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Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan
Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım)

Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer verilmiştir.
Adaylar, öğretim sırasında ödenecek olan ücretler, harçlar, burslar, burs devam koşulları, barınma, zorunlu
hizmet, staj vb. bilgileri ilgili Üniversitelerden edinebileceklerdir. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce
tercih etmek istediği programların bulunduğu üniversitelerin internet sayfasında yer alan bilgileri dikkatle
incelemeleri, koşullarla ilgili üniversitelerden ayrıntılı bilgi almaları yararlarına olacaktır. Bu koşulların
uygulanması ile ilgili ÖSYM'nin sorumluluğu bulunmamaktadır.
Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları 2 kısım halinde
düzenlenmiştir.  1. Kısım'da yer alan koşullar, adayların Aday İş lemleri Sisteminde bulunan bilgileri
doğrultusunda bilgisayar tarafından kısmen veya tamamen kontrol edilerek (yaş, uyruk, cinsiyet, okul
türü vb.) yerleştirme işlemi yapılacaktır. 2. Kısım'da yer alan koşullar yerleştirme işleminde ÖSYM tarafından
dikkate alınmayacak koşullardır. Bu koşulların uygulanması ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bu koşulların uygulanmasında ÖSYM'nin sorumluluğu bulunmaz.

Bk. 1. Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek
okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden
önce Tablo-6’yı dikkatle incelemeleri gerekir.

Bk. 5. Tıp programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı
sırası 40 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında
yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı
sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu
şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili
tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi
kontenjanları dâhil)

Bk. 6. Bu programa alınacak öğrencilerin, sürücü belgesi almaya engel
olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığa sahip olduklarını
belgeleyen rapor almaları;  kurtarma, taşıma işlerinde yeterli
vücut yapısı ve gücüne sahip olmaları; öğretim programı gereği
ikinci sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması nedeniyle kayıt
tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları gerekir.

Bk. 7. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun
aradığı  bütün  koşullara ek  olarak; en fazla  22 yaşında olmak
(1995 ve daha yukarı doğumlular); vücut yapısı düzgün olmak;
vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan
yara, yanık, leke, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak;
astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı, renk körlüğü, kekemelik,
sağırlık vb. gibi biyolojik bozukluğu olmamak;  bayılma, histeri,
marazi çarpıntı ve benzeri psikolojik ve sinirsel hastalıklardan
herhangi birine yakalanmış olmamak; herhangi bir okuldan
disiplin cezası ile uzaklaştırılmış olmamak; 1,65 m’den uzun
olmak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin
son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta
olmak  gerekir. Kayıt sırasında Meslek Yüksekokulunca öngörülen
sağlık koşullarına uygunluğunu  üniversitenin tıp fakültesi
hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek
gerekir. Bu programa kayıt olacak öğrenciler okulun vereceği
üniformayı giymek zorundadır.

Bk. 10. Hukuk programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı
sırası 150 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında
yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı
sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu
şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili
tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi
kontenjanları dâhil.)

Bk. 13. Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde
başarı sırası 200 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının
altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir.
Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili program ı tercih
edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih
yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine
alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil).

Bk. 16. Mühendislik programlarına ( Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri
hariç, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği programı dâhil) programın
yerleştirme puan türünde başarı sırası 240 bininci sırada olan
adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip
adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili
programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan
adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme
işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil)

Bk. 24. Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
programı dâhil), programın yerleştirme puan türünde başarı sırası
240 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında
yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı
sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu
şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili
tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi
kontenjanları dâhil)

Bk. 39. Bu programa başvurabilmek için T.C. vatandaşı olmak; 1 Ocak 1996
veya sonrası  bir tarihte doğmuş olmak (Yaş düzeltmesi kabul
edilmeyecektir.), boy uzunluğunun en az 1,65 m., en çok 1,90 m.
olması, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son
iki rakamından en çok 7 fazla veya 15 eksik kilo ağırlıkta olmak; dilinde
kekemelik, pelteklik ve tutukluk bulunmaması gerekir.

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

Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm
Fakültelerinin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları için
ayrılan kontenjanlarına (M.T.O.K.), mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarının Tablo 6B.2’de belirtilen alan/dallarından mezun olan
adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir. (M.T.O.K.) kontenjanlarının
boş kalması durumunda genel lise mezunları ile mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumlarının diğer alan/dallarından mezun olan adaylar
da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir.

Bk. 54. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı
bütün koşullara ek olarak; TC vatandaşı olmak; boyu erkek öğrencilerde
1,65 m’den, kız öğrencilerde 1,56 m’den kısa olmamak; boy uzunluğunun
santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok
5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak  ve kayıt yaptıracak
öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi”
ibaresi bulunan sağlık raporu almak, dilinde kekemelik, pelteklik,
tutukluk bulunmamak, yapılacak mülâkat ve beden eğitimi sınavında
başarılı olmak gerekir.

Bk. 65. Bu programa yalnız erkek öğrenciler alınacaktır.

Bk. 77. Yabancı dil sınavına İngilizceden girmek zorunludur.

Bk. 78. Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.

Bk. 80. Bu programa kayıt için konuşma, işitme ve görme engeli  bulunmaması
gerekir.

Bk. 82. Yabancı dil sınavına Almancadan girmek zorunludur.

Bk. 84. Yabancı dil sınavına Fransızca’dan girmek zorunludur.

Bk. 90. Programın “KKTC Uyruklu” kontenjanı, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetinin ihtiyaç alanları kapsamında KKTC uyruklu adaylar
için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından  yükseköğretim kurumları
bünyesinde ayrılan kontenjanlardır. KKTC Uyruklu kontenjanlarını,
KKTC uyruklu olup ortaöğrenimini KKTC okullarında tamamlayanlardan
KKTC tarafından KKTC kimlik numaraları ÖSYM’ye bildirilenler tercih
edebileceklerdir. Programlara; YÖK ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı
arasında varılan mutabakat kapsamında yerleştirme yapılacaktır. Bu
programın burs ile ilgili koşulları ilgili Üniversitenin yetkisindedir.
Program koşullarında burs verileceğinin yazılı olması bursla ilgili
adaya bir hak kazandırmaz.

Bk. 93. Bu program için puan türü belirlenmemiştir. Adayların, bu programı
tercih edebilmeleri için YGS puan türlerinin en az birinden 120.000 ve
daha yukarı puan almış olmaları yeterlidir.  Bu programı tercih
edeceklerin her iki kulakta sensorineural işitme kaybı olduğuna ve
iyi işiten kulakta en az 50 desibel işitme kaybı olduğuna dair Sağlık
Kurulu Raporu ve odyogram bulunmalıdır.  Bir yıl süre ile Türkçe
Hazırlık Sınıfı programı uygulanır. Hazırlık Sınıfı öğretim süresi
sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Hazırlık Muafiyet Sınavını
başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Bu programın Hazırlık
Sınıfında başarısız olan öğrencilerin ilişikleri kesilmeden birinci sınıfa
kayıtları yapılır, ancak bu öğrencilerin mezun oluncaya kadar
Yüksekokul tarafından açılacak Türkçe Hazırlık Muafiyet Sınavında
başarılı olmaları gerekir.

