805. E itim Kuruca ile lçesinde sürdürülecektir.

Bk. 806. E itim Ulus lçesinde sürdürülecektir.

Bk. 807. Bazõ dersler Toros E itim Merkezinde yapõlacaktõr.

Bk. 808. Bursa Orhangazi Üniversitesi’nde yõllõk e itim ücreti, 2015 - 2016
ders yõlõnda lisans programlarõnda 24.000,00 TL, önlisans
programlarõnda 12.000 TL’dir. Bu ücrete %8 KDV dahildir. E itim
ücretinin ilk yarõsõ üniversiteye kayõt sõrasõnda, ikinci yarõsõ ise
ikinci yarõyõl ba õnda, ders kayõtlarõndan önce ödenir. Bursa
Orhangazi Üniversitesi, kayõtlõ ö renciler için sonraki yõllarda e itim
ücretleri, her yõl Mütevelli Heyetin kararõ ile TÜFE ve ÜFE
ortalamasõna göre arttõrõlacaktõr. Üniversitenin burslu programlarõna
yerle tirilen ö rencilere sa lanan burslar e itim ücretini kapsar.
Yerle tirme puanõ ba arõ sõrasõna göre; 1-100 arasõnda olanlarõn
bursu üniversiteye kayõt sõrasõnda do rudan “Kapsamlõ Burs”a

yükseltilir. Kapsamlõ Burs’un içeri inde Tam Burs’a ek olarak
2.000,00 TL tutarõnda aylõk katkõ bursu (yõlda 10 ay boyunca) ve
ücretsiz barõnma imkanõ, 101-1000 arasõnda olanlarõn bursu
üniversiteye kayõt sõrasõnda do rudan “Kapsamlõ Burs”a yükseltilir.
Kapsamlõ Burs’un içeri inde Tam Burs’a ek olarak 1.500,00 TL
tutarõnda aylõk katkõ bursu (yõlda 10 ay boyunca) ve ücretsiz
barõnma imkanõ, 1001-2000 arasõnda olanlarõn bursu üniversiteye
kayõt sõrasõnda do rudan “Kapsamlõ Burs”a yükseltilir. Kapsamlõ
Burs’un içeri inde Tam Burs’a ek olarak 1.000,00 TL tutarõnda aylõk
katkõ bursu (yõlda 10 ay boyunca) ve ücretsiz barõnma imkanõ,
2001-5000 arasõnda olanlara ücretsiz barõnma imkanõ vardõr.
Burslardan yararlanma süresi ngilizce Hazõrlõk Programõ’nda azami
1(bir) yõl, lisans programõnda azami 4 (dört) yõl olmak üzere toplam
5 (be )  yõl dõr.  Bursa Orhangazi Üniversitesi ö rencinin derslere
devam etmesi ko uluyla söz konusu burslarõn bu süre zarfõnda
hiçbir ekilde kesilmeyece ini, not ortalamasõ veya sõnõf-ders
geçme gibi konulardan etkilenmeyece ini taahhüt etmektedir.

Bk. 809. Canik Ba arõ Üniversitesinde 2015-2016 e itim-ö retim yõlõ ücretleri;
E itim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danõ manlõk, Türkçe
Ö retmenli i ve ngilizce Ö retmenli i bölümü için KDV dâhil yõllõk
22.950 TL, Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
bölümü için KDV dâhil yõllõk 19.950, Psikoloji bölümü için KDV dâhil
yõllõk 22.950 TL, Türk Dili ve Edebiyatõ bölümü için KDV dâhil yõllõk
21.950 TL, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi letme bölümü için
KDV dâhil yõllõk 17.950 TL, Uluslararasõ Ticaret ve letmecilik ile
Siyaset Bilimi ve Uluslararasõ li kiler bölümü için KDV dâhil yõllõk
19.950 TL, Mimarlõk ve Mühendislik Fakültesi n aat Mühendisli i,
ç Mimarlõk, Mimarlõk ve Elektrik-Elektronik Mühendisli i Bölümü
için KDV dâhil yõllõk 22.950 TL’dir. ngilizce Hazõrlõk sõnõflarõ için
ücret, her bir kur ba õna KDV dâhil 4.950 TL’dir. Ö renim ücretleri,
2015 A ustos-2016 Haziran aylarõ arasõnda ilk taksiti kayõt sõrasõnda
pe in, kalan dokuz (9) taksiti anla malõ banka sözle mesi ile en
fazla on (10) taksitte tahsil edilir (OTS). Canik Ba arõ Üniversitesi’ne
2015-2016 döneminde kaydolan ö renciler için e itim-ö retim
ücreti 4 yõl sabit olacaktõr. Pe in ödemelerde %5 indirim yapõlõr.
E itim Burslarõ: Yüksekö retim Programlarõ ve Kontenjanlarõ
Kõlavuzu’nda “E itim Burslu” olarak belirtilen programlardan birini
tercih ederek ÖSYM tarafõndan yerle tirilen ö rencilerin hak
kazandõ õ (%25, %50, %75 ve %100) burs oranlarõ e itim ücretinden
dü ülür. Canik Ba arõ Üniversitesi ö rencinin kazandõ õ bursu
disiplin cezasõ almadõ õ sürece, not ortalamasõ veya sõnõf-ders
geçme gibi konulardan etkilenmeyece ini taahhüt etmektedir. Yaz
okulu ücreti, barõnma, beslenme, ula õm, kitap vb. konular e itim
bursu kapsamõ dõ õndadõr. E itim burslarõ, bir yõlõ zorunlu ngilizce
Hazõrlõk sõnõfõ olmak üzere be  akademik yõlõ kapsar.  Yurt Ücretleri
ve Üniversitenin Verdi i Di er Burslar: Üniversitemizin ö renci yurt
ücretleri, her akademik dönem içinde ö renci ba arõsõna göre
verilen (Akademik Ba arõ Bursu) burslar, Üniversite tercihlerinde
Üniversitemizi tercih ederek kazanan ö rencilere verilen (Tercih
Burslarõ) burslar, ehit çocuklarõna verilen burslar, karde  ö rencilere
verilen burslar ve Üniversitemiz basketbol takõmõna alõnacak
ö rencilere verilen burslarõn imkânlarõ ile yararlanma ko ullarõ için
Üniversitemizin web (www.basari.edu.tr) adresine bakõlmalõdõr.

Bk. 810. Uluslararasõ Antalya Üniversitesi’nde e itim ve ö retim ücrete
tabidir. 2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda e itim ücreti; ngilizce
Hazõrlõk Programõ, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Mühendislik
Fakültesi ( n aat Mühendisli i 25.000 TL) ve Turizm Fakültesi
bölümleri için 22.000TL, Güzel Sanatlar ve Mimarlõk Fakültesi
bölümleri için 25.000TL, Hukuk Fakültesi için 27.000TL’dir. Bu
ücretlere KDV dahildir. Ö renim ücretinin tamamõnõn kayõt anõnda
pe in ödenmesi halinde % 5 indirim uygulanõr. Pe in ödeme dõ õnda
ö renciler yõllõk ö retim ücreti ödemelerini, üniversite ile anla malõ
bankalar kanalõ ile gerçekle tirebilirler. Bu durumda banka tarafõndan
üniversiteye ödenecek bedel ö renci tarafõndan bankaya taksitler
halinde ödenebilir.  a) Burslu programlara yerle tirilen ö rencilere
sa lanan burs, sadece ö retim ücretini kapsamaktadõr. Kar õlõksõz
olan bu burs zorunlu Hazõrlõk Sõnõfõnda geçecek süre haricinde lisans
programlarõnda 6 yõl süresince devam eder. Uluslararasõ Antalya
Üniversitesi’nde burslu programlara yerle me dõ õnda a a õda
belirtilen ö renim ücreti indirimi ve aylõk nakit deste i verilmektedir.
Bu burslar Hazõrlõk Sõnõfõnda geçecek süreyi de kapsar. Ö renci,
birden fazla burs ve indirim kapsamõna girerse sadece birisinden
ve en yüksek olanõndan yararlanõr. Ö renim ücretinin dõ õnda kalan
barõnma, beslenme, ula õm, kitap vb. ücretler ö renci tarafõndan
kar õlanõr. LYS puan türlerinde ilk 10.000’e girenlere üniversitemiz
yurtlarõndan ücretsiz yararlanma hakkõ verilir. Spor Bursu: ngilizce
Hazõrlõk, Önlisans ve Lisans programlarõna kayõt yaptõran
ö rencilerden bran larõnda üstün ba arõlõ olduklarõnõ belgeleyen ve
Üniversite adõna yarõ lara katõlabilecek olanlara de erlendirmeler
sonrasõ verilir. ehit Çocuklarõ Bursu: LYS sõnavõ sonucunda
Uluslararasõ Antalya Üniversitesi’nin burssuz programlarõndan
birine girme hakkõ kazanan ve en yüksek puanõ alan ilk 3 (üç) aday
%100 burslu olarak ö renim hakkõ elde eder. b)2015-ÖSYS
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sonucuna göre Uluslararasõ Antalya Üniversitesi lisans programlarõna
yerle tirilen ö rencilerden puan türüne ve yerle me ba arõ sõrasõna
göre (ek puan hariç) a a õda belirtilen sõralama aralõ õna girenlere
ö retim ücreti indirimi ve her yõl 9 ay boyunca aylõk nakit deste i
verilir: Bu uygulama; LYS yerle tirme puanõna göre Türkiye
genelinde puan türlerinde  ilk 100’e girenlere %100 ö retim ücreti
indirimi ve aylõk 2000 TL, 101-500 arasõnda yer alanlara  %100
ö retim ücreti indirimi ve aylõk 1500 TL, 501-1000 arasõnda yer
alanlara  %100 ö retim ücreti indirimi ve aylõk 1000 TL, 1001-3000
arasõnda yer alanlara  %100 ö retim ücreti indirimi ve aylõk 750 TL,
3001-10000 arasõnda yer alanlara aylõk 400 TL  eklindedir.
Üniversite tarafõndan nakti ödenecek (aylõk 2000 TL, 1500 TL, 1000
TL ve 750 TL olan) burslar hazõrlõk sõnõfõ dahil 5 (be ) yõl ile sõnõrlõdõr
ve akademik ba arõsõzlõk, disiplin cezasõ veya ba ka bir e itim
programõna geçi  yapõlmasõ halinde kesilir. E itim-ö retim, yurt
ücretleri ve burslar her yõl Mütevelli Heyeti tarafõndan, maliyet
artõ larõ ile o yõlõn Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanõr.
Sonraki yõllarda ö renim ücretine yapõlacak artõ lar, bir önceki yõlõn
enflasyon ((TÜFE+ÜFE)/2)oranõnõ geçemez.  c)Uluslararasõ
Bakalorya (IB) (TC uyruklu olmak artõyla) ö rencilerine diploma
notu; 45 olanlara %100, 40-44 arasõnda olanlara %75, 33-39
arasõnda olanlara %40, 24-32 arasõnda olanlara %15 oranõnda
ö retim ücreti indirimi,  d)Her akademik yõl sonunda, lisans ve
önlisans programlarõnda, en az iki yarõyõl ö renim görmü  ve Genel
A õrlõklõ Not Ortalamasõnõ 4.00 üzerinden 3.50 ve üstüne çõkaran her
ö renciye Mütevelli Heyetince akademik yõlõn ba õnda ilân edilen
kriterlere göre, o yõlõ izleyen ö retim yõlõ ücretinden %10 ile %100
arasõnda ö retim ücreti indirimi sa lanõr.

Bk. 811. Üsküdar Üniversitesi’nde ö retim ücrete tabidir. 2015 - 2016
ö retim yõlõnda yõllõk alõnacak ö retim ücretleri; Mühendislik ve
Do a Bilimleri Fakültesi: 30.366-TL, nsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi: 30.366-TL, Sa lõk Bilimleri Fakültesi: 22.764-TL, leti im
Fakültesi: 22.764-TL, Sa lõk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu:
15.157-TL, Lisans Programlarõnõn Zorunlu ngilizce Hazõrlõk Sõnõfõ
Ö retim Ücreti 25.296-TL’dir. lk kayõtta ücretin %25’i pe in olarak
ödenir, ücretin geri kalanõ Ekim-Kasõm-Aralõk-Ocak- ubat-Mart-
Nisan-Mayõs aylarõnda e it taksitlerde ödenmek üzere taahhüt
edilir. Pe in ödemelerde % 5 indirim yapõlõr. Bu ücretlere KDV (%
8)  dahil de ildir. Üsküdar Üniversitesi’nde ücret artõ õ; ilgili ö retim
yõlõnda gerçekle en son yõlõn TEFE ile TÜFE’nin toplamõnõn yarõsõnõ
geçmeyecek ekilde Üniversite Mütevelli Heyet kararõyla arttõrõlõr.
Üsküdar Üniversitesi’nin Burslu programlarõna yerle tirilen
ö rencilere sa lanan burs sadece e itim-ö retim ücretini
kapsamaktadõr. ÖSYM tarafõndan burslu yerle tirilen ve kayõt
yaptõran ö rencilerin burslarõ ba arõ durumuna bakõlmaksõzõn normal
ö renim süresince (ön lisans programlarõnda iki yõl, lisans
programlarõnda dört yõl ve ayrõca zorunlu yabancõ dil hazõrlõk
sõnõfõnda geçirilecek süreyi de kapsar) devam eder. ÖSYS
sonuçlarõna göre Üsküdar Üniversitesi tam ücretli lisans ve ön
lisans programlarõna kayõt yaptõran ö rencilerden; Üniversitemiz
bölümlerinden birine ilk tercihinden yerle enlere % 25, ikinci
tercihinden yerle enlere % 15; üçüncü, dördüncü ve be inci
tercihlerinden yerle enlere % 10 indirim uygulanõr. ÖSYM tarafõndan
Üsküdar Üniversitesi ücretli lisans ve ön lisans programlarõna kayõt
yaptõran ö rencilerden, ilk 5 tercihi Üsküdar Üniversitesi olan ve
bu tercihlerinden birine yerle enlere %25 indirim uygulanõr. Üsküdar
Üniversitesi’nin lisans programlarõna ÖSYS sonuçlarõna göre; ilk
1000 içerisinden kayõt yaptõran ö rencilere; lisans e itimi ve
ba arõlarõna katkõ olarak akademik yõl süresince aylõk 500 TL burs
verilir. Üsküdar Üniversitesi’nde tam ücretli programlarda ö renim
görmekte olan karde lerden her birine % 10 oranõnda e itim-ö retim
ücretinden indirim verilir. Üsküdar Üniversitesi’nin tüm tam ücretli
ön lisans ve lisans programlarõna kesin kayõt yaptõran; Türk Silahlõ
Kuvvetleri, Emniyet Te kilatõ, Sa lõk Bakanlõ õ, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlõ õ, Üniversite ve Milli E itim Mensuplarõnõn
çocuklarõna e itim-ö retim ücretinde % 10 oranõnda, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlõ õ yurtlarõnda yeti enler, lkö retim döneminde
annesiz ve babasõz büyüyenler ile ehit ve Gazi çocuklarõna % 50
indirim verilir. Üsküdar Üniversitesi’nin tam ücretli programlarõna
kayõt yaptõran ö rencilerden; Milli sporcu belgesini ibraz edenlere
% 25, spor dallarõndan birinde profesyonel liglerde oynayan
sporculara % 20, Ulusal müsabakalarda ferdi spor dallarõnda son
üç yõl içinde ilk üç dereceye giren sporculara % 15 oranõnda e itim
ö retim ücreti indirimi verilir. Bu ö renciler kendi alanlarõ ile ilgili her
türlü faaliyetlerinde Üsküdar Üniversitesi’ni temsil ederler. Bilim,
Sanat, Din ve Kültür alanlarõnda uluslararasõ platformda ba arõ
kazanmõ  tam ücretli yerle en ö rencilere e itim-ö retim ücretinden
% 20, ulusal alanda ba arõ kazanmõ  ö rencilere e itim-ö retim
ücretinden % 10 indirim verilir. Bu ö renciler kendi alanlarõ ile ilgili
her türlü faaliyetlerinde Üsküdar Üniversitesi’ni temsil ederler.
Üsküdar Üniversitesi’nin tam ücretli lisans programlarõna kayõt
yaptõran ö rencilerden Uluslararasõ Bakalorya diploma notu 32 ve
üzeri olanlara %25 oranõnda e itim-ö retim ücretinden indirim
verilir. TÜB TAK’ça tespit edilen uluslararasõ yarõ malarda altõn,