Bk. 105. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurup “munun
aradığı bütün koşullara ek olarak; 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 23
yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); reşit
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olmayanlar için veli göstermek; erkek adaylarda 1,65 m’den, kız
adaylarda 1,56 m’den uzun olmak; Beden Kütle Endeksi testi
sonucunun 18,5-29,9 aralığında olması gerekir. Sağlık durumunun
denizciliğe elverişli olduğunu belgeleyen, kayıt yaptıracak öğrenci
adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” alması
gerekir. Adayların sağlık raporunu yapılacak olan mülakat ve beden
yeterliliği testinden önce sınav komisyonlarına ibraz etmeleri,
önkayıtta yapılacak  mülakat ve beden yeterliliği testinde başarılı
olmaları, Gemiadamları Yönetmeliği’nin  Gemiadamı Olabilme
Koşulları ile ilgili yasal koşulları sağlamaları gerekir. Dokuz Eylül
Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme
Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerinde
Beden Eğitimi zorunlu derstir. Bu programa kayıt olan öğrenciler,
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrenci Kıyafet
Yönergesine uygun üniformayı giymek zorunda olup, eğitim ast-
üst ilişkileri şeklinde gerçekleştirilir. Üniformanın temini öğrenciye
aittir.

Bk. 113. Bu  programa  başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun
aradığı  bütün  koşullara  ek  olarak;  TC. vatandaşı olmak, 1 Ocak
2017 tarihi itibariyle 22 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı
kabul edilmez) erkek adaylarda 1,65 m’den, kız adaylarda 1,60
m’den, kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade
edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilo fazla veya 15 kilo
noksan  ağırlıkta olmak, kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının
normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ve “Gemi
Adamı Olur” ibaresi taşıyan sağlık raporunu almak; dilinde kekemelik,
pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapılacak mülakat ve beden
eğitimi sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

Bk. 122. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı
bütün koşullara ek olarak; TC vatandaşı olmak; boyu 1,65 m’den
kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen
değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo
ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak;
tam teşekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel
olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına  sahip olduklarını
belgeleyen rapor almak gerekir.

Bk. 127. Yabancı Dil Sınavına (LYS-5) Almanca, Fransızca veya İngilizce
dillerinden birinden girmek zorunludur.

Bk. 130. Programın puan türü MF’dir, yerleştirmede adayın en yüksek MF
yerleştirme puanı kullanılacaktır.

Bk. 140. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı
bütün koşullara ek olarak; 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle 21
yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); reşit
olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öğrencilerde 1,66
m’den, kız öğrencilerde ise 1.60 m’den az olmamak; boy uzunluğunun
santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok
5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik,
pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapılacak mülâkat ve beden
yeterliliği sınavlarında başarılı olmak; Fakültece öngörülen diğer
sağlık koşullarına uygunluğunu, kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının
normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ile belgelemek
gerekir. Sağlık raporu formları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından
alınabilir veya www.ktu.edu.tr/duim bölüm web sayfasından indirebilir.
Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptırılacak soruşturmada
tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü,
ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış
veya karışmamış olması, herhangi bir suçtan dolayı mahkum
olmaması,  şahsı hakkında soruşturma ya da  kamu davası ile ceza
davası açılmamış olması, yaptırılacak arşiv araştırmalarının olumlu
sonuçlanması koşulu aranacaktır. Öğrenciler Hazırlık Sınıfından
sonra üniforma giymek zorundadırlar. Üniformalarının temini
öğrencilere aittir.

Bk. 154. Bu programa başvurabilmek için; 1.TEMEL NİTELİKLER: a)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) Kendisinin, annesinin,
babasının, kardeşlerinin ve velisinin; terör örgütlerine veya Milli
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya
irtibatının olmaması, c) 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında Milli Güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen
Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya
irtibatı belirlenen okullarda öğrenim görmüş olmamak. ç) Türk Silahlı
Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin
şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde
bulunmamış olması, d) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun
görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta
olması, e) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve
nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere

yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kadın ve erkek
kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabi mukarenet, dolaylı iflas gibi
yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ile
istihlak kaçakçılığı olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından
birinden mahkumiyetinin bulunmaması, f) Yapılacak arşiv
araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da
sakıncalı hallerinin bulunmaması, g) Taksirli suçlar hariç olmak
üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına
çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli
sicilden çıkartılmış olsa bile kasıtlı bir suçtan hükümlü bulunmamak,
ğ) Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya nikâhsız olarak birlikte
yaşamamak, h) Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/
çıkarılmamış veya Kanun Hükmünde Kararname kapsamında
diğer okullara nakledilmemiş, sivil okullardan çıkarılmamış olmak.

 2. YAŞ ve SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ KOŞULLAR: a) Yaş Durumu: 30
Ağustos 1996 tarihinden sonra doğmuş olmak ve en fazla 21
yaşında olmak, 30 Ağustos 2017 tarihi itibariyle 22 yaşından gün
almamış olmak (30 Ağustos 1996 tarihinden önce doğanlar
başvuramazlar. Her ne sebeple olursa olsun, yaş düzeltmesi
yaptırmış olanların yaşlarının hesabı düzeltmeden önceki doğum
tarihine göre yapılır, b) Sağlık Durumu: Türk Silahlı Kuvvetleri,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık
Yeteneği Yönetmeliği gereğince, MSB veya İçişleri Bakanlığı nam
ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanına
alınacak öğrenci adayları tam sağlam olmalı ve diskromatopsi
bulunmamalıdır. (1) Vücut yapısı düzgün olmalı, (2) Vücudunun
herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanık,
leke, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, (3) Dilinde
kekemelik, pelteklik, tutukluk olmamalı, (4) Renk körü olmamalı,
(5) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, histeri, marazi çarpıntı
vb. hastalıklarından herhangi birine yakalanmamış olmamalıdır. (6)
(a) Boy ve kilo sınırları aşağıda ifade edildiği gibi olmalıdır; (I) Kız
öğrenci adaylarında boy alt sınırı; 16 ve 16,5 yaş için 148,5 cm,
17 yaş için 149 cm., 17,5 yaş için 151,5 cm, 18 yaş için 152 cm
ve 19 yaş için 153 cm.dir. 20 yaş ve üzeri için alt sınır 154 cm.
dir. (II) Erkek öğrenci adaylarında boy alt sınırı; 16 yaş için 158 cm,
16,5 yaş için 161 cm, 17 ve 17,5 yaş için 162 cm, 18 yaş için 163
cm ve 19 yaş için 164 cm.dir.20 yaş ve üzeri için alt sınır 165 cm.
dir. (III) Vücut kitle indeksine göre kilo sınırları kız öğrenci adaylarında;
16 yaş için alt sınır 17,4 kg/m2 – üst sınır 25,5 kg/m2, 16,5 yaş
için alt sınır 17,6 kg/m2 – üst sınır 25,7 kg/m2, 17 yaş için alt sınır
17,7 kg/m2 – üst sınır 25,9 kg/m2, 17,5 yaş için alt sınır 18,3 kg/
m2 – üst sınır 26 kg/m2, 18 yaş için alt sınır 18,8 kg/m2 – üst sınır
26 kg/m2, ve 19 yaş için alt sınır 19 kg/m2 – üst sınır 26 kg/m2
, 20 yaş ve üzeri için alt sınır 19 kg/m2 – üst sınır 26kg/m2 olarak
uygulanmaktadır. (IV) Vücut kitle indeksine göre kilo sınırları erkek
öğrenci adaylarında; 16 yaş için alt sınır 17,9 kg/m2 – üst sınır 25,4
kg/m2, 16,5 yaş için alt sınır 18,1 kg/m2 – üst sınır 25,7 kg/m2,
17 yaş için alt sınır 18,3 kg/m2 – üst sınır 25,9 kg/m2, 17,5 yaş
için alt sınır 18,6 kg/m2 – üst sınır 26 kg/m2, 18 yaş için alt sınır
18,8 kg/m2 – üst sınır 26 kg/m2, ve 19 yaş için alt sınır 19 kg/m2
– üst sınır 26 kg/m2 , 20 yaş ve üzeri için alt sınır19 kg/m2 - üst
sınır 26 kg/ m2 olarak uygulanmaktadır. ( Vücut Kitle İndeksi= Vücut
ağırlığı (kg olarak) / Boy x Boy (metre olarak) ) (b) Her iki gözdeki
ayrı ayrı görme kusurları Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği
Yönetmeliğinde belirtilen ölçülere uygun olmalıdır. (Askerî öğrenci
adaylarında düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrı ayrı tam olmak
şartıyla üç diyoptriye kadar (üç dahil) miyopi ve hipermetropi ile
doksan derecelik iki eksen arasındaki kırılma kusuru farkı üç
diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar ile laboratuvar referans
değerinin üst sınırının bir buçuk katına kadar olan (bir buçuk katı
dahil) konjenital indirekt hiperbilurubinemiler MSB veya İçişleri nam
ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanına
girmeye engel değildir. (7) Sağlık Bakanlığı tarafından; TSK Sağlık
Kurulu Raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerin Sağlık
Kurulu’ndan “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren bir sağlık
kurulu raporu almak.

3. ÖĞRENİM İLE İLGİLİ KOŞULLAR: Lise ve dengi okullardan 2017 yılı
Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine
bakılmaksızın 2016 yılında mezun olmak,

4. DİĞER HUSUSLAR: a. Öğrenci Ölçme Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında
MSB veya İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına Sağlık Bilimleri
Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanına ÖSYM tarafından yerleştirilen
ancak, yukarıda belirtilen “Giriş Koşulları”na uymayan öğrencilerin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi’ne MSB veya
İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına kayıtları yapılamaz. MSB veya
İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına yerleştirilen öğrencilerden giriş
koşullarını sağlayamayanlar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane
Tıp Fakültesinde kendi imkanlarıyla diğer öğrencilerle beraber
eğitime devam edeceklerdir. b. Öğrencinin kesin kaydının
yapılabilmesi için, yapılacak muayenede “ASKERİ ÖĞRENCİ
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OLUR” raporunu alması, Fiziki ve Bedeni Yeterlilik Testi ile Mülakat
Sınavında başarılı olması ve intibak eğitimini başarıyla tamamlamış
olması koşulları aranacaktır. c. Sınavlarda MSB nam ve hesabına
eğitim alınacak kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen
adayların kayıt kabul işlemlerinin tarihleri, yerleştirme sonuçları
açıklandıktan sonra, MSB internet sayfasından duyurulacaktır.
ÖSYS sonuçlarının açıklanmasından sonra, Kayıt Kabul takvimi ve
hazırlanması gereken evraklar, www.msb.gov.tr adresinde
duyurulacaktır. Adaylar, hazırlanması gereken evrakları,
www.msb.gov.tr adresinden indirerek hazırlayacaklardır. Adaylar,
kayıt kabul takviminde duyurulacak tarihte, MSB Kayıt-Kabul
Komisyonuna başvurarak işlemlerini başlatacaktır. Bu programa
Ek kontenjanla kayıt yapılamaz. d. Sınavlarda İçişleri Bakanlığı
nam ve hesabına eğitim alınacak kontenjanlara ÖSYM tarafından
yerleştirilen adayların kayıt kabul işlemlerinin tarihleri, yerleştirme
sonuçları açıklandıktan sonra, İçişleri Bakanlığının internet
sayfasından duyurulacaktır. ÖSYS sonuçlarının açıklanmasından
sonra, kayıt kabul takvimi ve hazırlanması gereken evraklar,
www.icisleri.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Adaylar, kayıt kabul
takviminde duyurulacak tarihte, İçişleri Bakanlığı Kayıt Kabul
Komisyonuna başvurarak işlemlerini başlatacaklardır. Bu programa
Ek kontenjanla kayıt yapılamaz.

Bk. 158. Yabancı Dil Sınavına (LYS-5) sadece Fransızca veya İngilizce’den
girilebilir.

Bk. 168. Bu programa başvurabilmek için Yükseköğretim Kurumu’nun
aradığı bütün koşullara ek olarak; T.C vatandaşı olmak; dilinde
kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; sağlık durumunun
denizciliğe elverişli olduğunu, renk körlüğü ve şaşılık bulunmadığını,
her iki kulağının sağlam olduğunu ve Gemi Adamları Sağlık
Yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilmiş olan Kamu ve Özel
Sağlık kuruluşlarından alınmış Güverte ve Makine Zabitleri için
“GEMİADAMI OLUR”  ibaresi taşıyan sağlık raporu almış ve
yapılacak mülâkat ile beden eğitimi sınavında başarılı olmak
gerekir. Adayın almış olduğu “GEMİADAMI OLUR” ibaresi taşıyan
sağlık raporunu yapılacak olan mülakat ve beden eğitimi sınavından
önce sınav komisyonuna teslim etmesi gerekir.  Bu programa
girmeye hak kazananlardan 31.07.2002 tarih ve 24832 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Gemi adamları Yönetmeliği’nin Gemi
adamı olabilme koşulları ile ilgili Madde 50- d, e, f’de yer alan;  yasal
koşulları sağlamaları aranacaktır. Bu programa kayıt olan öğrenciler,
mesleğin gerektirdiği uygun üniformayı giymek zorundadırlar. Ön
lisans ve Lisans eğitiminin ilk yılına ait üniformalar, Üniversitemiz
tarafından verilecek olup, takip eden yıllarda öğrenci üniformasını
kendi temin edecektir.

Bk. 195. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun
belirlediği ön koşullara ek  olarak; TC vatandaşı olmak, kayıt
yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık
Yoklama Belgesi” almış olmak gerekir.

Bk. 233. Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya
üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan
bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor
almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda
belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç
kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını
tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde
1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak
ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15
noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik
bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte
taşıyabilecek beden ve fizik yeterlil iğine sahip olmaları
gerekmektedir.

Bk. 278. Bu programa başvurabilmek için Yükseköğretim Kurumunun
aradığı bütün koşullara ek olarak; 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 22
yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); evli veya
duKI“l olmamak; reşit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek
öğrencilerde 1,65 m’den kız öğrencilerde 1,55 m’den kısa olmamak;
boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki
rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilogram ağırlıkta
olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; ön
kayıtta yapılacak mülâkat ve beden eğitimi sınavında (Beden
yeterlilik ve mülakat sınavı tarihleri kurumun web sitesinde
duyurulacak olup ayrıca başka bir bildirim yapılmayacaktır.)
başarılı olmak; sağlık durumunun denizciliğe uygun olduğunu, renk
körlüğü ve şaşılık bulunmadığını, her iki kulağının arızasız olduğunu;
kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık
Yoklama Belgesi” ibaresini taşıyan sağlık raporu ile belgelemek
gerekmektedir. Bu programa girmeye hak kazananlardan adli sicil
kaydı sorgulaması istenecektir. Eğitim-öğretim süresince öğrenciler
denizcilik üniforması giymek zorundadır. Üniforma temini öğrenciye

aittir. Yazlık Üniforma giyildiğinde vücudunun görünür yerlerinde
dövme bulunmaması gerekmektedir.