gümü  ve bronz madalya alan ve ödül aldõklarõ alandaki tam burslu
bölüm ve programlarõmõza kayõt yaptõran ö rencilere e itim-
ö retim dönemlerinde aylõk 300 TL burs verilir. Her akademik yõl
sonunda, lisans ve ön lisans programlarõnda, en az iki yarõyõl
ö renim görmü  ve genel not ortalamasõ 3,50 ve üzeri olan
ö rencilere izleyen yõlõn e itim-ö retim ücretinden ba arõ derecesine
göre 3.90-4.00 % 50, 3.80-3.89 % 40, 3.70-3.79 % 30, 3.60-3.69
% 20, 3.50-3.59 %10 indirim verilir. Üniversitenin ve NP Grup
çalõ anlarõnõn çocuklarõna e itim-ö retim ücreti üzerinden %50
indirim verilir. Üsküdar Üniversitesi’nde ö renimine devam etmekte
iken önceden öngörülmeyen nedenlerle ödeme güçlü üne dü en
ve bu durumu belgelendiren ö rencilere burs komisyonunun uygun
görmesi halinde Mütevelli Heyeti Kararõyla akademik yõl boyunca
ö le yeme i bursu ve yol ücreti bursu verilir. Takip eden yõllarda
bu burslardan yararlanmak isteyen ö rencilerin istenen belgelerle
tekrar ba vuru yapmalarõ gerekir. Üsküdar Üniversitesi’nin (ön
lisans veya lisans) herhangi bir programõndan mezun olup (yeniden)
Üsküdar Üniversitesi programlarõna yerle tirilen ö rencilere ö retim
ücretinden %20 oranõnda indirim verilir. Üniversitemizde ö renim
gören bir ö renci, yeniden sõnava girerek aynõ programa yerle mesi
durumunda ÖSYM burslarõ dõ õndaki burslardan yararlanamaz.
Ö renciler, üniversitemiz burslarõndan/indirimlerinden sadece
birinden yararlanabilirler. Birden fazla burs ve indirim almaya hak
kazanan ö renciler, yalnõzca tutar olarak en yüksek olandan
yararlanabilirler.

Bk. 812. TED Üniversitesi’nde (TEDÜ) e itim-ö retim ücrete tabidir. 2015-
2016 akademik yõlõnda tüm programlar için ö renim ücreti 25.500
TL’dir. Bu ücrete %8 KDV dahil de ildir. Ö renim ücreti iki e it
taksitte Güz ve Bahar yarõyõlõ ba larõnda ödenir. Tam Burs ile
yerle en ö rencilere ücretsiz yurt imkanõ sa lanõr. Ö renciler,
derslere kayõtlõ olarak ö renimine devam etti i ve disiplin cezasõ
almadõ õ takdirde, ba arõ durumu/genel not ortalamasõ bu burslarõn
devamõnõ etkilemez. Üniversiteye ilk giri te sa lanan burslar
normal ö renim süresince kesintisiz devam eder; verilen burs,
ö renimine ngilizce Dil Okulu’nda ba layan ö renciler için 6 yõl,
do rudan birinci sõnõfa ba layan ö renciler için ise 5 yõldõr.
Ba langõç kurunda hazõrlõk e itimine ba layan ö renciler bir yõlda
ngilizce e itimlerini tamamlayõp fakültelerdeki programlarõna
geçerse ,burslarõ %10 artar.%90 ve daha fazla burslu olanlara bu
artõ  uygulanmaz. Ö renciler Burs Yönetmeli inde belirtilen
hükümlere tabidir (bk. www.tedu.edu.tr). htiyacõnõ belgeleyen
ö renciler için yemek ve kitap bursu vardõr. Ayrõca, e itim
süresince ba arõ ve çalõ ma burslarõ mevcuttur. Uluslararasõ
Bakalorya (IB) Diploma notuna göre Bilim nsanõ Yeti tirme
Programlarõndan mezun olanlarõn yerle tirme sõralamasõna göre ek
burs imkanlarõ vardõr, ayrõntõlar web sitesinden ö renilebilir.

TED Üniversitesi programlara de il fakültelere ö renci alarak
ö rencilerin tercihlerini birinci sõnõf tecrübesinden sonra yapmalarõna
imkan sa lar. Mühendislik Programlarõ: Bilgisayar Mühendisli i,
Elektrik-Elektronik Mühendisli i, Endüstri Mühendisli i, n aat
Mühendisli i, Makine Mühendisli i lisans derecelerini ktisadi ve
dari Bilimler Programlarõ: Ekonomi, letme, Siyaset Bilimi ve
Uluslararasõ li kiler lisans derecelerini; Ö retmenlik Programlarõ
Sõnõf Ö retmenli i, Okul Öncesi Ö retmenli i, Rehberlik ve Psikolojik
Danõ manlõk lisans derecelerini kapsar. Ö rencilerden,
yerle tirildikleri programa kayõt yaptõrõrken ilgi duyduklarõ lisans
diploma programõnõ belirtmeleri istenecektir. Esas ö renim görmek
istenen lisans diploma programõ ise ikinci sõnõfõn ba õnda ö rencilerin
tercihleri do rultusunda kesinle tirilecektir. Bu tercihlerde TEDÜ
hiçbir kõsõt koymaz. Ancak, Yüksekö retim Kurumlarõnda Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasõnda Geçi , Çift Anadal,
Yan Dal ile Kurumlararasõ Kredi Transferi Yapõlmasõ Esaslarõna
li kin Yönetmelik’i kurum içi yatay geçi  hükümlerine göre yapõlõr.

Bk. 813. Bülent Ecevit Üniversitesi programlarõna kayõt yaptõran ö renciler
ngilizce hazõrlõk e itimlerini, kayõt sõrasõnda müracaat etmeleri ve
belirlenecek bedeli ödemek artõyla Uluslararasõ Saraybosna
Üniversitesinde tamamlayabileceklerdir.

Bk. 814. Mu la Sõtkõ Koçman Üniversitesine yerle tirilme puan türlerine göre
ilk üç sõrada yerle erek kayõt yaptõran Mu la li Mente e lçesinde
ö renim gören lisans ö rencilerine bir e itim-ö retim yõlõ boyunca
ücretsiz konaklama imkanõ sa lanacak olup, Üniversite Senatosunun
belirleyece i akademik ba arõya ba lõ olarak konaklama imkanõ
devam edecektir.

Bk. 815. Teknik bilgi, beceri ve uygulama gerektiren mesleki derslerde en
az %30 uygulamalõ yüzyüze e itim yapõlõr.

Bk. 816. E itim Hasankeyf lçesinde sürdürülecektir.

Bk. 817. Bu programda uygulamaya yönelik bazõ dersler ve stajlar özel ve
resmi havacõlõk kurulu larõnõn tesislerinde yapõldõ õndan bu programa
girmeye hak kazananlardan adli sicil kaydõ ve adli sicil ar ivi kaydõ
sorgulamasõ istenecektir. Taksirli trafik suçlarõ hariç adli sicil kaydõ
bulunanlarõn kesin kayõtlarõ yapõlmayacaktõr.
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Bk. 818. Bu programda bir yõlda 12' er haftalõk üç dönemden olu an
trimester sistemi uygulanmaktadõr. Programa kayõt olan ö rencilerin
altõ dönemlik önlisans e itim ö retimlerinin üç dönemi programõn
ba lõ oldu u yüksekokulda, üç dönemi ise ilgili anla malõ kamu
veya özel kurum ve kurulu larda gerçekle tirilecektir (Ayrõntõlõ
bilgiye http://tbmyo.sdu.edu.tr internet adresinden ula õlabilir.).

Bk. 820. Bu programa kayõt yaptõran ö renciler e er isterlerse Western
Michigan Üniversitesi ile yapõlan anla ma gere i 3. ve 4. sõnõflarõ
bu üniversitede tamamlayabilecekler ve ba arõlõ olmalarõ durumunda
da hem Anadolu Üniversitesi’nden hem de Western Michigan
Üniversitesi’nden diploma alma imkânõna sahip olabileceklerdir.
Western Michigan Üniversitesi’nde 3. ve 4. sõnõfõ tamamlamak
isteyen ö rencilerin bu üniversiteye gidebilmek için gerekli ngilizce
dil düzeyini sa lamalarõ gerekir ( ngilizce düzeyi ile ilgili ayrõntõlõ
bilgiyi Üniversiteden edininiz.). Western Michigan Üniversitesi’nde
e itim ücrete tabidir ve 2014–2015 akademik yõlõ için bu ücret
12.500 ABD Dolarõ olarak belirlenmi ti. Bu üniversitenin 2015–2016
ö retim yõlõ ücretleri henüz kesinle memi  olup az miktarda artõ
gösterebilecektir. Ayrõca ö rencilerin Western Michigan
Üniversitesi’nde bulunacaklarõ süre içinde yurt, yemek, kitap-
kõrtasiye ve ki isel ihtiyaçlarõ için yapacaklarõ harcamanõn akademik
yõl ba õna yakla õk 13.500–15.000 ABD Dolarõ tutaca õ tahmin
edilmektedir.

Bk. 821. Bu programa kayõtlõ ö renciler pratiklerinin bir kõsmõnõ gündüz
programõnda yapabilirler.

Bk. 822. Ö renciler ö renimlerini Mengen’de sürdüreceklerdir.

Bk. 823. Ö renciler ö renimlerini Çivril lçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 824. Bu program T.C. Marmara Üniversitesi ile birlikte uluslararasõ ortak
6 yõl süreli lisans programlarõ kapsamõnda yürütülmektedir. Ö renciler
1.,2. ve 3. sõnõfõ K.K.T.C. Do u Akdeniz Üniversitesinde (DAÜ),
4.,5. ve 6. sõnõfõ T.C. Marmara Üniversitesinde tamamlayacaklardõr.
ngilizce Hazõrlõk Okuluna katõlmasõ gereken ö renciler ngilizce
hazõrlõk sõnõfõnõ DAÜ’de tamamlayacaklardõr. Ö renciler, e itim
süreleri boyunca DAÜ tarafõndan yõllõk olarak belirlenecek ö renim
ücretlerini DAÜ’ye öderler.  (Bakõnõz Bk. 66) Bu programda her iki
Üniversitenin akademik gereklerini ba arõ ile yerine getiren bir
ö renciye, her iki Üniversitenin logolarõ ile Rektör ve ilgili Dekanlarõnõn
imzalarõnõ ta õyan tek bir diploma düzenlenir.