Bk. 294. Bu programa alınacak öğrencilerin yüzme, dalma, can kurtarma ve
denize dayanıklı olma durumlarına engel teşkil edecek herhangi bir
sağlık sorunları olmadığını, kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının
normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ile
belgelemeleri gerekir. Ayrıca programa alınacak öğrencilerin dilinde
kekemelik, pelteklik, tutukluk olmaması; renk körü ve şaşı olmaması,
her iki kulağının arızasız olması gerekir. Adayların Gemiadamları
Yönetmeliğinin Gemiadamı Olabilme Koşulları ile ilgili tüm yasal
koşulları sağlamaları, “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi”ni
yapılacak olan mülakat ve beden yeterliliği testinden önce önkayıtta
ibraz etmeleri, önkayıttan sonra yapılacak mülakat ve beden
yeterliliği testinde başarılı olmaları gerekir. Bu programa
başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün
koşullara ek olarak; kayıt yapıldığı yılın 1 Temmuz tarihi itibariyle
24 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); reşit
olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öğrencilerde 1,65
m’den, kız öğrencilerde ise 1,60 m’den az olmamak; Beden Kütle
Endeksi testi sonucunun 18,5-29,9 aralığında olması gerekir.
Öğrenciler, Hazırlık Sınıfından sonra üniforma giymek zorundadırlar.
Üniformalarının temini öğrencilere aittir.

Bk. 742. Bu programı tercih edebilmek için adayların ilgili yerleştirme
puanının en az 296 olması gerekmektedir.

Bk. 747. Bu programı tercih edebilmek için adayların ilgili yerleştirme
puanının en az 400 olması gerekmektedir.

Bk. 748. Bu programı tercih edebilmek için adayların ilgili yerleştirme
puanının en az 380 olması gerekmektedir.

Bk. 750. Bu programı tercih edebilmek için adayların ilgili yerleştirme
puanının en az 305 olması gerekmektedir.

Bk. 751. Bu programı tercih edebilmek için öğrencilerin yerleştirme puanının
ise en az 325 olması gerekmektedir.

Bk. 752. Bu programı tercih edebilmek için adayların ilgili yerleştirme
puanının en az 260 olması gerekmektedir.

Bk. 762. Bu programa başvurabilmek için Yükseköğretim Kurumunun
aradığı bütün şartlara ek olarak 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 22
yaşından gün almamış olmak; reşit olmayanlar için veli göstermek;
uçuş yapmasını engelleyecek fiziksel ya da ruhsal rahatsızlığı
olmamak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluluk bulunmamak; ön
kayıtta üniversitenin belirleyeceği kurum/kuruluşlarla yapılacak
psikolojik, algı-karar verme yetisini ölçmeye yönelik testler ve
mülakattan olumsuz not almamak gerekmektedir. Taksirli trafik
suçları hariç adli sicil kaydı bulunanların kesin kayıtları
yapılmayacaktır.

Bk. 766. Bu programı Almanca eğitim veren ya da Almanca ders programları
uygulayan liselerden mezun olanlar tercih edebileceklerdir. Bu
programa, okul kodu; 011358 İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi,
061424 Ankara Anadolu Lisesi, 061432 Çankaya Anadolu Lisesi,
063888 Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, 063644 Kalaba Anadolu
Lisesi, 070683 Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi, 102256 Celal
Toraman Anadolu Lisesi, 102248 Fatma Emin Kutvar Anadolu
Lisesi, 170297 Vahit Tuna Anadolu Lisesi, 342365 Bahçelievler
Anadolu Lisesi, 340501 Kabataş Erkek Lisesi, 344012 Çatalca
Anadolu Lisesi, 342324 Cağaloğlu Anadolu Lisesi, 342284 İstanbul
Lisesi, 349364 Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi, 345921 Kağıthane
Anadolu Lisesi, 342373 Kartal Anadolu Lisesi, 342357 Ahmet
Keleşoğlu Anadolu Lisesi, 350984 Bornova Anadolu Lisesi, 351007
Yunus Emre Anadolu Lisesi, 353073 İzmir Anadolu Lisesi, 355163
İzmir Kız Lisesi (Anadolu), 354459 İzmir Atatürk Anadolu Lisesi,
354783 Menemen Anadolu Lisesi, 381545 Sema Yazar Anadolu
Lisesi, 411555 Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi, 422125 Dolapoğlu
Anadolu Lisesi, 481215 Bodrum Anadolu Lisesi, 551264 Tülay
Başaran Anadolu Lisesi, 580416 Sivas Selçuk Anadolu Lisesi,
611885 Akçaabat İMKB Anadolu Lisesi, 345877 Özel Denizatı
Anadolu Lisesi, 341733 Özel Alman Lisesi, 346359 Özel Sankt
Georg Avusturya Tic.Mes.Lise, 346359 Özel Sankt Georg
Avusturya L.-Tic.Okulu, 346359 Özel Sankt Georg Avusturya Kız
Lisesi, 346359 Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi, 346359 Özel
Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu, 345402 Özel Alev
Lisesi, 345484 Özel Avrupa Lisesi, 356824 Özel Takev Anadolu
Lisesi, 356832 Özel Takev Fen Lisesi olan adaylar yerleştirilecektir.
Okul Kodu bu kodlar içinde bulunmayan adaylar, bu programı tercih
etseler bile programa yerleştirilmeyeceklerdir. Bu liselerden tercih
eden adayların diplomalarında yabancı dili Almanca olmayanların
kayıtları yapılmayacaktır.

Bk. 768. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı
bütün koşullara ek olarak;  1 Temmuz tarihi itibariyle 24 yaşından
gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); reşit olmayanlar
için veli göstermek; erkek adaylarda 1,65 m’den, kız adaylarda
1,60 m’den az olmamak; Beden Kütle Endeksi testi sonucunun
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18,5-29,9 aralığında olması gerekir. Bu programa alınacak öğrencilerin
yüzme, dalma, can kurtarma ve denize dayanıklı olma durumlarına
engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunları olmadığını, Sağlık
durumunun denizciliğe elverişli olduğunu normal sağlık raporu
yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı
Sağlık Yoklama Belgesi” alması gerekir. Ayrıca programa alınacak
öğrencilerin dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmaması; renk
körü ve şaşı olmaması, her iki kulağının arızasız olması gerekir.
Adayların sağlık raporunu yapılacak olan mülakat ve beden
yeterliliği testinden önce sınav komisyonlarına ibraz etmeleri, ön
kayıtta yapılacak mülakat ve beden yeterliliği testinde başarılı
olmaları, Gemiadamları Yönetmeliği’nin Gemiadamı olabilme
koşulları ile ilgili yasal koşulları sağlamaları gerekir. Bu programa
kayıt olan öğrenciler, Fakültenin belirlemiş olduğu üniformayı
Mesleki Adaptasyon ve Yabancı Dil hazırlık sınıfından itibaren
giymek zorunda olup, eğitim ast-üst ilişkileri şeklinde gerçekleştirilir.
Üniformanın temini öğrenciye aittir.

Bk. 790. Bu programa sadece K.K.T.C. uyruklu adaylar başvurabilecektir.

Bk. 792. Bu programa sadece T.C. uyruklu adaylar başvurabilecektir.

Bk. 802. Hukuk programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı
sırası 20 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında
yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı
sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu
şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili
tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Bk. 816. Bu programa, programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 50
bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme
puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan
adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı
sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri
yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Bk. 819. Tıp programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası
35 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme
puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Tercih işlemlerinde bu
şartı sağlamayan adayların ilgili programlar için tercihleri sistem
tarafından engellenecektir.

Bk. 840. Bu programı tercih edebilmek için adayların ilgili yerleştirme
puanının en az 270 olması gerekmektedir.