Bk. 825. Komrat Devlet Üniversitesi’nde e itim ücretli olup, 2015-2016
e itim-ö retim yõlõnda ö retim ücreti yõllõk 1.650 ABD Dolarõdõr ve
iki taksitte ödenebilecektir. Ücret dönem ba larõnda (1. Dönem
Eylül ayõnda, 2. Dönem Ocak ayõnda) tahsil edilecektir. Bu ücret
e itim harcõ ve staj ücretlerini kapsamaktadõr. Yõllõk enflasyon
oranõna göre okul ücreti artmaktadõr. (Ö retim ücreti Moldova Leyi
ile tahsil edilmekte olup, e itim yõlõnõn 1 Eylül’deki Dolar kuru geçerli
olacaktõr.) Milli Kültür Fakültesi Rus ve ngiliz Dilleri ve Edebiyatlarõ
(Ö retmenlik) Programõnda ö retim dili Rusça ve ngilizce’dir. Bir
yõl süreli Rusça Hazõrlõk Sõnõfõ Programõ uygulanõr. Programõn ilk
döneminde sadece Rus dili ö retilmektedir. kinci dönem
programõnda ise ngilizce, Moldova ve Gagavuz tarihi ve kültürü
dersi ve ö rencinin okuyaca õ bölümden iki lisans dersine yer
verilmektedir. Rus ve ngiliz Dilleri ve Edebiyatlarõ (Ö retmenlik)
Programõnõn dersleri a õrlõklõ olarak Rus Dilinde okutulmaktadõr. Milli
Kültür Fakültesi ngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatlarõ (Ö retmenlik)
Programõnda ö retim dili ngilizce ve Rusça’dõr. Bir yõl süreli Rusça
Hazõrlõk Sõnõfõ Programõ uygulanõr. Programõn ilk döneminde sadece
Rus dili ö retilmektedir. kinci dönem programõnda ise Moldova
kanonu ve Moldova dili dersleri ve ö rencinin okuyaca õ bölümden
iki lisans dersine yer verilmektedir. ngiliz ve Rus Dilleri ve
Edebiyatlarõ (Ö retmenlik) Programõnõn dersleri a õrlõklõ olarak
ngiliz Dilinde okutulmaktadõr. Bu programõn Hazõrlõk sõnõfõnda
ba arõsõz olan ö rencilere ikinci bir hak tanõnõr, komisyon olu turulur
ayet ö renci komisyonda da ba arõlõ olmazsa programõ bir yõl daha

tekrar ederler. kinci yõl sonunda da ba arõsõz olan ö rencilerin okul
ile ili ikleri kesilmektedir. Hazõrlõk sõnõfõ, ö retim süresi sütununda
gösterilen yõllara dahil de ildir. Komrat Devlet Üniversitesi Rusça
Yeterlik Sõnavõnõ ba aranlar do rudan birinci sõnõfa alõnõrlar. Komrat
Devlet Üniversitesi kriterine uygun Uluslararasõ Yeterlik Sõnav
belgesine sahip olan ö renciler de do rudan birinci sõnõfa alõnõrlar.
2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda Rusça Hazõrlõk Sõnõfõ ö retim
ücreti 1.100 ABD Dolarõdõr. (Ö retim ücreti Moldova Leyi ile tahsil
edilmekte olup, e itim yõlõnõn 1 Eylül’deki Dolar kuru geçerli
olacaktõr.) Fakülte bünyesinde Türk ö rencilere özel olarak ayrõ bir
merkez (sõnõf) tahsil edilmi tir. Her ö rencinin banka hesabõnda
2.000 ABD Dolarõ oldu unu belgelemesi zorunludur. Üniversiteye
kabul için ortaö retim kurumundan mezun olunmasõ ve hiç bir sa lõk
sorununun olmamasõ gereklidir. A õr hastalõklarõn bulunmamasõ
zorunludur ve buna dair sa lõk raporunun olmasõ arttõr. ( eker,
kalp, böbrek hastalõklarõ vb.) Her dönem sonunda yapõlan
de erlendirmeye göre genel akademik not ortalamasõ 10 üzerinden
9.5 ve üstünde olan ö rencilere Moldova E itim Bakanlõ õ tarafõndan
kar õlõksõz burs sa lanabilmektedir. Burs ayrõntõlarõ Moldova E itim

Bakanlõ õ tarafõndan her yõl ayrõca ilan edilir. Bu burs Rusça Hazõrlõk
Programõnda okuyan ö rencileri kapsamaz. Üniversite bünyesinde
50 Türk ö renci için yurt imkanõ bulunmaktadõr. Kõz ve erkek
ö renciler aynõ binada farklõ bölümlerde kalmaktadõr. Yurt binasõnda
odalar 2-4 ki ilik olup her katta mutfak, banyo ve tuvalet
bulunmaktadõr. Aylõk yurt ücreti 10 ABD Dolarõdõr. Ayrõca, isteyen
ö renciler kiralõk ev tutabilirler. Aylõk ev kiralarõ 150-250 ABD Dolarõ
arasõnda de i mektedir. Bir ö rencinin aylõk geçim masrafõ kira
hariç minimum 100 ABD Dolarõdõr. Hazõrlõk Sõnõfõ kayõt tarihi
20.09.2015-29.10.2015 tarihleri arasõndadõr. E itim-Ö retimin
Ba lama ve Biti  Tarihi: Hazõrlõk Sõnõfõ için 01.11.2015-31.07.2016,
Üniversite için 01.09.2015-30.06.2016 tarihleridir. Üniversite
hakkõnda ayrõntõlõ bilgiye kduturkmerkezi@maõl..ru e-posta
adresinden ula õlabilir. ( rtibat Bilgileri: Sonea SURN NA Telefon:
00 373 298 23481:25988, Faks: 00 373 298 23481:25988 Cep: 00
373 79932046) Kayõt için istenilen belgeler; Kimlik (Pasaport), Lise
Diplomasõ (Apostil onaylõ), Sabõka Kaydõ (Apostil Onaylõ), Banka
Hesabõ (En az 2.000 ABD Dolarõ bulunmasõ zorunludur.), Sa lõk
Raporu (Kalp Elektrokardiogrami ve Psikiyatri Raporu), 6 adet
vesikalõk foto raf (3x4 ebatlarõnda)

Bk. 826. Çift diploma programõ çerçevesinde e itimin ilk iki yõlõ (ilk dört
yarõyõlõ) Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve Almanca olarak,
sonraki iki yõlõ (son dört yarõyõlõ) stanbul Kemerburgaz
Üniversitesi’nde ve Türkçe olarak verilecektir.   Almanca dil
seviyesi B.2.2. ve üzerinde olan ö renciler Köln Üniversitesi’nde
hukuk e itimine ba layabileceklerdir. Almanca dil seviyesi B.1.ve
üzerinde olan ö renciler Köln Üniversitesi’nde B.2.2 seviyesine
çõkõncaya kadar bir yõl süresince Almanca dil e itimi alacaklardõr.
Almanca dil seviyesi B.1. seviyesinden az olan ö renciler B.2.2
seviyesine çõkõncaya kadar bir yõl süresince stanbul Kemerburgaz
Üniversitesi’nde Almanca dil e itimi alacaklardõr.  Üniversiteye ilk
kayõt a amasõnda Almanca dil seviyesi B.2.2. ve üzerinde olan
ö rencilere normal ö renim süreleri boyunca stanbul Kemerburgaz
Üniversitesi tarafõndan ek %25 ö renim bursu verilecektir. Ö renciler
Almanya’ya ula õm masraflarõ ile Almanya’daki ya am masraflarõnõ
kendileri kar õlayacaklardõr. Almanya’daki ya am giderlerinin aylõk
800 Avro olmasõ öngörülmektedir. Almanya’nõn ö renim vizesi
vermek üzere aradõ õ yakla õk 8000 Avro miktarõndaki bloke
hesabõn Almanya’da bir bankada açõlmõ  olmasõ ko ulu yerine
getirilmelidir. Program hakkõnda ayrõntõlõ bilgi Üniversiteden alõnabilir.

Bk. 827. Uluslararasõ Balkan Üniversitesi’nde e itim dili ngilizce’dir.
Uluslararasõ geçerlili i bulunan bir belge ile ngilizce yeterlili ini
belgeleyen veya üniversitede yapõlacak yeterlik sõnavõnda ba arõlõ
olan ö renciler do rudan üniversitenin 1. sõnõfõna kaydedilir.
Uluslararasõ geçerlili i bulunan bir belge ile ngilizce yeterlili ini
belgeleyemeyen veya yeterlik sõnavõnda ba arõlõ olamayanlar,
üniversite bünyesindeki ngilizce Hazõrlõk Okulu’na devam ederler.
ngilizce Hazõrlõk Okulu 4 yõllõk ö renim süresine dahil de ildir.
ngilizce Hazõrlõk Okulu bir akademik yõldõr. Hazõrlõk Okulu en çok
2 akademik yõlda tamamlanmak zorundadõr. Bu süre zarfõnda
ba arõlõ olanlar üniversite lisans e itimine devam edebilirler.
Üniversiteye burslu kabul edilen ö rencilerden ngilizce Hazõrlõk
e itimine devam eden ve akademik yõl sonunda yapõlan ngilizce
yeterlik sõnavõnda ba arõsõz olanlarõn hazõrlõk okulunda daha sonra
alacaklarõ e itim ücrete tabidir. Tam burslu (%100 burslu) olan
ö renciler haricinde Üniversitede e itim-ö retim ücrete tabidir.
2015-2016 e itim-ö retim yõlõ ücreti; Mühendislik Fakültesi’nde
burssuz ö renciler için 4.000 Avro, %50 burslu ö renciler için 2.000
Avro ve %25 burslu ö renciler için ise 3.000 Avro’dur. Üniversitenin
di er fakülteleri için 2015-2016 e itim-ö retim yõlõ ücreti burssuz
ö renciler için 3.500 Avro, %50 burslu ö renciler için 1.750 Avro
ve %25 burslu ö renciler için ise 2.625 Avro’dur. 2015-2016 e itim-
ö retim yõlõnda ngilizce Hazõrlõk Okulu ücreti Burssuz ö renciler için
3.000 Avro, %25 Burslu ö renciler için 2.250 Avro, %50 Burslu
ö renciler için ise 1.500 Avro’dur. ngilizce Hazõrlõk Okulunda
ba arõlõ olamayan ö renciler tekrar kayõt ücreti ödeyerek bir yõl
daha hazõrlõk sõnõfõna devam edebilirler. Hazõrlõk sõnõfõnõ tekrar
okuyan ö renciler için; Burssuz ö renciler 3.000 Avro, %25 Burslu
ö renciler 2.250 Avro, %50 Burslu ö renciler 1.500 Avro ve %100
Burslu ö renciler için 1.000 Avro’dur. Uluslararasõ Balkan Üniversitesi
%25, %50 ve %100 oranlarõnda burs imkanõ sunmaktadõr.
Üniversitenin %50 Burslu programlarõnõ tercih edip, kayõt yaptõran
ve kayõt olduklarõ programõn türüne göre 2015 yõlõ LYS sõnavõndaki
sõralamada ilk 10.000’e (D L puanõ ile girenlerden ilk 5000’e)
girenlere Tam Burs (%100) verilecektir. Söz konusu burslar
ö rencinin ba arõlõ olmasõ ve disiplin cezasõ almamasõ kaydõyla,
ngilizce Hazõrlõk Okulu e itimi dahil, tüm ö retim süresi için
geçerlidir. Burslarõn ba langõç seviyesinde devam edebilmesi için,
ngilizce Hazõrlõk e itiminin bir yõlda tamamlanmasõ ve fakülte
sõnõflarõnda genel not ortalamasõnõn (GPA) %100 burslular için 4.00
üzerinden 3.00, %50 burslular için 2.75 ve %25 burslular için 2.50
olmasõ gerekmektedir. Burslar sadece e itim ücretini
kapsamaktadõr. Barõnma ve yemek ücretleri ile oturma izni giderleri
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ö renciye aittir. Üniversite kayõt tarihleri, ÖSYM’nin ilan etti i
tarihler arasõndadõr. 2015-2016 akademik yõlõ 15 Eylül 2015 tarihinde
ba layacaktõr. Tarih ve kültür ehri olan Üsküp’te ö rencilerin aylõk
barõnma, yemek, yol ve kõrtasiye giderleri ortalama 200-250
Avro’dur. Üsküp’te kõz ve erkek ö renciler için yurt imkanlarõ
mevcuttur. Yurt ücreti aylõk 100-150 Avro’dur. Üniversiteye kayõt
yaptõracak ö renciler Üniversite ve Üsküp’te ya am ko ullarõ
hakkõnda ayrõntõlõ bilgiye Uluslararasõ Balkan Üniversitesi stanbul
Bürosundan veya www.ibu.edu.mk internet adresinden ula abilirler.
( RT BAT B LG LER : Uluslararasõ Balkan Üniversitesi stanbul
rtibat Bürosu: Megacenter C29 Kat:10 Bayrampa a/ stanbul,
Telefon: 00 90 212 584 26 27; International Balkan University,
Tashko Karadza 11A, 1000 Skopje, Macedonia. Telefon: 00 389 23
214 831, Faks: 00 389 23 214 832 e-posta: info@ibu.edu.mk) Kayõt
çin Gerekli Belgeler: 1-Lise Diplomasõ (orijinal), 2-Lise Transkripti
(4 yõl için detaylõ-orijinal), 3-Üniversite Kayõt Formu (Üniversiteden
alõnõr.), 4-ÖSYS Sonuç Belgesi (orijinal), 5- 12 Foto raf. (Not: Lise
Diplomasõ ve Transkript tercümeleri ve onaylanmasõ konusunda
gerekli i lemler Üniversite Hukuk leri Bürosu tarafõndan
yürütülmektedir.) Lise Diplomasõ ve Transkript (Not Döküm
Çizelgesi) Onaylanmasõ için Gerekli Olan Belgeler: 1. Lise Diplomasõ:
Diplomanõn aslõ; asõl diplomaya  “Apostil” Onay mühürü  yaptõrõlmalõdõr.
(Kaymakamlõklardan yaptõrõlabilir.) 2. Her yõlõn ayrõ ayrõ ders not
dökümünü gösteren çizelge (Transkript) (Her yõl için detaylõ
doldurulmasõ gerekir.) 3. Özel Okul Lise mezunlarõ için, Türk Milli
E itim Bakanlõ õndan okulun akredite oldu unu gösteren belge
alõnmasõ gereklidir. 4. Nüfus Kayõt Belgesi (Aslõ) 5. kametgâh (Aslõ)
6. 175 Avroluk Üniversite hesabõna yatõrõlmõ  ödeme makbuzu
Yukarõda istenen tüm belgelerin Makedoncaya tercüme edilmesi
ve Noterden onaylanmasõ gereklidir. (Tercüme ve Noter onayõ
Makedonya’da yapõlacaktõr.) Bütün istenen belgeler õslak imzalõ,
yetkili makam damgasõ ve imzasõ ile orjinal olmalõdõr. (Onaylanmõ
fotokopi ve “Aslõ Gibidir” ibaresi olan belgeler kabul edilmemektedir.)
stenen orijinal belgeler üzerinde yapõlan herhangi bir düzeltme
veya kalem i areti Makedonya Makamlarõnca kabul edilmemektedir.
Okullardan verilen Not Döküm Çizelgeleri (Lise Transkript) her yõlõn
derslerini ve geçerli notlarõnõ gösterecek ekilde detaylõ hazõrlanmõ
olmalõdõr. Yukarõda bahsedilen belgelerden bir tanesi bile eksik olsa
ö rencinin ba vurusu Makedonya Makamlarõnca kabul
edilmemektedir. Bütün belgeler aslõndan tercüme edilmi  olarak
3’er adet ço altõlmalõdõr. Üniversite Hukuk leri Bürosu Ö renci
Görü me Saatleri: Pazartesi, Çar amba, Cuma (08:00-12:00 ve
13:00-16:00) Oturma zni çin Gereken Belgeler: 1. Pasaport:
Pasaportun en az 15 ay geçerli süresi olmalõdõr. 2. Adli Sicil Belgesi:
Adli sicil belgesinde söz konusu ki inin do um tarihinin gün, ay, yõl
olarak tamamõnõn gösterilmesi gerekir. 3. Taahhütname: Ö rencinin
velisi tarafõndan Türkiye’de noterde velisi bulundu u ki inin
Makedonya’daki ikamet ve e itim masraflarõnõ kar õlayaca õnõ
belirtmesi gereken bir belgedir. 4. Sa lõk Sigortasõ: Ö rencinin
Türkiye’de ba lõ oldu u sa lõk kurumundan sigortalõ oldu unu
gösteren belge.  Söz konusu belgenin õslak mühürlü olmasõ gerekir.
E er ö renci devlet sigortasõnõ kullanmõyor ise özel sa lõk sigortasõ
yapmasõ gerekir. Özel sigorta yapõlõrken dikkat edilmesi gereken
husus sigortada Seyahat ibaresinin bulunmamasõ gerekir. Seyahat
Sa lõk Sigortasõ de il sadece Özel Sa lõk Sigortasõ olarak hazõrlanmasõ
gerekir. 5. Foto raf: Biometrik 8 (sekiz) adet foto raf. Beyaz
tabanlõ, uygun kõyafetli ve 3x35 cm ebatlarõnda olmalõdõr  6. Yurt
veya kira sözle mesi: Bu belge ö rencinin Makedonya’da ikamet
edece i kurum veya sözle me yapaca õ ahõslar tarafõndan noter
onaylõ olacak ekilde hazõrlanacaktõr. (Belge Makedonca
hazõrlanaca õ için tercümeye gerek kalmayacaktõr.) Yukarõda
belirtilen orijinal belgelerin hepsi Makedonca’ya tercüme edilip
noterde onaylanmasõ gerekir. Tercüme ve noter i lemleri Makedonya
Cumhuriyetinde yapõlacaktõr. Ö renci evraklarõnõ hazõrlayõp Hukuk
Bürosuna teslim ettikten sonra tercüme ve noter i lemleri de
tamamlandõktan sonra Üniversitenin hazõrlamasõ gereken belgeler:
7. Makedonca Ö renci Belgesi: Ö rencinin Üniversitede kayõtlõ
oldu unu gösteren belgedir. Üniversite Ö renci lerinden temin
edilir. 8. ngilizce 4 Yõllõk E itim Program Belgesi: Üniversite
tarafõndan verilir. 9. ngilizce Bildi ine Dair Belge: Ö rencinin
ngilizceyi yeterli seviyede bildi ini gösteren belgedir. Üniversite
tarafõndan verilir. 10. Belirlemi  Süre çin Oturum zni Formu:
Ö renci kendisi dolduracak, Üniversite Hukuk Ofisinden alõnabilir.
11. Vize Ba vuru Formu: Ö renci kendisi dolduracak, Üniversite
Hukuk Ofisinden alõnabilir. 12. Belgelerin Tercüme ve Noter
Masraflarõ için: 125 Avro. Yukarõda belirtilen tüm belgelerin orijinal
nüshalarõ ve çeviri yapõlarak noterde onaylatõlan nüshalarõ ile
ba vuranõn ana vatanõndaki Makedonya Devleti Konsoloslu una
teslim edilmelidir. Ba vuruyu yaptõktan sonra onay kararõnõ
Konsolosluk kendilerini Resmi Bir Kararla bilgilendirecektir. Bu
Resmi Kararõ ö renci ahsen, bizzat kendi gidip almalõdõr. Bu kararõ
Makedonya sõnõrõndan geçerken ve oturma izni almak için
kullanacaktõr. Ö renci  Makedonya’ya giri  yaptõ õ günden itibaren
en geç 48 saat içinde Makedonya’da ikamet edece i yerin en yakõn

karakoluna giri  yaptõ õnõ bildirmesi gerekir. Karakola kaydõnõ
yaptõktan sonra oradan verilen belge ve Konsolosluktan aldõ õ
Resmi Kararla beraber ö renci 5 gün içinde Üniversite Hukuk
sorumlusuyla birlikte Makedonya Cumhuriyeti çi leri Bakanlõ õna
belgeyi imzalatmasõ gerekir.  Makedonya Cumhuriyeti makamlarõnca
öngörülen 5 gün içinde ülkesindeki konsolosluktan aldõ õ Onay
belgesine imzayõ almadõ õ takdirde, kendisine verilen izin hakkõnõ
kaybeder ve bütün i lemlere yeniden ba lamasõ gerekir. Oturma
izni ile beraber verilen kimlik kartõ daima ö rencinin yanõnda
olmalõdõr. Oturma izni ile ilgili bilgi almak için Üniversite Hukuk leri
Bürosunu arayabilirsiniz. (smibrahimi@ibu.edu.mk/
blerim_ibuniversity@yahoo.com)

Bk. 828. 1. sõnõfõn sonunda ö renci ilk kayõt esnasõnda seçti i lisans
programõnõ; üniversite yönetmelikleri ve bölüm kontenjanõ dahilinde
de i tirebilir.

Bk. 829. Sanko Üniversitesinde e itim ücrete tabidir. 2015-2016 e itim
yõlõnda yõllõk ö renim ücreti Tõp Fakültesi  38.000 TL, Sa lõk Bilimleri
Fakültesi Hem irelik bölümü;13.500 TL, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon bölümü 16.000 TL, Beslenme ve Diyetetik bölümü
için 16.000 TL’dir. Bu fiyatlara KDV dahildir. Pe in ödeme yapõlabilir.
Pe in ödeme dõ õnda, ilk kayõt sõrasõnda % 25 pe in ödeme
yapõlmasõ, kalan ödemelerin 6 (altõ) e it taksite bölünerek, pe inat
ödemesini takip eden aydan ba layarak (her ay bir taksit) ödenmi
olmasõ, zorunludur. SANKO Üniversitesi bünyesinde ö renim
gören karde  ö rencilerden, sadece biri % 5 (yüzde be ) karde
indiriminden faydalanabilir. E itim ücretleri takip eden yõllarda,
günün ekonomik ko ullarõna uygun olarak Mütevelli Heyet tarafõndan
yeniden belirlenip akademik yõl ba lamadan ilan edilir. Ö renim
ücretinin dõ õnda kalan barõnma, beslenme, ula õm, kitap vb.
ücretler ö renci tarafõndan kar õlanõr. LYS sonuçlarõna göre ücret
muafiyeti lk 1000’den gelen ö rencilere % 100 e itim ö retim ücret
muafiyeti, 1001-3000 aralõ õndan gelen ö rencilere % 75 e itim
ö retim ücret muafiyeti, 3001-5000 aralõ õndan gelen ö rencilere
% 50 e itim ö retim ücret muafiyeti sa lanõr. ehit ve Gazi
çocuklarõna ilk 3 tercihinde SANKO Üniversitesi’ni seçmi  olmalarõ
halinde e itim ö retim ücretinden % 50 indirim yapõlacaktõr.
Üniversite tercihinde SANKO Üniversitesini birinci sõradan tercih
eden ö renciler sadece ilk yõl için % 10 (yüzde on) e itim ücreti
indiriminden faydalanabilir. Harçlõk olarak 8 ay boyunca lk 100’den
gelen ö rencilere 2000 TL/Ay, lk 101-500 aralõ õndan gelen
ö rencilere 1750 TL/Ay, lk 501-1000 aralõ õndan gelen ö rencilere
1500 TL/Ay, lk 1001-2000 aralõ õndan gelen ö rencilere 750 TL/Ay,
lk 2001-3000 aralõ õndan gelen ö rencilere 375 TL/Ay, lk 3001-
5000 aralõ õndan gelen ö rencilere 250 TL/Ay ödenir. lave olarak
sõnõflardaki en ba arõlõ ilk 3 ö renciye her e itim –ö retim yõlõ
sonrasõnda % 35 e itim-ö retim ücret muafiyet bursu verilir.
Ö renciler SANKO Üniversitesi tarafõndan verilen burslardan,
sadece bir tanesinden faydalanabilir. lk 1000’den gelen Tõp
Fakültesi ö rencilerine üniversitenin anla malõ oldu u yurtlarda /
ö renci evlerinde üç ki ilik odalardan ücretsiz yararlanma imkanõ
sa lanõr. SANKO Üniversitesi burslar ve ko ullar hakkõnda daha
detaylõ bilgi almak üzere www.sanko.edu.tr sitesi ziyaret edilebilir.

Bk. 830. Bu programa kayõt yaptõracak adaylarõn Eski ehir’de bir hafta
süreli uygulama dersi yapmalarõ zorunludur.

Bk. 831. Bu programa kayõt için Üniversitenin önerece i ve/veya tam
te ekküllü resmi bir hastaneden, görme ve renk ayõrma kabiliyetinin
kaybolmadõ õnõn, e itim süresince ve daha sonrasõnda bu mesle i
yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadõ õnõ belgeleyen
heyet raporu olmasõ gerekir.

Bk. 832. Bu programa kayõt için bir hastaneden bu mesle i yürütmeyi
engelleyecek derecede konu ma (aksan ve ive hariç, pelteklik,
telaffuz, ortodontik bozukluk, kekemelik ve tutukluk), i itme,
görme veya ruhsal engeli olmadõ õnõ belgeleyen sa lõk raporu
almak gerekir.

Bk. 833. Ö renciler ö renimlerini Hopa lçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 834. Bu programa alõnan ö renciler ilgili Yönetmelikte (19 Mart 2008 tarih
ve 26821 sayõlõ Resmi Gazete) belirtilen ko ullarõ sa lamalarõ
halinde tõp fakültesinin ikinci sõnõfõnda Hacettepe Üniversitesi Tõp
Fakültesi Tõp Doktoru Bütünle ik Programõna ba vurabilirler. Mülakat
ve ba vuru de erlendirmesi sonucunda programa kabul edilen
ö renciler iki dereceli (Tõp Doktoru MD ve Bilim Doktoru PhD) Tõp
Bilim Doktoru Bütünle ik programõna intibak ettirilirler. ki dereceli
program e itim süresini iki yõl (dört yarõyõl) uzatõr.

Bk. 835. Ö renciler, Bismil MYO in aatõ tamamlanõncaya kadar ö renimlerini
Diyarbakõr’da sürdüreceklerdir.

Bk. 836. Programdan mezun olabilmek için ö rencilerin 7. ve 8. yarõyõl
içerisinde uygulamalõ dersleri almalarõ gerekmektedir.

Bk. 837. Marmara Üniversitesi letme Fakültesi ile UOLP-ABD North
Carolina Üniversitesi (UNCW) tarafõndan ortak yürütülecek olan

letme Yönetimi ( ngilizce) programõna yerle ecek ö rencilerin
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2015-2016 ö retim yõlõnda yõllõk ö renim ücreti ngilizce hazõrlõk
sõnõfõ dahil  Marmara Üniversitesinde geçirece i her yõl için kinci
ö retim ücretinin 3 katõ yakla õk 6.000 TL’dir. UNCW’nin 2015-2016
ö retim yõlõ için ö renim ücreti 18.000 ABD Dolarõdõr. Ayrõca zorunlu
sa lõk sigortasõ ile UNCW’nin e itim ücretleri her akademik yõl için
yeniden belirlenmekte ve üniversitenin web sitesinde
yayõnlanmaktadõr. Ö rencinin UNCW’de bulunaca õ süre içinde
yurt, yemek, kitap-kõrtasiye ve ki isel ihtiyaçlarõ için yapaca õ

harcamanõn akademik yõl ba õna yakla õk 8.000 ABD Dolarõ
düzeyinde olmasõ tahmin edilmektedir. Yabancõ dil ko ulu, ücret,
hazõrlõk sõnõfõ ilgili ülkede ya am artlarõ vb. ko ullarõ konusunda
daha detaylõ bilgiyi tercihlerinizi tamamlamadan önce Üniversiteden
edininiz.

Bk. 838. Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Abdullah Gül Üniversitesini
Destekleme Vakfõ’nõn (AGÜV) deste iyle, ba arõlõ ö rencileri için
e itim ya amlarõ boyunca geli im deste i fõrsatõ sunmaktadõr.
Burslar en fazla 5 yõl süreyle yõlõn 9 ayõnda, aylõk olarak ö rencilerimize
kar õlõksõz olarak verilecektir. Ö rencilerimizin, Lisans Yerle tirme
Sõnavõ (LYS) sonucunda yerle ti i ve kayõt yaptõrdõ õ bölümün
puan türündeki derecesine göre de i en, burs miktarlarõ öyledir:
ilk 100’e 2.000 TL, 101-1.000 arasõna 1.500 TL, 1.001-5.000 arasõna
1.000 TL, 5.001-10.000 arasõna 700 TL,  10.001-15.000 arasõna 600
TL,  15.001-20.000 arasõna 500 TL, 20.001-25.000 arasõna 400 TL,
25.001-30.000 arasõna 300 TL, geli im deste i aylõk olarak
verilecektir. Lisans e itiminde verilen burslarõn yanõ sõra, bilim
adamõ olmak isteyen ve LYS sonucunda yerle ti i ve kayõt
yaptõrdõ õ bölümün puan türünde ilk 1000’den gelen ba arõlõ
ö rencilerimizden lisans e itimini üniversitemizde 3.50/4.00 ortalama
ile tamamlayanlara, akademik kariyerlerini AGÜ’de sürdürmeleri
artõyla, ABD’de kabul alacaklarõ bir üniversitede lisansüstü

e itimleri için, AGÜV tarafõndan çe itli burslar verilecektir.
Yerle tirme puan türüne göre ilk 20.000’den gelen ve AGÜ Dil Okulu
ngilizce Hazõrlõk ö rencilerine dil becerilerini daha ileriye götürmeleri
ve uluslararasõ deneyim kazanmalarõ için ABD’nin prestijli dil
okullarõnda ek bir dönem e itim imkanõ verilecektir. Ö rencilerin
e itim, seyahat ve konaklama masraflarõ AGÜV tarafõndan
kar õlanacaktõr. AGÜ, kariyerlerinde ba arõlõ ve deneyimli i adamlarõ
ve profesyonellerin rehberli inde ö rencilerine, Yakõn Kariyer
Deste i programlarõ uygulayacaktõr.  AGÜ, LYS sonucunda yerle ti i
ve kayõt yaptõrdõ õ bölümün puan türünde ilk 20.000’den gelen
ö rencilerine, en fazla 5 yõl boyunca yõlõn 9 ayõ AGÜV barõnma
deste i kapsamõnda modern ö renci köyünde ücretsiz yurt imkanõ
sunacaktõr.  Ö rencilerimizin tamamõna bilgiye sõnõrsõz eri ebilmeleri
ve e itimleri süresince kullanabilmeleri için dizüstü bilgisayarlar
AGÜV tarafõndan sa lanacaktõr. Geli im deste i, yurt dõ õ e itim
destekleri ve barõnma deste i, AGÜV Burs ve Yardõm Yönetmeli i
hükümlerine göre sa lanacaktõr.