Bk. 844. 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 21 yaşından gün almamış olmak,
bayanlarda 160-180 cm arası, erkeklerde 170-190 cm arası boy
ölçülerine sahip olmak, BIM: kg/m (kişinin ağırlığı/boy uzunluğu)
vücut kitle indeksinin yukarıda verilen formüle göre hesaplanıp
çıkan değerin 17-25 değerleri arasında olması, ayak ucunda
durulduğunda kol uzunluğunun minimum 215 cm. olması, vücudunun
herhangi bir görünen yerinde dövme, iz, leke, piercing vb.
bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak,
ön değerlendirmede Yüksekokulunun belirleyeceği kurum/
kuruluşlarla yapılacak psikolojik testler ve mülâkatlardan olumsuz
not almamak gerekmektedir. Taksirli trafik suçları hariç adli sicil
kaydı bulunmamak, uçuş yapmasını engelleyecek fiziksel veya
ruhsak rahatsızlığı olmamak, kalp, akciğer, fonksiyonlar ve merkezi
sinir sisteminin normal olması, işitme bozukluğu olmaması, gözlüklü
ya da gözlüksüz görme yeteneği 6/9 olmak. Yüksekokulunun
yönledireceği sağlık kurumlarından sağlık durumunun uçuşa uygun
olduğuna dair rapor almak gerekir.

Bk. 862. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı
bütün koşullara ek olarak; TC vatandaşı olmak; boyu erkek
öğrencilerde 1,65 m’den, kız öğrencilerde 1,56 m’den kısa olmamak;
boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki
rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak  ve
kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık
Yoklama Belgesi” ibaresi bulunan sağlık raporu almak, dilinde
kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak gerekir.

Bk. 868. Bu programa başvurabilmek için görme ve işitme engelli  olmamak
gerekir.

Bk. 877. Bu programı tercih edebilmek için adayların ilgili yerleştirme
puanının en az 360 olması gerekmektedir.

Bk. 883. Hukuk programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı
sırası 70 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında
yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı
sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu
şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili
tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Bk. 885. Tıp programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası
22 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme
puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan
adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı
sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri
yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Bk. 886. Tıp programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası
20 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme
puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan
adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı
sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri
yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Bk. 895. Bu programa başvurabilmek için Yükseköğretim Kurumunun
aradığı bütün koşullara ek olarak, en fazla 25 yaşında olmak,; vücut
yapısı düzgün olmak; astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı, renk
körlüğü, kekemelik, sağırlık vb. gibi biyolojik bozukluğu olmamak;
bayılma, histesi, marazi çarpıntı ve benzeri psikolojik ve sinirsel
hastalıklardan herhangi birine yakalanmış olmamak; herhangi bir
okuldan disiplin cezası ile uzaklaştırılmış olmamak; boy uzunluğunun
erkek öğrencilerde en az 1,67 m., kız öğrencilerde 1,60 m. ve boy
uzunluğunun 1 metreden fazla olan kısmı ile vücut ağırlığı arasında
+/- 10 kg’dan fazla fark olmamak (vücut ağırlığı ve boy uzunluğu
ölçümleri cıplak ayak ve aç karnına olacaktır) gerekir. Kayıt
sırasında bedensel ve psikolojik yapısının itfaiye teşkilatının
çalışma şartlarına uygun olduklarını tam teşekküllü devlet ve
üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgemek
gerekir.

Bk. 904. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı
bütün koşullara ek olarak; 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 23 yaşından
gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez), reşit olmayanlar
için veli göstermek, erkek adaylarda 1,65 m’den, kız adaylarda
1,56 m’den uzun olmak, Beden Kütle Endeksi testi sonucunun 18,5-
29,9 aralığında olması gerekir. Kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının
normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” almak
suretiyle sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu
belgelemeleri gerekir.  Adayların sağlık raporunu yapılacak olan
mülakat ve beden yeterliliği testinden önce sınav komisyonuna
ibraz etmeleri, önkayıtta yapılacak mülakat ve beden yeterliliği
testinde başarılı olmaları, Gemiadamları Yönetmeliği’nin Gemiadamı
Olabilme Koşulları ile ilgili yasal koşulları sağlamaları gerekir.
Hazırlık sınıfı hariç öğrencilerin denizci öğrenci üniforması giymeleri
zorunludur. Üniformanın temini öğrenciye aittir.
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TABLO 3 VE TABLO 4’TE YER ALAN

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KOŞUL VE

AÇIKLAMALARI "2 KISIM" HALİNDE

DÜZENLENMİŞTİR.

 1. KISIM KOŞULLAR BİTTİ

2. KISIM KOŞULLARI DA DİKKATLE İNCELEYİNİZ.
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Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan
Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (2. Kısım)

Yükseköğre t i m prog ramla r ı  i l e  i l g i l i  baz ı  ö ze l  ko şul  ve  a ç ıkl amal ara  bu  k ı l a vuz da  ö ze t  o l a r a k y er
ver i lmi ş t i r .  Adayla r ,  öğret im s ıras ında  ödenecek o la n ücret ler ,  harç lar,  burslar ,  burs  devam koşul la r ı ,
bar ınma, zorunlu hizmet,staj  vb. bilgi leri  i lg i l i  Üniversi telerden edinebileceklerdir.  Adaylar ın,  tercihlerini
bel ir lemeden önce  tercih etmek i stediğ i  programlar ın bulunduğu ünivers i te l er in  internet  sayfas ında  yer
alan bi lg i ler i  dikkatle ince lemeler i ,  koşul lar la  ilg i l i  ünivers i te l erden ayr ınt ı l ı  b i lg i  a lmalar ı  yararlar ına
olacakt ır .  Bu koşul lar ın uygulanmas ı  i l e  i lg i l i  ÖSYM'nin sorumluluğu bulunmamaktad ır .
Tablo  3  ve  Tabl o  4 ' te  Yer  Alan Yükseköğretim Progra mlar ın ın Ko şul  ve  Aç ıklamala r ı  2  kıs ım hal inde
düze nle nmi ş t i r .  1 .  K ı s ım'da  y e r  a l an  ko şul la r ,  a day l a r ın Ada y  İ ş l emle r i  S i s teminde  bul unan  b i l g i l e r i
doğrul tus unda  b i lg i say a r  ta ra f ında n kı sme n veya  ta ma men ko ntro l  ed i l e rek (y a ş ,  uyruk,  c ins iy et  vb . )
y er l eş t i rme  iş l emi  yap ı l a cakt ır .  2 .  K ı s ım' da  yer  a lan  ko şul la r  yer l eş t ir me  iş l eminde ÖSYM taraf ında n
dikkate alýnmayacak koþullardýr. Bu koşul lar ın uygulanmas ı  i lg i l i  kurumlar taraf ından
gerçekleþtirilmektedir. Bu koşulların uygulanmasında ÖSYM'nin sorumluluğu bulunmaz.

Bk. 1.  1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 2. 2016-2017 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri
öğrenim ücretleri tablo halinde bu kılavuzun sonunda yer almaktadır.

Bk. 3. Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak
üzere verilecek olan burslarda, Tam Burslu: öğrenim ücretinin
tamamını; %75 Burslu (%75 indirim): öğrenim ücretinin dörtte
üçünü; %50 Burslu (%50 indirim): öğrenim ücretinin yarısını ve %25
Burslu (%25 indirim): öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta
olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir.
Burslu programlarda burslar, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın
normal öğretim süresi kadar devam ederek bu sürenin sonuna
kadar kesilmez. Burslar karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine
devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan
öğrencilerden bursluluk oranına göre ayrıca öğrenim ücreti
istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden
daha fazla burslu öğrenim görme imkanı verilebilir.