Bk. 839. Ö renciler ö renimlerini Çaycuma lçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 840. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 841. Recep Tayyip Erdo an Üniversitesi Geli tirme Vakfõ tarafõndan
Üniversitemizin; 1- Lisans programlarõna yerle ti i ve kayõt yaptõrdõ õ
programõn puan türüne göre Türkiye genel ba arõ sõralamasõnda (ek
puanlõ yerle tirme ba arõ sõrasõ hariç) ilk 9.000’e giren Tõp Fakültesi
ve Di  Hekimli i Fakültesi ö rencileri ile ilk 23.000’e giren Mühendislik
Fakültesi ö rencilerine aylõk 1500 TL, ilk 8.000’e giren E itim
Fakültesi Sosyal Bilgiler Ö retmenli i ve Türkçe Ö retmenli i
Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatõ ve Tarih
Bölümü, ilk 14.000’e giren Tõp Fakültesi ve Di  Hekimli i Fakültesi,
ilk 25.000’e giren E itim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik
Danõ manlõk ve Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri Bölümü, ilk
30.000’e giren lahiyat Fakültesi, E itim Fakültesi Sõnõf Ö retmenli i
Bölümü, ilk 38.000’e giren Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi Matematik Bölümü ve E itim Fakültesi lkö retim
Matematik Ö retmenli i Bölümü, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi,
ilk 75.000’e giren E itim Fakültesi Fen Bilgisi Ö retmenli i Bölümü,
Ziraat ve Do a Bilimleri Fakültesi ö rencilerine ve Güzel Sanatlar,
Tasarõm ve Mimarlõk Fakültesi ö rencilerine aylõk 1000 TL ba arõ
bursu verilecektir. 2- 1. Maddede belirtilen artlara sahip olmamakla
birlikte  Lisans programlarõndan (II. Ö retim hariç,  ek puanlõ
yerle tirme ba arõ sõrasõ dahil)  kontenjanõ 50 ve daha az olanlarda
ilk iki’ye, 51-99 arasõ olanlarda ilk üç’e, 100 ve üzeri olan
programlarda ilk dört’e giren ö rencilere aylõk 500 TL te vik bursu
verilecektir. Burslar; hazõrlõk sõnõfõ dâhil programõn normal ö renim
süresi boyunca ve her e itim-ö retim yõlõnda 9 ay ödenir. Ö rencinin
genel akademik not ortalamasõnõn 4.00 üzerinden 2,50’nin altõna
dü mesi ya da kayõt dondurmasõ/izinli olunmasõ durumunda kesilir.

Bk. 842. Bu programa kayõt olan ö renciler 3 dönem okulda e itim, 3 dönem
ilgili sektörde i yeri e itimi alacaklardõr (Ayrõntõlõ bilgi ilgili MYO’dan
alõnabilir.).

Bk. 843. Ö renciler derslerini tamamlamalarõ artõyla 8. dönemlerini ntörn
Mühendislik Uygulamasõ kapsamõnda alanlarõ ile ilgili kurum ve
kurulu larda geçireceklerdir.

Bk. 844. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 845. Bu programa kayõt için bu mesle i yürütmeyi engelleyecek fiziki
ve ruhsal engeli olmadõ õnõ  belgeleyen heyet raporu alõnmasõ ve
ö rencilerin mezun olabilmeleri için sürücü belgesine (B Sõnõfõ) sahip
olmalarõ gerekir.

Bk. 846. Ö renciler ö renimlerini Ele kirt lçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 847. Bu programa en yüksek YGS yerle tirme puanõ ile yerle en ve
kesin kayõt yaptõran ilk be  ö renciye birinci sõnõfõn sonuna kadar;
Üniversitemiz ile Türkiye Jokey Kulubü arasõnda imzalanan Mesleki
E itime Destek Bursu Protokolü (Güncel Protokol
www.mennanpasinli.uludag.edu.tr ve www.tjk.org. web sayfalarõnda
yayõnlanmaktadõr.) kapsamõnda asgari brüt ücretin %30’undan az
olmamak ko uluyla Ekim-Haziran aylarõnda (9 aylõk), ikinci sõnõfta
ise not ortalamasõ en yüksek ilk be  ö renciye aynõ artlarda
ö renim bursu ödenecektir. Ö rencilik hakkõnõ kaybeden, devam
mecburiyetini sa lamayan, program de i ikli i yapan veya herhangi
bir disiplin suçu i leyen ö rencilerin bursu kesilir. lgili burs, yedek
burs listesindeki ö renciye aktarõlõr.

Bk. 848. Bu programa ba vurabilmek için Yüksekö retim Kurulunun aradõ õ
bütün ko ullara ek olarak; boy uzunlu u erkekler için en az 1,70 m,
kõzlar için en az 1,62 m olmak, beden a õrlõ õ boy uzunlu unun “cm”
olarak ifade edilen de erinin son iki rakamõndan en çok 5 fazla veya
15 noksan kilo a õrlõkta olmak, vücut yapõsõ düzgün olmak,
vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken yara, yanõk, leke,
frengi ve cilt hastalõ õndan iz bulunmamak, astõm, bron it, epilepsi,
nefes darlõ õ, renk körlü ü, kekemelik, sa õrlõk vb. gibi biyolojik
bozuklu u olmama, bayõlma, histeri, marazi çarpõntõ, açõk alan
korkusu (agorafobi), karanlõk korkusu (aklufobi), yükseklik korkusu
(akrofobi), kapalõ ve basõk mekan korkusu (klostrofobi) gibi
psikolojik ve sinirsel hastalõklardan herhangi birini ta õyor olmamak,
bunlara ili kin sa lõk durumunu üniversitelerin tõp fakültesi
hastanelerinden alõnacak sa lõk raporu ile belgelemek gerekir.
Programa kayõt yaptõracak ö renciler, Yüksekokulun belirledi i
e itim kõyafetlerini giymek zorundadõrlar. Kõyafetlerin temini
ö renciye aittir.

Bk. 849. Ö renciler yeni bina tamamlanõncaya kadar e itimlerini Üniversitenin
Rahva yerle kesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 850. Diyaliz programõ Kapadokya Meslek Yüksekokulu ve Fresenius
Medikal Hizmetler A  i  birli i ile yürütülmektedir. Bu programõn
uygulama e itimleri Kapadokya MYO uygulama alanlarõ, Fresenius
Medikal Hizmetler A ’nin yurt çapõnda i letmekte oldu u merkezler
ve/veya bu kapsamda anla ma yapõlacak di er sa lõk kurum ve
i letmelerinde verilebilir. Fresenius Medikal Hizmetler A , i birli i
kapsamõnda programõ ba arõyla bitiren 10 (on) ö renciyi,
mezuniyetlerini takip eden yõl içerisinde istihdam etmeyi taahhüt
etmi tir.

Bk. 851. Programõ tercih edecek ö renciler tercih yapmadan önce istihdamda
sektör tarafõndan aranan uçu a uygunluk artlarõnõ
de erlendirmelidirler. Programõn mock-up ve kabin servis e itimleri
Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda olu turulan mock-
up ve stanbul’da THY uçu  e itim merkezinde verilecektir.
Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile Türk Hava Yollarõ
arasõnda imzalanan protokol ile THY AO, yõlda a a õdaki artlarõ
yerine getiren ¼ Erkek, ¾ Bayan oranõ ile Maltepe Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu Sivil Havacõlõk Kabin Hizmetleri Programõ
mezunu toplam 100 bay/bayan kabin memurunu istihdam etmeyi
taahhüt etmi tir. THY AO tarafõndan verilen istihdam taahhüdünün
yerine getirilebilmesi için; T.C. uyruklu olmak, THY AO ve/veya
belirleyece i kurum/kurulu  tarafõndan yapõlacak ngilizce sõnav
ve tüm mülakatlarõn her birinden en az 60 puan almak,  THY AO’nun
öngördü ü ilde ikamet etmeyi kabul etmek, i e giri  tarihi itibariyle
18-25 ya  arasõnda olmak, (1 Ocak 2015 tarihi itibariyle 22
ya õndan gün almamõ  olmak), daha önce THY AO veya di er
kurum/kurulu lardan disiplinsizlik, yüz kõzartõcõ suçlar ve eylemler,
sicil yetersizli i veya sa lõk nedeniyle ayrõlmamõ  olmak, kurumun
boy ve kilo standartlarõna uygun olmak (bayanlarda 1.60-1.80 cm
arasõ, erkeklerde 1.70-1.90 cm arasõ boya sahip olmak- boy kilo
orantõlõ olmalõdõr), Sivil Havacõlõk Genel Müdürlü ü’nce
yetkilendirilmi  sa lõk kurumlarõndan  sa lõk durumunun uçu a
uygun oldu una dair rapor almak, kabin memuru üniformasõ
giyildi inde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing,
yara izi vb. bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk
bulunmamak, taksirli trafik suçlarõ hariç adli sicil kaydõ ve adli sicil
ar iv kaydõ bulunmamak gerekmektedir.

Bk. 852. Bu programõn e itimi stanbul’da Maltepe Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulunun Uçak Teknolojisi
laboratuarõnda verilecektir. Programõ tercih edecek ö rencilerin,
ilgili uluslararasõ havalimanõ ve bölgedeki havacõlõk tesislerinde
verilecek uygulama e itimleri, staj vb. e itim faaliyetlerine
katõlabilmeleri için öngörülen artlara sahip olmalarõ ve ayrõca
havalimanõ giri  kartõ almasõna engel olu turacak herhangi bir sicil
kaydõ bulunmamasõ gerekmektedir. Kayda gelen ö rencilerin,
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mesle i ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel
olu turacak herhangi bir sa lõk sorunu bulunmadõ õna dair tam
te ekküllü bir hastaneden sa lõk raporu (renk körlü ü, duyma kabõ/
eksikli i, görme kaybõ/eksikli i vs) getirmeleri gerekmektedir.

Bk. 853. Ba arõlõ ö renciler Almanya’da yaz okuluna gönderilecektir.
Finansman DAAD ve BMBF tarafõndan sa lanacaktõr.

Bk. 854. Ö renciler ö renimlerini Pazar ilçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 855. Bu programa ba vurabilmek için Yüksekö retim Kurumunun
aradõ õ bütün ko ullara ek olarak, kayõt sõrasõnda bedensel ve
psikolojik rahatsõzlõ õnõn bulunmadõ õnõn sa lõk raporu ile belgelenmesi
gerekir. Bu programa kayõt olan ö renciler mesle in gerektirdi i
kõyafeti giymek zorundadõr, okulumuzda ö renci kõyafetleri ahõr içi
(tulum, sweet shirt, çizme, bone, maske ve eldiven) ve ahõr dõ õ
(tok, binicilik pantolonu, binicilik çizmesi, eldiven ve koruyucu
yelek ) uygulamalarda giyilmesi zorunludur. Bunlarõn  temini
ö renciye aittir.

Bk. 856. Ö renciler ö renimlerini Abana Sabahat-Mesut Yõlmaz MYO’da
sürdüreceklerdir.

Bk. 857. MEF Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bankacõlõk ve Sigortacõlõk
önlisans programõ, Yapõ Kredi Bankasõ A. . ile Üniversitemiz
arasõnda yapõlan anla ma çerçevesinde yürütülecektir. Buna göre
ö renciler ilk yõl ö renimlerini Üniversitemizin Maslak Yerle kesinde,
ikinci yõl (son sõnõf) ö renimleri ise, Yapõ Kredi Bankasõnõn gösterece i
yerlerde uygulamalõ olarak yapacaklardõr. Programõ ba arõyla
tamamlayan ö rencilere, Yapõ Kredi Bankasõnda öncelik ö rencinin
istedi i lokasyonlarda olmak üzere bankanõn belirledi i yerlerde
istihdam olana õ sa lanacaktõr. Programõn yõllõk e itim-ö retim
ücreti KDV dahil 17.000 TL’dir. %50 burslu olarak Programa kayõt
yaptõran ö rencilere, kabul etmeleri halinde mezun olduktan sonra
Yapõ Kredi Bankasõnda 3 yõl süresince çalõ ma artõ ile Yapõ Kredi
tarafõndan %50 ilave burs imkanõ sa lanacaktõr. 3 yõl sonunda Yapõ
Kredi Bankasõnda çalõ maya devam etmeleri için bankanõn
performans kriterlerini sa lamalarõ gerekmektedir. Burs detaylarõ
için www.mef.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

Bk. 858. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 859. E itim Çatalzeytin ilçesinde sürdürülecektir.

Bk. 860. Bu programa ba vurabilmek için yüksekö retim kurumunun aradõ õ
bütün ko ullara ek olarak; 1-Gemiadamõ yeti tiren e itim kurumlarõna
ve kurulu lara kayõt yaptõracak ö rencilerin, (05 Ocak 2011 Tarih
ve B.10.1.HSS.0.61.00.00/ 01 Sayõ)  Gemiadamlarõ Sa lõk
Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre “Gemiadamõ Olur
Sa lõk Raporu”nu Sa lõk Denetleme Merkezinde onaylatmalarõ ve
Gemiadam õ Sa lõk Yoklama Belgesi (EK-13) almalarõ
gerekmektedir.Ba vuran ö renciler, Hudut ve Sahiller Sa lõk
Genel Müdürlü ü’nden alõnacak Gemiadamõ Sa lõk Yoklama Belgesi”
ibaresi ta õyan sa lõk raporu alarak kesin kayõtta belgelemek
zorundadõr. Meslek Yüsekokulumuz üniformalõdõr. Üniforma temini
ö renciye aittir. 2-Ö rencilerin 31.07.2012 tarih ve 24832 sayõlõ
Resmi Gazete’de yayõmlanan Gemiadamlarõ Yönetmeli i’nin
Gemiadamõ olabilme ko ullarõ ile ilgili Madde 50(b-c-d)’de yer alan
yasal ko ullarõ sa lamalarõ gerekmektedir.

Bk. 861. Çift diplomaya yönelik Uluslararasõ Ortak Lisans Programõ (UOLP),
Gazi Üniversitesi ile Michigan State Üniversitesi (MSU) tarafõndan
ortak olarak yürütülen lisans programõdõr. Programõ ba arõyla
tamamlayan bir ö renci, her üniversiteden bir tane olmak üzere iki
ayrõ diploma alõr. ngilizce yeterlik artõ  TOEFL puanõ paper-based
575 ya da internet-based 71 puan almaktõr. Program dört yõllõk olup,
1. yõl ve 2. yõl Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-
Elektronik Mühendisli i Bölümü’nde (Ankara), 3. yõl ile 4. yõl
Michigan State Üniversitesi’nde (East Lansing) e itim görülecektir.
2015-2016 e itim-ö retim yõlõ için programõn her akademik yõl
ba õna ö renim ücreti 15.000 TL (Gazi Üniversitesi) ile 13.500 ABD
Dolarõ (Michigan State Üniversitesi) olarak belirlenmi  olup, bu
ücret Michigan State Üniversitesi’nin ö renim ücreti ve temel
harçlarõndan ve Gazi Üniversitesinin kayõt ücretinden olu maktadõr.
Ö rencinin Michigan State Üniversitesi’nde bulunaca õ süre içinde
yurt, yemek, kitap-kõrtasiye ve ki isel ihtiyaçlarõ için yapaca õ

harcamanõn akademik dönem ba õna yakla õk 10.000 ABD Dolarõ
tutaca õ tahmin edilmektedir. Yukarõda belirtilen ö renim ücreti
2015-2016 e itim-ö retim yõlõ için belirlenmi  olup, önümüzdeki
yõllarda ö renim ücretlerinde meydana gelebilecek artõ lar her
e itim-ö retim yõlõ ba õndan önce ö rencilere ayrõca duyurulacak
ve giri  yõlõna bakõlmaksõzõn tüm ö renciler o yõl için ilan edilecek
yeni ö renim ücretlerine tabi olacaklardõr.

Bk. 862. 1. Kõsõm ko ullarda yer almaktadõr.

Bk. 863. E itim Nurhak ilçesinde sürdürülecektir.

Bk. 864. Bu Programa ba vurabilmek için Yüksekö retim Kurumunun
aradõ õ bütün ko ullara ek olarak. Sa lõk durumunun denizcili e
uygun oldu unu belgeleyen kayõt yaptõracak ö renci adaylarõnõn
normal sa lõk raporu yerine Hudut ve Sahiller Sa lõk Genel
Müdürlü ünden “Gemiadamõ Sa lõk Yoklama Belgesi” almasõ gerekir.

Bk. 865. E itim-ö retim geçici olarak Ankara’da yapõlacaktõr.

Bk. 866. Biruni Üniversitesinde e itim ücretlidir. 2015-2016 e itim-ö retim
yõlõ ö renim ücretleri;  Tõp Fakültesi için %25 Burslu 32.600 TL, Di
Hekimli i Fakültesi için %25 Burslu 39.970 TL, Eczacõlõk Fakültesi
için %25 Burslu 30.450 TL, E itim Fakültesinin; Rehberlik ve
Psikolojik Danõ manlõk Bölümü için %25 Burslu 22.850 TL, Üstün
Zekalõlar Ö retmenli i Bölümü için %25 Burslu 15.180 TL, Zihin
Engelliler Ö retmenli i Bölümü için %25 Burslu 17.950 TL, Sa lõk
Bilimleri Fakültesinin; Beslenme ve Diyetetik Bölümü için %25
Burslu 22.610 TL, Odyoloji Bölümü için %25 Burslu 22.610 TL,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü için %25 Burslu 22.600 TL,
Dil ve Konu ma Terapisi Bölümü için %25 Burslu 19.720 TL,
Gerontoloji Bölümü için %25 Burslu 10.500 TL, Hem irelik Bölümü
için %25 Burslu 15.180 TL, Sosyal Hizmet Bölümü için %25 Burslu
16.700 TL, Ergoterapi Bölümü için %25 Burslu 12.130 TL, Sa lõk
Yönetimi Bölümü için %25 Burslu 13.350 TL, Acil Yardõm ve Afet
Yönetimi Bölümü için %50 Burslu 8.090 TL, Çocuk Geli imi Bölümü
için %50 Burslu 15.540 TL, Mühendislik Fakültesinde Moleküler
Biyoloji ve Genetik ( ngilizce) Bölümü için %50 Burslu 18.315 TL,
Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarõnda; A õz ve Di  Sa lõ õ
Programõ için %25 Burslu 12.000 TL, Ameliyathane Hizmetleri
(ikinci ö retim dahil), Anestezi (ikinci ö retim dahil), Diyaliz (ikinci
ö retim dahil),  Optisyenlik (ikinci ö retim dahil), Radyoterapi
(ikinci ö retim dahil) ve Tõbbi Görüntüleme Teknikleri (ikinci ö retim
dahil) Programlarõ için %25 Burslu 13.040 TL, Di  Protez Teknolojisi,

 ve U ra õ Terapisi Programlarõ için %25 Burslu 10.125 TL, lk ve
Acil Yardõm (ikinci ö retim dahil) ve Odyometri (ikinci ö retim dahil)
Programlarõ için %25 Burslu 13.560 TL, çi Sa lõ õ ve  Güvenli i
Programõ için %25 Burslu 4.625 TL, Nükleer Tõp Teknikleri Programlarõ
için %25 Burslu 11.250 TL, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Podoloji,
Sosyal Hizmet ve Tõbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ikinci
ö retim dahil) Programlarõ için %25 Burslu 11.470 TL, Perfüzyon
Teknikleri (ikinci ö retim dahil) Programõ için %25 Burslu 12.000 TL,
Fizyoterapi (ikinci ö retim dahil), Tõbbi Laboratuvar Teknikleri
(ikinci ö retim dahil) Programlarõ için %25 Burslu 12.510 TL, Tõbbi
Aromatik Bitkiler Programõ için %50 Burslu 11.470 TL, Biyomedikal
Cihaz Teknolojileri Programõ için %50 Burslu 6.950 TL, Çocuk
Geli imi (ikinci ö retim dahil) Programõ için %50 Burslu 8.340 TL,
Elektronörofizyoloji (ikinci ö retim dahil) Programõ için %50 Burslu
11.820 TL, Ortopedik Ortez ve Protez Programõ için %50 Burslu
ücreti 11.470 TL, ngilizce bölümlerimizin yõllõk Hazõrlõk Sõnõfõ ücreti
29.000 TL’dir. Bu ücretlere %8 KDV dâhil de ildir. E itim-ö retim
ücretleri A ustos Nisan aylarõ arasõnda 9 taksitte ödenir. Biruni
Üniversitesine kayõt yaptõran karde lerden her birisine %5 oranõnda
indirim yapõlõr. E itim-ö retim ücreti her yõl için Mütevelli Heyeti
tarafõndan yeniden belirlenip, akademik yõl ba lamadan önce ilan
edilir. Sonraki yõllarda ücretlere yapõlacak artõ lar, bir önceki yõlõn
enflasyon (TÜFE + ÜFE) / 2) oranõna göre düzenlenir. Üniversiteye
kayõt yaptõran ö rencilerden, yerle tirmeye esas olan puan
türündeki LYS sõralamasõ:1-100 arasõnda olanlara; aylõk 3.000 TL,
101-500 arasõnda olanlara; aylõk 1.000 TL, 501-1.000 arasõnda
olanlara; aylõk 500 TL nakit ödeme imkânõ sa lanõr. Yapõlacak nakit
ödemeler yõllõk 8 ay süre ile devam eder. Biruni Üniversitesinin %25
Burslu veya %50 Burslu kontenjanlarõna ilk tercihinden yerle en
ö rencilerin e itim-ö retim ücretlerine, normal ö renim süresi olan
dört akademik yõl için her yõl %10, ikinci ve üçüncü tercihler için
%5 oranõnda ek indirim imkanõ sa lanõr. Terörle mücadele
kapsamõndaki görevlerde ehit olan Türk Silahlõ Kuvvetleri ve
Emniyet Müdürlü ü Mensuplarõnõn çocuklarõna, e itim-ö retim
ücretinin tamamõndan muafiyet imkanõ sa lanõr (yerle meye esas
olan puan türündeki LYS sõralamasõ ilk 100.000 de olmasõ ko uluyla).
Üniversiteye ilk giri te sa lanan burslarõn tamamõ kar õlõksõz olup;
zorunlu yabancõ dil hazõrlõk sõnõfõ için azami bir yõlõ ve normal ö renim
süresi olan dört akademik yõlõ kapsar. Burslar, derslere devam
edildi i ve disiplin cezasõ alõnmadõ õ sürece not ortalamasõ veya
akademik ba arõ durumuna bakõlmaksõzõn devam eder.

Bk. 867. brahim Arõkan E itim ve Bilimsel Ara tõrmalarõ Destekleme Vakfõ
tarafõndan kurulan MEF Üniversitesinde e itim – ö retim ücrete
tabidir. 2015 - 2016 e itim – ö retim yõlõnda, güz ve bahar
dönemlerini kapsayan yõllõk KDV hariç ö retim ücreti; E itim
Fakültesinde ve ngilizce hazõrlõk sõnõfõnda 30.000 TL, Hukuk
Fakültesinde 36.000 TL, di er tüm programlarõnda 33.000 TL’dir.
E itim-Ö retim ücretlerinin ödenmesi, pe in ödemede yapõlacak
indirim oranlarõ ve taksitlendirme ile ilgili detaylõ bilgilere http://
www.mef.edu.tr internet adresinden ula õlabilir. Burs miktar ve
oranlarõ her ö retim yõlõ ba õnda Mütevelli Heyet Ba kanlõ õ
tarafõndan yeniden gözden geçirilir.  Mütevelli Heyet Ba kanlõ õ,
burs miktar ve oranlarõnda gerekli gördü ü de i iklikleri yapma
yetkisine sahiptir. Üniversiteye Giri /Tam Burs: LYS ile
Üniversitenin tam burslu kontenjanlarõndan birine yerle en ö rencilere
verilen burs olup, Hazõrlõk Programõ dahil olmak üzere toplam 6 (altõ)
yõl e itim-ö retim ücretinden tam muafiyet sa lar. ngilizce Hazõrlõk
e itiminden muaf olan ö renciler için ise bu süre 5 (be ) yõldõr. Bu
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burs, yaz okullarõnda, çift anadal ve yandal programlarõnda da
geçerlidir. Üniversiteye Giri /Kõsmi Burs:  LYS ile Üniversitenin
kõsmi burslu kontenjanlarõndan birine yerle en ö rencilere verilen
burs olup, ngilizce Hazõrlõk Programõ dahil olmak üzere toplam 6
(altõ) yõl süreyle, e itim-ö retim ücretinden belirtilen oranlarda
muafiyet sa lar. ngilizce Hazõrlõk e itiminden muaf olan ö renciler
için ise bu süre 5 (be ) yõldõr. Üniversiteye Giri /Kõsmi Burs alõp çift
anadal ve yandal yapan ö renciler herhangi bir ek ödeme yapmazlar.
Bu burs, yaz okullarõnda ise alõnan kõsmi burs oranõnda geçerlidir.
LYS Yüksek Ba arõ Bursu: LYS puanõ ile Üniversite’nin herhangi
bir programõna tam burslu olarak yerle en ve yerle ti i puan
türünde, Türkiye sõralamasõnda ilk 15.000 sõralamasõna giren
ö rencilere, Hazõrlõk Programõ dahil olmak üzere toplam en fazla 5
(be ) yõl süreyle ve her yõl dokuz ay, destek bursu verilir. ngilizce
Hazõrlõk e itiminden muaf olan ö renciler için bu süre 4 (dört) yõldõr.
Bu burs, kayõt dondurulan dönemlerde verilmez. Destek bursunun
miktarõ her yõl Mütevelli Heyet tarafõndan belirlenir. lgili puan
türünde yerle tirme puanlarõna göre yapõlan sõralamada (ek puanla
yerle enler hariç) Türkiye genelinde: lk 100 içinde yer alan
ö rencilere 9 ay süre ile Aylõk 1000 TL + Yurt Bursu ya da 600 TL’ye
kadar Yurt Ücreti deste i (*)101-1000 sõralamasõnda  yer alan
ö rencilere 9 ay süre ile Aylõk 750 TL + Yurt Bursu ya da 500 TL’ye
kadar Yurt Ücreti deste i (*) 1001-5000 sõralamasõnda  yer alan
ö rencilere 9 ay süre ile Aylõk 500 TL + Yurt Bursu ya da 400 TL’ye
kadar Yurt Ücreti deste i (*) 5001-10.000 sõralamasõnda  yer alan
ö rencilere 9 ay süre ile Aylõk 300 TL, 10.001-15.000 sõralamasõnda
yer alan ö rencilere 9 ay süre ile Aylõk 250 TL  burs deste i verilir.
(*)Yurt Ücreti deste inin alõnabilmesi için kira yada yurt ücreti
bedelinin belgelenmesi gerekmektedir. Diploma Bursu: Uluslararasõ
düzeyde kabul gören Uluslararasõ Bakalorya (IB), Matura, Abitur,
Maturita ve Fransõz Bakaloryasõ diplomalarõna sahip olup MEF
Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF
Üniversitesi’nde ö renim görmeye hak kazanan ö rencilere belirtilen
diploma notunu sa lamasõ durumunda %25 e itim-ö retim ücreti
bursu verilir. Bu burs ngilizce Hazõrlõk dahil toplam 5 (be ) yõl süre
ile verilir, her akademik yõl sonunda Genel Not Ortalamasõ (GNO)
2.00’nin altõna dü mesi durumunda kesilir, 2.00’nin üzerine çõkmasõ
durumunda tekrar sa lanõr.  Tam burslu olarak kazanan ö renciler
için bu burs geçerli de ildir. Ö renci e er Üniversiteye Giri /Kõsmi
Burs ile birlikte Diploma Bursu almaya hak kazandõysa; ödeyece i
e itim-ö retim ücreti üzerinden %25 oranõnda indirimli ödeme
yapar. Burs verilen diplomalar ve artlarõ: IB (Uluslararasõ Bakalorya)
34 ve üstü; Abitur 2.00 ve altõ; Matura (Reifeprüfung) 2.00 ve altõ;
Maturita Diploma notu 80 ve üzerinde olanlar; Fransõz Bakaloryasõ
Sõnav Notu 14 veya daha iyi olanlar (Fransõz Liselerinden alõnan
denklikler kabul edilmez.) olarak belirlenmi tir..MEF Okullarõ
Uluslararasõ Proje Yarõ masõ Bursu: MEF Okullarõ’nõn her yõl
düzenledi i Uluslararasõ Proje Yarõ masõ’nda ödül verilen her dalda
birinci, ikinci ve üçüncü olan projeler ile özel kurumlarõn vermi
oldu u ödüllerin sahiplerinden MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde
yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde ö renim
görmeye hak kazananlar %25 e itim-ö retim ücreti bursu verilir.
Bu burs ngilizce Hazõrlõk dahil toplam 5 (be ) yõl süre ile verilir, her
akademik yõl sonunda GNO’suõ 2.00’nin altõna dü mesi durumunda
kesilir, 2.00’nin üzerine çõkmasõ durumunda tekrar sa lanõr. Tam
burslu olarak kazanan ö renciler için bu burs geçerli de ildir Ö renci
e er Üniversiteye Giri /Kõsmi Burs ile birlikte bu bursu almaya hak
kazanõr ise ödeyece i e itim-ö retim ücreti üzerinden %25 oranõnda
indirimli ödeme yapar. ehit  (Devlet, Harp ve Vazife) Çocuklarõ
Bursu: Üniversitemize ÖSYS sonuçlarõ ile yerle ti i tarihte, ehit
çocu u olan, yerle tirildi i puan türündeki LYS sõralamasõnda ilk
50.000’de olan ö rencilerden MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde
yazan ve bu tercihlerden birinde ö renim görmeye hak kazananlar
burssuz olarak kayõt yaptõrabilecek bir lisans ö rencisinin sa lamasõ
gereken tüm ko ullarõ sa ladõklarõ takdirde ilgili bursa ba vuruda
bulunabilirler. Adayõn, ko ullarõ sa ladõ õna dair tüm belgelerini
Üniversite tarafõndan belirlenen takvim ve usule uygun olarak
sunmasõ gerekir. Belgelerin üniversite tarafõndan onaylanmasõ
durumunda “ ehit Çocuklarõ Bursu” verilir. Tercih öncesi, adaylarõn
belgelerini üniversiteden yazõlõ olarak teyit ettirmeleri gerekmektedir.