Bk. 4. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde (bazı üniversiteler için
kontenjana bağlı olmaksızın) bir yıl süreli yabancı dil hazırlık
programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi
sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

Bk. 5. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 6. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 7. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 8. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampusu,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Güzelyurt kentinde kurulu
yerleşkesinde, bütünüyle ODTÜ Rektörlüğü, ODTÜ Senatosu ve
ODTÜ Yönetim Kuruluna bağlı bir yapı içinde eğitim öğretim
vermektedir. Öğrenciler, ODTÜ Senatosu’nun belirlediği koşullarda,
öğrenimlerinin bir kısmını ODTÜ Ankara yerleşkesinde görebilirler.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda öğrenim ücretlidir. 2017-2018
Eğitim Öğretim yılında belirlenmiş olan yıllık öğrenim ücreti, TC
uyruklular için KDV dahil 26.250 TL, KKTC uyruklular için KDV dahil
17.062,50 TL’dir. Burs kategorisinden bağımsız olarak, kayıtlı veya
izinli statüsündeki tüm öğrenciler Güz ve Bahar dönemi kayıtları
öncesinde “Kayıt Harcı” öderler. Ücretler ve Burs koşulları için
“tanitim.ncc.metu.edu.tr” adresini ziyaret ediniz. Güz ve Bahar
dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecek öğrenim ücretinde
önümüzdeki yıllarda bir artışın söz konusu olması durumunda,
mevcut öğrenciler için bu artış bir önceki yıla göre KKTC Tüketici
Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artış ile sınırlı olacaktır.

Bk. 9. Anadolu Ü: Bu programa alınan öğrencilerden her öğretim yılında
sınav, materyal ve eğitim-öğretim hizmetleri karşılığında öğretim
gideri alınır. Öğretim gideri olarak alınacak bedeller Üniversitenin
web sitesinden öğrenilebilir. Bu programda dersler internet destekli
olarak açıköğretim sistemi ile yürütülecektir. Hükümlü ve tutuklular
hariç programa kayıt yaptıran öğrencilerin internete erişimli bir
kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir.

Atatürk Ü.: Bu programda dersler internete dayalı olarak açıköğretim
sistemi ile yürütülecektir. Kayıtlar internet üzerinden online olarak
yapılacaktır. Programa kayıt yaptıran öğrencilerin internete erişimli
bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları
gerekmektedir. Bu programa kayıt yaptıran öğrencilerden Öğrenci
Katkı Payı ücretine ilave olarak öğretim gideri alınır. Öğretim gideri
olarak alınacak bedeller Üniversitenin web sitesinden öğrenilebilir.
Bu programda sınavlar merkezi sınav uygulaması kapsamında
Fakültenin belirleyeceği il merkezlerinde yapılır.

İstanbul Ü.: Bu programa alınan öğrencilerden her öğretim yılında
sınav, kitap, basılı malzeme ve eğitim-öğretim hizmetleri karşılığında
öğretim gideri alınır. Öğretim gideri olarak alınacak bedeller
Üniversitenin web sitesinden öğrenilebilir.

Marmara Ü.: Bu programa alınan öğrencilerden kayıt yaptırdıkları
ilk  yılda sınav, materyal ve eğitim-öğretim hizmetleri karşılığında
öğretim gideri alınır. Öğretim gideri olarak alınacak bedeller
Üniversitenin web sitesinden öğrenilebilir.

Bk. 10. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 11. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin
yönetmelik hükümleri uyarınca iki gözü görmeyen ve mesleğini
icra edebilmesi için mesleğini yapmasına mani iyileşemez bir
hastalığı bulunanlar eczacılık mesleğini yapamaz.

Bk. 12. Bu programa alınacak öğrenciler 3 ay süreli zorunlu uygulama
yapacaklardır.

Bk. 13. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 14. Bu programda başarılı olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla
kullanabilme önemlidir.

Bk. 15. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık
sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Bk. 16. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 17. Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam
etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile
tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık
sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler,
kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer
bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri
durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl
itibarıyla, öğrencinin ÖSYS puanlarından ilgili olan puanı,
yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban
puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan
programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

Bk. 18. Bahçeşehir Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2017-2018
akademik yılı KDV dahil şu şekildir. Tıp Fakültesi Programı için
62.000 TL (altmışikibin),  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Hukuk Fakültesi Programları için
42.400 TL (kırkikibindörtyüz), diğer tüm lisans programları ve
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu programları için 39.000 TL
(otuzdokuzbin), Önlisans Programları için 21.000 TL (yirmibirbin),
tüm programların zorunlu veya isteğe bağlı İngilizce Hazırlık
Programı için 39.000 TL (otuzdokuzbin)’dir. Yıllık öğrenim ücreti
Üniversite tarafından ilan edilen banka ile veya anlaşma yapılmış
taksit özelliğine sahip kredi kartları kullanılarak ödenir. Takip eden
her yıl için öğrenim ücreti ekonomik koşullara göre yeniden
belirlenip akademik yıl başlamadan ilan edilir. Tüm öğrenciler giriş
yılına bakılmaksızın o yıl için ilan edilen yeni öğrenim ücretine ve
ödeme koşullarına uymakla yükümlüdür.

Bk. 19. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli Rusça Hazırlık
Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi
sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

Bk. 20. Başkent Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2017-2018 ders
yılında öğretim ücreti yıllık Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri için
44.000 TL. , Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi için 33.000
TL, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
için 35.000 TL, bu Fakültelerin dışında kalan bütün lisans programları
için 30.000 TL. İngilizce Hazırlık Programı 27.000 TL. ve ön lisans
programları için 18.000 TL’dir. Ücretlere %8 KDV dahildir. Bu
ücretlerin ilk taksiti kesin kayıt sırasında, ikinci taksiti ikinci yarıyıl
başında ödenecektir.
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Bk. 21. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın
sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci
sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi
sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı
dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde
başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında
yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan
birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Bk. 22. Arı sokmasına karşı alerjisi olanlar eğitim süresince ve daha
sonrasında sağlık problemleriyle karşılaşabilirler.

Bk. 23. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde eğitim ücreti, 2017-2018
ders yılında bütün bölüm ve programlar için yıllık 33 200 TL (%8
KDV dahil) tutarındadır. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi,
kayıtlı öğrenciler için sonraki yıllarda eğitim ücretinde yapılacak
yıllık artışları, bir önceki yıla göre Tüketici Fiyatları Endeksi’ndeki
(TÜFE) artış ile sınırlı tutmayı taahhüt etmektedir.

Bk. 24. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 27. Çağ Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-
öğretim yılında öğretim ücreti tüm lisans bölümleri ve hazırlık sınıfı
için; 23.101,86- TL. +  KDV, ön lisans ve ön lisans zorunlu hazırlık
programı için; 11.550,93-TL.+ KDV ’dir. Ödemeler taksitler halinde
alınmaktadır. Ücretler ve ödeme planı Üniversitenin www.cag.edu.tr
adresinden ilan edilecektir.

Bk. 28. Öğretim dili İngilizce’dir.

Bk. 29. İstanbul Bilim Üniversitesi’ nde öğrenim ücreti her Eğitim-Öğretim
yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.  2017-2018
Eğitim-Öğretim yılı için belirlenen öğrenim ücretleri; Tıp Fakültesi
için 70.000,00(yetmişbin)TL ., Tıp Fakültesinde 2018-2019 Eğitim-
Öğretim yılı için öğrenim ücreti en az % 9 oranında olmak üzere
TEFE/ÜFE ortalamasına göre arttırılacaktır), Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü için 29.042,00(
yirmidokuzbinkırkiki)TL, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik
Yüksekokulu için 21.783,00 (yirmibirbinyediyüzseksenüç) TL,
Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü için 23.592,00
(yirmiüçbinbeşyüzdoksaniki)TL, Ebelik Bölümü için
18.092,00(onsekizbindoksaniki)TL, Sağlık Yönetimi Bölümü için
19.767(ondokuzbinyediyüzaltmışyedi)TL, Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Diyaliz,
Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik,
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programları
için (ikinci öğretim dahil) 12.900,00(onikibindokuzyüz)TL’dir. Bu
ücretlere ayrıca KDV(% 8) eklenecektir. Öğrenim ücreti taksitli
ödemede banka ile kredi sözleşmesi yapmak koşuluyla 9 eşit
taksitte (bir peşin, sekiz taksit) ödenir. İlk taksit kesin kayıt
sırasında alınır, diğer taksitler 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı
sonuna kadar tamamlanır.

Bk. 31. Çankaya Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018
ders yılında öğrenim ücreti tüm bölümler, meslek yüksekokulu ve
hazırlık sınıfı için, KDV hariç (KDV %8’dir.) yıllık 29.380,00- Türk
Lirasıdır. Yıllık öğrenim ücretinin yarısı eğitim-öğretim yılı başında
üniversiteye kayıt sırasında, diğer yarısı da ikinci yarıyılın başında
ve kayıt yaptırılmadan veya kayıt yenilenmeden önce
üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaya ödenir. 2018-2019
eğitim-öğretim yılı dahil, takip eden yıllarda öğrenim ücretine
yapılabilecek yıllık artışları, bir önceki yıla göre Tüketici Fiyatları
Endeksindeki (TÜFE) artış ile sınırlı tutmayı Çankaya Üniversitesi
taahhüt eder.

Bk. 32. Yükseköğretim kurumlarında yer alan denizcilik eğitimi veren
kurumlar yıl bazında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından
değerlendirmeye tutulmaktadır. Bu kapsamda Gemiadamlarının
Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası
Sözleşme (STCW) gereği Denizcilik eğitimi veren eğitim kurum/
kuruluşlarında, eğitim ve öğretim gören öğrenciler ile mezunların
gemiadamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi alabilmeleri, eğitim
kurum/kuruluşlarının denetim raporlarının uygun olması halinde
mümkündür. İlgili yükseköğretim kurumlarının yetki durumları
hakkındaki rapora https://gbs.udhb.gov.tr/  Gemiadamları Eğitimi
Bilgi Sisteminden ulaşılabilecektir. İlgili gemiadamı yeterliğini
almak için Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen
İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce yeterliğini sağlamak
gerekmektedir. Adayların tercih yapmadan önce bu sistemden
programın yetki belgesini kontrol etmelerinde ve ilgili eğitim ve
sınav yönergesini incelemelerinde yarar görülmektedir.

Bk. 33. Doğuş Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir.  2017–2018
ders yılında yıllık öğretim ücreti KDV dahil Türkçe ve İngilizce
Lisans programlarında 30.000 TL, Hukuk Progrr“amı için 31.500 TL,

Psikoloji Programı için 30.500 TL, Meslek Yüksekokulu
programlarında;- Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar
Programcılığı, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Dış Ticaret (İ.Ö), Grafik
Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İnsan Kaynakları Yönetimi,
İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat Teknolojisi, Sosyal Hizmetler,
Turizm ve Otel İşletmeciliği 14.600 TL; - Adalet, Anestezi,
Elektronörofizyoloji, Fizyoterapi, Odyometri, Tıbbi Dokumantasyon
ve Sekreterlik 16.500 TL’dir. İngilizce lisans programları hazırlık
sınıfı öğretim ücreti KDV dahil 30.000 TL.’dir. Hazırlık sınıfı zorunlu
olmayan öğretim dili Türkçe olan programlarda, isteğe bağlı hazırlık
sınıfı öğretim ücreti; 2017-2018 ders yılında KDV dahil, lisans
programları için 30.000 TL, Hukuk Programı için 31.500 TL, Psikoloji
Programı için 30.500 TL, önlisans programları için ise program için
belirlenen ücrettir. Ödemeler tercihe göre peşin veya 10 eşit taksit
halinde yapılabilir. Öğretim ücretleri ve ödeme yöntemleri, her yıl
Mütevelli Heyet tarafından ekonomik koşullara göre yeniden
belirlenip akademik yıl başlarında ilan edilir.

Bk. 34. Bu programda öğrencilerin birinci yıl sonunda 8 hafta, ikinci yıl
sonunda 6 hafta Endüstriye Dayalı Öğretim (EDÖ)/Staj yapmaları
zorunludur.

Bk. 35. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, KKTC’nin Güzelyurt kentinde kurulu
yerleşkesinde, bütünüyle ODTÜ Rektörlüğü, ODTÜ Senatosu ve
ODTÜ Yönetim Kuruluna bağlı bir yapı içinde eğitim öğretim
vermektedir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunun SUNY New Paltz
Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İşletme uluslararası ortak lisans
programı 4 yıl süreli olup öğrenciler ikinci akademik yılın ikinci
dönemi ile dördüncü akademik yılı New Paltz Üniversitesinde, diğer
dönemleri ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda geçirecekler ve
programı başarıyla tamamladıkları takdirde her iki üniversitenin
diplomasını almaya hak kazanacaklardır. Öğrenciler, ODTÜ
Senatosu’nun belirlediği koşullarda, ODTÜ Kuzey Kıbrıs
Kampusundaki öğrenimlerinin bir kısmını ODTÜ Ankara yerleşkesinde
alabilirler. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında bu programlara girecek
öğrencilerin ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusundaki yıllık öğrenim
ücreti, İngilizce Hazırlık Programı da dahil olmak üzere, TC
uyruklular için KDV dahil 26.250 TL, KKTC uyruklular için KDV dahil
17.062,50 TL’dir. New Paltz Üniversitesinde geçirilecek dönemler
için öğrenciler bu üniversitenin o dönem için belirlenen öğrenim
ücretini ödeyeceklerdir. TC ve KKTC uyruklu öğrencilerin kabul
edileceği bu programla ilgili açıklamalı bilgi “tanitim.ncc.metu.edu.tr”
adresinde sunulmaktadır. Bu programa kabul edilen tüm öğrencilere,
yurtlarla ilgili disiplin cezası alınmadığı müddetçe, ODTÜ Kuzey
Kıbrıs Kampusu yurtlarında konaklama garantisi verilmektedir.

Bk. 38. Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin
gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.

Bk. 39. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 40. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 41. Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve
resmi havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı
kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Güvenlik
soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine
uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.

Bk. 42. Özyeğin Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018
akademik yılında, güz ve bahar dönemlerini kapsayan KDV dahil
yıllık öğrenim ücreti; İngilizce Hazırlık Programında geçirilecek
süreler de dahil olmak üzere Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
hariç diğer fakülteler için 52.500 TL, Pilot Eğitimi programı için
42.000 TL, Havacılık Yönetimi programı için 35.300 TL,
yüksekokullarda Otel Yöneticiliği programı için 34.500 TL,
Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı için 35.800 TL’dir.
Programların özelliğine göre öğrencilerin öğrenim ücreti dışında
ödemekle yükümlü oldukları ücretler:  Otel Yöneticiliği programına
kayıt olan öğrencilerin, lisans eğitimine başlayacakları ikinci yılın
ikinci dönem başında Üniversite kitapevinden üniforma takımını
temin etmeleri gerekir. Üniforma ücretleri her yıl yeniden
belirlenmekte olup, giriş burslarına bakılmaksızın, 2017-2018 eğitim-
öğretim yılı için KDV dahil 188 TL’dir. Gastronomi ve Mutfak
Sanatları programına kayıt olan öğrencilerin, lisans eğitimine
başlayacakları ilk yılın ikinci dönem başında Üniversite kitapevinden
üniforma takımını, Üniversitenin anlaşmalı olduğu firmadan ise
bıçak setini temin etmeleri gerekir. Üniforma takımı ve bıçak seti
ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, giriş burslarına
bakılmaksızın, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için üniforma ücreti
KDV dahil 213 TL, bıçak seti ücreti KDV dahil 660 EUR karşılığı Türk
Lirasıdır. Pilot Eğitiminde yer alan zorunlu uçuş eğitimleri,
Üniversitenin anlaşmalı olduğu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
tarafından onaylı, ulusal ve uluslararası standartlar ve kurallar
çerçevesinde eğitimleri veren, yetkili uçuş okulu tarafından
sağlanmaktadır. Öğrenciler zorunlu uçuş eğitimleri için, Pilot Eğitimi
lisans programında yıllık öğrenim ücretine ek olarak, Üniversitenin
anlaşmalı olduğu Ayjet Anadolu Yıldızları Uçuş Okuluna lisans
öğreniminin 4 üncü, 6 ncı ve 8 nci dönemleri başında olmak üzere
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3 eşit taksitte uçuş ücreti öderler. Uçuş Okulu tarafından uçuş
eğitimi ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, öğrenciler lisans
öğreniminin 4 üncü dönemi başında belirlenen ücrete tabi olacaklardır.
2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için Uçuş Okulu tarafından
belirlenen uçuş eğitimi ücreti KDV hariç 50.000 EUR’dur. Uçuş
eğitimi ücreti burslu öğrenciler için burs oranı kadar üniversitemiz
tarafından karşılanacaktır. Dönem ücretleri, Üniversite tarafından
ilan edilen anlaşmalı banka(ların) kredi kartı ve Kredili Mevduat
Hesabı (KMH) ile vade farkı olmaksızın dört eşit taksitte ödenebilir.
Ücretler ve ödeme yöntemleri, her yıl, Mütevelli Heyeti tarafından
yeniden belirlenip akademik yıl başlarında ilan edilir. Sonraki
yıllarda kayıtlı öğrencilerin öğrenim ücretindeki olası artışlar,
enflasyon oranı dikkate alınarak belirlenir.