ehit Çocuklarõ Bursu “Üniversiteye giri /tam burs” kapsamõndadõr.
Bu burs ile yerle en ö rencinin Hazõrlõk Programõ dahil olmak üzere
toplam en fazla 6 (altõ) yõl süreyle burs devam eder. ngilizce Hazõrlõk
e itiminden muaf olan ö renciler için ise bu süre 5 (be ) yõldõr.
Karde  ndirimi Bursu: Lisans programlarõnda e itim gören
karde lerin, aynõ anda ve tam zamanlõ ö renci olarak kayõtlõ
olmalarõ durumunda, her bir karde e e itim-ö retim ücretinin %10’u
oranõnda burs sa lanõr.  Bu indirimden yalnõzca, anne ve/veya
babasõ aynõ ki i/ler olanlar veya yasal olarak evlât edinilmi  olanlar
yararlanõr. Karde  bursu, ö rencinin tam yõl ö renim ücreti ödedi i
durumlarda geçerlidir;  ders ba õna ücretlendirmede geçerli de ildir.
Bu burstan MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu
tercihleriden birinde ö renim görmeye hak kazanan ö renciler
faydalanabilir. Tam burslu olarak kazanan ö renciler için bu burs

geçerli de ildir. Ö renci e er Üniversiteye Giri /Kõsmi Burs ile
birlikte bu bursu almaya hak kazanõr ise ödeyece i e itim-ö retim
ücreti üzerinden %10 oranõnda indirimli ödeme yapar. Ö retim
Üyesi Bursu: Lisans programlarõna kayõt olan tam zamanlõ
ö rencilerin, anne veya babalarõ Türkiye’de bir üniversitede tam
zamanlõ ö retim üyesi veya ö retim elemanõ olarak çalõ õyorlarsa
e itim-ö retim ücreti üzerinden %10 oranõnda burs sa lanõr.  Bu
burs her akademik yõl sonunda gözden geçirilir ve GNO’su 2.00’nin
altõna dü mesi durumunda kesilir, 2.00’nin üzerine çõkmasõ durumunda
tekrar sa lanõr.   Bu burstan MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde
yazan ve bu tercihlerinden birinde ö renim görmeye hak kazanan
ö renciler faydalanabilir. Tam burslu olarak kazanan ö renciler için
bu burs geçerli de ildir. Ö renci e er Üniversiteye Giri /Kõsmi Burs
ile birlikte bu bursu almaya hak kazanõr ise ödeyece i e itim-
ö retim ücreti üzerinden %10 oranõnda indirimli ödeme yapar.
Lisans Ö reniminin Ba lamasõndan Sonra Verilen Burslar: Dr.
brahim Arõkan üstün ba arõ bursu: Hazõrlõk Programõ dõ õnda; lisans
bölümlerinde okuyan ö renciler için geçerlidir. Üstün Ba arõ Burslarõ
her yõl bahar yarõyõlõ bitiminde (Haziran ayõnda) belirlenir ve Eylül
ayõndan itibaren bir takvim yõlõ için geçerli olur. Bir ö rencinin üstün
ba arõ bursu alabilmesi için 1. ve 2. lisans yarõyõllarõ sonunda (Güz,
Bahar) 60 AKTS’yi, 3. ve 4. lisans yarõyõllarõ sonunda120 AKTS’yi,
5. ve 6. lisans yarõyõllarõ sonunda 180 AKTS’yi tamamlamõ  olmasõ
gerekmektedir. Irregular ö renciler (Hazõrlõk Programõnõ Güz dönemi
sonunda geçerek Bahar Yarõyõlõnda lisans e itimine ba layacak
ö renciler) ise Bahar yarõyõlõ sonunda bu haktan faydalanamazlar.
Daha sonraki güz ve bahar dönemi (Haziran ayõ) sonunda
de erlendirmeye alõnõrlar. GNO’su; 3.75 ve üzerinde olan ö renciler,
bir yõl sonraki e itim-ö retim ücretinin %50’sinden, GNO’su; 3.60-
3.74 olan ö renciler bir sonraki e itim-ö retim ücretinin %40’õndan,
GNO’su; 3.50-3.59 olan ö renciler ise bir sonraki e itim-ö retim
ücretinin %25’inden muaf tutulur. Tam burslu olarak kazanan
ö renciler için bu burs geçerli de ildir. Ö renci e er kõsmi e itim
bursu kazandõysa; ödeyece i e itim-ö retim ücreti üzerinden Dr.
brahim Arõkan üstün ba arõ bursu almasõ durumunda not ortalamasõna
ba lõ olarak yukarõda belirtilen oranlarda indirimli ödeme yapar.
htiyaç Bursu: Beklenmedik ailevi sorunlar veya acil durumlar
nedeniyle, bir yõl için verilen kar õlõksõz burstur. htiyaç bursu
talepleri Burs Komisyonu tarafõndan de erlendirilir. Mütevelli Heyet’e
sunulur, Mütevelli Heyet ile karar kesinlik kazanmõ  olur. zleyen
akademik yõl için söz konusu bursa ba vurular Mayõsõn ilk haftasõ
ba lar ve Haziran sonunda sona erer. Tarihler, Genel Sekreterlik
tarafõndan duyurulur. htiyaç Bursu bir akademik yõl için geçerlidir.
Kurum Dõ õ Burslar: Özel veya tüzel ki iler MEF Üniversitesi’ne
ba õ ta bulunarak, ko ullu veya ko ulsuz burs verebilirler. Bu
burslara, Mütevelli Heyet tarafõndan onaylanmak ko uluyla, bir
özel veya tüzel ki inin adõ verilebilir. Bu burslarõn verilece i
ö renciler, varsa ba õ  ko ullarõna ba lõ kalarak, Burs Komisyonu
tarafõndan belirlenerek Mütevelli Heyet’e  önerilir. Mütevelli Heyet
kararõ ile verilir. MEF E itim Kurumlarõ ve Arõkanlõ Holding Burslarõ:
MEF Ulusal ve Uluslararasõ Lise Mezunlarõna %50, lkokul veya
Ortaokul Mezunlarõna ise %25 e itim-ö retim ücreti  bursu verilir.
Tam burslu olarak kazanan ö renciler için bu burs geçerli de ildir.
Ö renci e er kõsmi e itim bursu kazandõysa; ödeyece i e itim-
ö retim ücreti üzerinden MEF Lisesi Mezunu olmasõ durumunda
%50 oranõnda indirimli ödeme yapar. MEF lkokul veya Ortaokul
mezunu olmasõ durumunda ödeyece i miktardan ise %25 oranõnda
indirimli ödeme yapar.  Ö rencinin bu burstan faydalanabilmesi için
en az 2 yõl MEF E itim kurumlarõnda e itim görmü  olmasõ
gerekmektedir. MEF E itim Kurumlarõ ve MEF Üniversitesi
çalõ anlarõnõn çocuklarõna %50, Arõkanlõ Holding çalõ anlarõnõn
çocuklarõna ise %25 e itim-ö retim ücreti bursu verilir. Tam burslu
olarak kazanan ö renciler için bu burs geçerli de ildir. Ö renci e er
kõsmi e itim bursu kazandõysa; ödeyece i e itim-ö retim ücreti
üzerinden MEF E itim Kurumlarõ ve MEF Üniversitesi çalõ anlarõnõn
çocuklarõna %50, Arõkanlõ Holding çalõ anlarõnõn çocuklarõna ise
%25 indirim yapõlõr. Uluslararasõ Ortak Lisans+Yüksek Lisans
Programlarõndaki Burslarõn Kullanõmõ: E itim-ö retime ba ladõktan
sonra gerekli ko ullarõ sa layõp Uluslararasõ Lisans+Yüksek Lisans
ö renimini tercih eden ö renciler,  tam/kõsmi veya di er tüm e itim-
ö retim ücreti burslarõndan hazõrlõk ve MEF Üniversitesi’nde e itim
görecekleri süre içinde faydalanabilirler. Yurt dõ õnda e itim
görecekleri üniversitenin e itim-ö retim ücretinin tamamõnõ kendileri
ödemekle yükümlüdürler. Burs veya ndirimlerin Birle tirilmesi: Bu
yönerge uyarõnca birden fazla maddeye göre burs veya indirim
almaya hak kazanan ö renciler, tercihleri do rultusunda bunlarõn
en fazla iki tanesinden yararlanabilirler. Bursun Kesilmesi: A a õdaki
durumlarda lisans ö rencilerine verilen burslar tamamen kesilir
veya belli süreler için askõya alõnõr: a) Burs alan bir ö renci, herhangi
bir disiplin suçu nedeniyle, okuldan herhangi bir uzakla tõrma cezasõ
aldõ õ takdirde izleyen yarõyõlda bursu kesilir. kinci bir uzakla tõrma
cezasõ alan ö rencinin bursu ise, bir daha ba lanmamak üzere
kesilir. b) Üniversiteye Giri /Tam Burs ve Üniversiteye Giri /Kõsmi
Burs hariç olmak üzere, di er bütün burslar ö rencinin GNO’su
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2.00’nin altõna dü mesi durumunda kesilir. Bu nedenle kesilen burs,
ö rencinin not ortalamasõ yeniden 2.00’nin üzerine çõkõncaya kadar
askõya alõnõr. GNO’su 2.00’nin üstüne çõktõ õnda, burs önceki
orandan tekrar ba lanõr. c) Burslar e itim-ö retimin donduruldu u
dönemde verilmez. d) Üniversiteye Giri /Tam Burs ve Üniversiteye
Giri /Kõsmi Burs ile ehit Çocuklarõ Bursu hariç di er tüm burslar
ö rencinin e itim ö retim süresi olan hazõrlõk için 1 yõl, lisans
ö renimi için ise 4 yõldõr. Bu durum di er maddelerde belirtilen
kesintiler ya anmadõkça uygulanõr. e) Lisans ö renimini 4 yõldan
önce bitirenlerin her türlü bursu mezuniyetle birlikte kesilir. f) Yatay
geçi lerde 2015-16 e itim-ö retim yõlõndan itibaren Üniversiteye
Giri /Tam Burs, Üniversiteye Giri /Kõsmi Burs, LYS Yüksek
Ba arõ Bursu ve ehit Bursu tamamen kesilir, yeniden burs
verilmesi Mütevelli Heyet yetkisindedir. MEF Üniversitesi Burs
Yönergesi ile ilgili güncel ve detaylõ bilgilere www.mef.edu.tr
adresinden ula õlabilir.

Bk. 868. Murat Hüdavendigar Üniversitesinde e itim ve ö retim ücrete
tabidir. Üniversite, ö retimini stanbul’da vermektedir. Siyaset
Bilimi ve Uluslararasõ li kiler Bölümü ngilizce Hazõrlõk Sõnõfõ zorunlu
olup, iste e ba lõ olarak ngilizce hazõrlõk sõnõfõ Amerika Birle ik
Devletleri’nde yapõlacaktõr. 2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda ö retim
ücreti; tüm bölümlerde 28.000 TL, Hazõrlõk sõnõfõnda 25,000 TL’dir.
Amerika Birle ik Devletleri’ nde hazõrlõk sõnõfõ okumak isteyenler
için e itim ücreti 22.000 USD ‘dir. (Amerika Birle ik Devletleri’ndeki
ngilizce hazõrlõk sõnõfõ için; yurt ve kitap ücretleri dâhildir). Ö retim
ücretlerine KDV dâhildir. Ö retim ücretleri, birinci taksit pe in
olmak üzere kalan kõsõm kredi kartõna artõ (8) sekiz taksitte tahsil
edilebilir. Ö retim ücretinin kesin kayõt sõrasõnda pe in ödenmesi
halinde %5 indirim uygulanõr. E itim-ö retim ücreti her yõlõn Tüketici
Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ortalamasõ
alõnarak hesaplanõr. Ö renim bursuna yurt, yemek ve kitap
ücretleri dâhil de ildir. ( Yalnõzca Siyaset Bilimi ve Uluslararasõ
li kiler Bölümü’ne Tam Burslu yerle enler, iste e ba lõ Amerika
Birle ik Devletleri Hazõrlõk Sõnõfõ için de tam bursluluk hakkõ elde
ederler. Di er tüm programlar için iste e ba lõ Amerika Birle ik
Devletleri Hazõrlõk Sõnõfõ ücreti 22,000 USD’ dir.) Ö renim bursu
ö rencinin normal ö renim süresi içinde kesilmeden devam eder.
Herhangi bir not artõ aranmaz. 2015 YGS-LYS ile üniversitemizin
programlarõnõ tercih edip, kayõt yaptõran ö rencilere, sekiz (8) ay
süre ile kayõt yaptõrdõ õ puan türüne göre, ilk 500’e girenlere 1750
TL, ilk 1000’e girenlere 1.500 TL, ilk 2000’e girenlere 1.000 TL, ilk
5000’e girenlere 500 TL aylõk “ Derece Bursu” verilir. Derece
Bursunun devamõ için genel not ortalamasõ artõ aranmakta olup,
ayrõntõlõ bilgi için üniversitemizin web sayfasõnda burs yönergesi
ile ilgili kõsõm incelenebilir. 2015 YGS-LYS ile üniversitemizin
programlarõnõ tercih edip kayõt yaptõran ö rencilere kayõt yaptõrdõ õ
yerle tirme puan türü ve ba arõ sõrasõna göre “Siyaset Bilimi ve
Uluslararasõ li kiler Bölümünde ilk 5000 de, Türk Dili ve Edebiyatõ
Bölümünde ilk 2000’de, Mütercim Tercümanlõk ( ngilizce) Bölümü’nde
ilk 2000 de, Psikoloji Bölümünde ilk 5000’de olan ö renciler,
bölümlerini %75 , %50 burslu veya tam ücretli kazansalar dahi tam
burslu statüsünde ö renim göreceklerdir.” Üniversitemiz bölümlerine
ilk üç tercihinden herhangi birinden yerle en ö rencilere ödemesi
gereken ücret üzerinden %10 indirim yapõlõr. Burslar kar õlõksõz olup
hazõrlõk sõnõfõnõ da kapsamaktadõr.

Bk. 869. Alanya Hamdullah Emin Pa a / (HEP) Üniversitesi’nde e itim
ücrete tabidir. 2015-2016 E itim-Ö retim yõlõnda yõllõk ö renim
ücretleri; Hazõrlõk sõnõfõ için yõllõk 21.000 TL,Turizm letmecili i
Bölümü için  15.000 TL, Gastronomi ve Mutfak Sanatlarõ Bölümü
için 22.500 TL, Mimarlõk  Bölümü  için 22.500 TL  olup, bu ücretlere
%8 KDV eklenecektir. ngilizce Yeterlilik sõnavõnõ  ba arõ ile
geçenler lisans bölümleri için yukarõda  ön görülen ücretleri öder.
Kayõt için ilk ödemeler ilgili banka hesabõna yatõrõlõr ve dekontla
kayõt i lemi ba latõlõr. Ö renim ücretinin ödenmesi hakkõnda bilgi
“www.ahep.edu.tr” adresinden alõnabilir. Yõllõk ö renim ücreti Mütevelli
Heyet tarafõndan günün ekonomik ko ullarõna göre her yõl yeniden
belirlenir. Burslu programlara yerle tirilen ö rencilere sa lanan
burs sadece burslu ö renci alõnaca õ belirtilen programlara
yerle tirilen ö rencileri ve sadece ö renim ücretini kapsar. Bunun
dõ õnda kalan, barõnma, beslenme, ula õm, kitap, yurtdõ õnda e itim
giderleri gibi giderler burs kapsamõ dõ õndadõr. Bu burslar ngilizce
hazõrlõk programõnda geçirilen bir yõllõk süreyi de kapsar. Bu burslar
kar õlõksõz olup normal e itim-ö retim süresini kapsar; normal
e itim-ö retim süresini a an süreyi kapsamaz. Burs ko ullarõ ile
ilgili detaylar, Alanya HEP Üniversitesi Lisans E itim ve Ö retim
Yönetmeli i ve Burs Yönergesi esaslarõna göre yürütülecektir.

Bk. 870. Ö retim dili talyancadõr.

Bk. 871. Odlar Yurdu Üniversitesi’nde Tam burslu olan ö renciler haricinde
e itim ücretli olup, 2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda ö retim ücreti
her dönem için alõnõr ve yõllõk 4000 ABD Dolarõdõr. Ö retim dili
Azerice, ngilizce ve Rusçadõr. Üniversite bünyesinde hazõrlõk
fakültesinde üç dilde (Azerbaycan, Rus ve ngilizce) hazõrlõk e itimi
verilmektedir. Hazõrlõk sõnõfõ ö retim ücreti her dönem için alõnõr ve

2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda yõllõk 3000 ABD Dolarõdõr. Hazõrlõk
sõnõfõ, ö retim süresi sütununda gösterilen yõllara dahil de ildir. Yurt
imkanõ bulunmaktadõr. Aylõk ücreti 200 ABD Dolarõdõr. (Fiyata yurt
ve üç kez yemek dahildir.) Yurda yerle emeyen ö renciler için
aynõ fiyata ev kiralanabilmektedir. Tam Burs hazõrlõk sõnõfõ ve
fakülte sõnõflarõndaki e itim ücretlerini kapsamaktadõr. Yurt ücreti
ö renciye aittir. Üniversite hakkõnda ayrõntõlõ bilgiye http://
oyu.edu.az/eng internet adresinden ve info@oyu.edu.az,  e-posta
adresinden ula õlabilir. ( rtibat Bilgileri: Telefon: (00 994 12) 465 82
00, Faks:(00 994 12) 465 67 05) Kayõt için istenen belgeler: 1.ÖSYS
Sonuç Belgesi. 2.Pasaport fotokopisi  3.Lise Diplomasõnõn fotokopisi
Kayõt Tarihi: Hazõrlõk Sõnõfõ/Üniversite için:12.09.2015, Derslerin
Ba lama Tarihi: 15.09.2015 tarihidir.

Bk. 872. Ö renciler ö renimlerini Dargeçit ilçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 873. Saraybosna Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde e itim ücretli olup,
2015-2016 e itim-ö retim yõlõnda ö retim ücreti yõllõk 7.300 Avro’dur.
Bu ücret e itim ücreti, kitaplar ve idari hizmetleri (mezuniyet
cübbesi ve di er ücretler, not dökümleri vb.) kapsamaktadõr.
Saraybosna Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde ö retim dili
ngilizce’dir. Hazõrlõk e itimi Üniversite tarafõndan verilmektedir. Üç
hafta süren yo un dil e itimi programõ bulunmaktadõr. Programõn
adõ “Üniversite ve  Yeri için ngilizce”dir. ve 60 ders saatinden
olu maktadõr. htiyaçlarõ kar õlamak ve programa katõlacak
ö rencilerin ngilizce seviyelerine uygun olarak ayarlanmõ tõr.
A ustos ve Eylül 2015’te düzenlenecektir. Bu Programõn ücreti
200.00 Avro’dur.  Tüm ö renciler programa katõlmak için Matematik
ve ngilizce derslerinden olu an  bir giri  sõnavõna girmelidir.
Üniversitede yerle ke mevcut de ildir. Ö rencilerin çok uygun
fiyatlara apart veya ev kiralamalarõna yardõm edilmektedir. Kayõt
ve Akademik Yõl Ba langõç Tarihi: Hazõrlõk Sõnõfõ Kayõt Tarihi:
A ustos veya Eylül 2015 (üç haftalõk yo un e itim programõ)
Üniversite Kayõt Tarihi: 01.02.2015-01.10.2015 tarihleri arasõndadõr.
( RT BAT B LG LER : e-posta: administration@ssst.edu.ba;
admissions@ssst.edu.ba; Telefon: 00 387 33 975 001/ 002, Faks:
00 387 33 975 030, Adres: Hrasnicka cesta 3a, 71210 Ilidza
Saraybosna-Bosna-Hersek) Kayõt için gerekli belgeler: Lise
diplomasõnõn aslõ, Lise not dökümü aslõ, Üniversite internet sitesinde
(www.ssst.edu.ba) bulunan ba vuru formu ve Niyet Mektubu,
Sa lõk Raporu, Pasaport Fotokopisi ve 2 Adet Foto raf.

Bk. 874. Selahaddin Eyyubi Üniversitesi’nde e itim-ö retim ücrete tabidir.
2015–2016 e itim-ö retim yõlõnda yõllõk ö renim ücretleri; Mimarlõk
ve Mühendislik Fakültesi Mimarlõk Bölümü 19.000 TL, ktisadi ve
dari Bilimler Fakültesi letme Bölümü ile Uluslararasõ Ticaret ve
Lojistik Bölümleri 13.000 TL, Sa lõk Bilimleri Fakültesi Hem irelik
Bölümü 14.000 TL. Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarõ 1.
Ve 2. Ö retim ücretleri aynõdõr, ücretler; Odyometri ve Fizyoterapi
programlarõ  13.500 TL, , Mimari Restorasyon Programõ 12.000 TL,
Sosyal Hizmetler  ,Tõbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Bilgisayar
Programcõlõ õ, Sa lõk Kurumlarõ letmecili i, Uygulamalõ ngilizce
ve Çevirmenlik, Dõ  Ticaret, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarõ
programlarõ 10.500 TL’dir. Uygulamalõ ngilizce ve çevirmenlik
programõnõn hazõrlõk ücreti 10.500 TL dir. ktisadi ve dari Bilimler
Fakültesi letme Bölümü, Uluslararasõ Ticaret ve Lojistik Bölümü,
Meslek Yüksekokulunun Sosyal Hizmetler ,Tõbbi Dokümantasyon
ve Sekreterlik, Bilgisayar Programcõlõ õ, Sa lõk Kurumlarõ

letmecili i, Uygulamalõ ngilizce ve Çevirmenlik, Dõ  Ticaret,
Muhasebe ve Vergi Uygulamalarõ programlarõna ilk üç tercihinde
yerle en ö rencilere ek olarak e itim ücretlerinden %5 tercih
indirimi yapõlacaktõr. Ücretlere %8 KDV dahil de ildir. Ö retim ücreti
banka üzerinden dokuz (9) taksit eklinde tahsil edilir. Nakit
ödemelerde % 5 indirim uygulanõr. Bu ücretler yalnõz ö renim ücreti
olup; barõnma, beslenme, ula õm, kitap, yurtdõ õ e itim, vb.
giderleri kapsamamaktadõr.  Ö renim ücretleri üniversiteye giri
yõlõnõ izleyen akademik yõllarda TEFE ve TÜFE ortalamasõnõ
geçmeyecek ekilde mütevelli heyeti kararõyla arttõrõlõr.  Yaz okulu
tüm ö renciler için ücrete tabidir.Üniversitemize yerle en ve kayõt
yaptõran ö rencilerimizden Türkiye genelinde yerle tirme puan türü
sõralamasõnda; ilk 100’e girenlere 5.000 TL, 101 – 1000 arasõna
girenlere 2.000 TL, 1.001 – 3.000 arasõna girenlere 500 TL, 3.001
– 5.000 arasõna girenlere 200 TL, 5.001-10.000 arasõna girenlere 100
TL normal ö renim süresi boyunca her yõl sekiz (8) ay yüksek
derece bursu verilir.  Sanat, Kültür veya Spor alanõnda Üniversiteyi
ba arõ ile temsil edecek ö rencilere Mütevelli Heyetince belirlenen
tutar ve sayõda olmak üzere Sanat, Kültür ve Spor Bursu verilir.
Karate, tekvando, judo, badminton, atõcõlõk, masa tenisi, kort tenisi,
eskrim, güre , atletizm, satranç bran larõnda milli sporcu olanlara,
son iki yõlda milli olduklarõnõ ilgili federasyonca belgelemek ve spora
aktif olarak devam ediyor olmak ve Selahaddin Eyyubi Üniversitesi
Gençlik ve Spor Kulübü Derne i adõna lisans çõkartarak yarõ malara
katõlmak artõyla normal ö renim süresi boyunca  %100 ö renim
bursu verilir.  Ayrõca ö renime ba ladõktan sonra Dünya - Olimpiyat,
Avrupa ve Türkiye ampiyonu oldu u ay’õ takiben o yõlõn kalan
ö retim süresince ayda 600 TL, 500 TL, 400 TL burs verilir.