Bk. 43. Bu programda ahşap işlemeciliği, vitray ve kalem işi çalışmaları
yapılmaktadır.

Bk. 44. Öğretim dili en az %30 Fransızca’dır.

Bk. 45. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2017-2018 ders
yılında yıllık öğrenim ücreti, tüm meslek yüksekokulları,
yüksekokullar ve fakültelerin İngilizce Hazırlık Programı için
42.129,63 TL’dir. İngilizce Hazırlık Programı dışındaki sınıflarda
öğrenim ücreti, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin Psikoloji
Programı hariç diğer tüm programları, İşletme Fakültesi, İletişim
Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık
Fakültesi’nin Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İç Mimarlık Programları
için 42.129,63 TL; Hukuk Fakültesi, Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık
Programı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin Psikoloji Programı
için 45.833,33 TL; Sağlık Bilimleri Fakültesi için 36.574,07 TL; Sivil
Havacılık Yüksekokulu, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu,
Turam“izm ve Otelcilik Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu Programları için 32.407,41 TL; Adalet Meslek
Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Programları için 30.787,04 TL’dir. Yukarıda belirtilen
öğrenim ücretleri, kayıt esnasında peşin olarak ödenir. Ayrıca,
taksitlendirme imkanı bulunmaktadır. Öğrenim ücretlerine %8 KDV
dahil değildir. Üniversitemiz Mütevelli Heyeti’nin aldığı karara
istinaden lisans ve ön lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin
eğitim ücretlerinde yapılacak yıllık artışlar Tüketici Fiyatları
Endeksi’ndeki (TÜFE) artış oranını aşmayacaktır.

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

Bk. 47. Kültür Koleji Eğitim Vakfı (KEV) tarafından kurulan İstanbul Kültür
Üniversitesi’nde (İKÜ) eğitim-öğretim Ataköy, Şirinevler ve İncirli
Kampüslerinde yapılmaktadır. Üniversitemizde eğitim-öğretim
ücretlidir. 2017-2018 akademik yılında ücret, Mühendislik Fakültesi
için 38.640 TL, Mimarlık Fakültesi  ve  Hukuk Fakültesi için 39.760
TL, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Eğitim Fakültesi,  Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi için 36.850 TL’dir. İngilizce Hazırlık Sınıflarının ücreti,
isteğe bağlı olanlar dâhil, bütün bölümler ve programlar için 36.850
TL’dir. Meslek Yüksekokullarının ücretleri (ikinci öğretim dâhil)
19.800 TL’dir. Ücretlere % 8 KDV dâhildir. İlk kayıtta ücretin en az
¼’ü peşin olarak ödenir. Ücretin geri kalanı eşit taksitlerde ödenmek
üzere taahhüt edilir. Eğitim-öğretim ücretleri ve diğer burslar her yıl
üniversite bütçesi ve ekonomik durum göz önünde tutularak
yeniden saptanır.

Bk. 48. Bu programı tercih eden adaylardan 1. sınıf başarı sıralamasında
ilk 50’ye giren öğrenciler Endüstriye Dayalı Eğitim (EDE) kapsamında
Gölcük’te fabrikaya gönderilmektedir. Bir yıl boyunca haftada 4
işgünü burada pratik alan öğrenciler sigorta ettirilerek, asgari ücret
ve sertifika almaktadır.

Bk. 49. SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans) eğitimi mesleğini
icra edebilmek için aranan nitelikler:

1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

2) Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı,
boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki
rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan
ağırlıkta olmak).

3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy
uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki
rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan
ağırlıkta olmak).

4) Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık
durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları
gerekmektedir.).

5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek
yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.

HAVACILIK YÖNETİMİ (lisans), SİVİL HAVA ULAŞTIRMA
İŞLETMECİLİĞİ (ön lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan
nitelikler:

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir
Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel
oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam
teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak (işitme kaybı/
eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).

HAVA TRAFİK KONTROL / HAVACILIK ELEKTRİK VE
ELEKTRONİĞİ / UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK / UÇAK GÖVDE-
MOTOR / UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM  (lisans) ile UÇAK
TEKNOLOJİSİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için
aranan nitelikler:

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir
Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel
oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam
teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak (renk körlüğü, işitme
kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).

PİLOT EĞİTİMİ / PİLOTAJ (lisans) mesleğini icra edebilmek için
aranan nitelikler:

1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık
kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor
almak.

2) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden Birinci Sınıf Sağlık Sertifikası
almak.

3) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı
bulunmamak.

Bk. 50. Kadir Has Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-
2018 akademik yılında öğretim ücreti; Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi,
Hukuk Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İşletme Fakültesi'nin
İngilizce bölümleri ile tüm Hazırlık Sınıflarında 41,924 TL; İletişim
Fakültesinde 40,019 TL; Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile İşletme
Fakültesi'nin Türkçe bölümlerinde 27,474 TL; Kadir Has Meslek
Yüksekokulu programlarında 14,504 TL ve Adalet Meslek
Yüksekokulunda 15,960 TL dir. Ücretlere KDV dâhil değildir. İsteğe
bağlı hazırlık sınıfı okuyacak Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve
Meslek Yüksekokulu öğrencileri bursluluk durumuna bakılmaksızın
hazırlık sınıf ücretinin 2/3‘ünü öderler. Peşin ödeme dışında öğrenciler
yıllık öğretim ücreti ödemelerini, üniversite ile anlaşmalı bankalar
ile kredili mevduat hesabı sözleşmesi düzenlenmesi koşulu ile ¼’ü
peşin, kalanı 9 taksit olarak veya Üniversitenin anlaşmalı olduğu
taksit özelliğine sahip banka kredi kartları ile vade farkı olmaksızın
9 taksitte ödeyebilirler. Öğrenci ile banka arasında yapılacak
sözleşme hüküm ve sonuçları üniversiteyi bağlamaz.

Bk. 51. Bu programda öğrencilerin İngilizce muafiyet sınavına girmeleri
gerekmektedir. Muafiyet sınavını başaran öğrenciler doğrudan
lisans eğitimine başlayabilirler. Muafiyet sınavını veremeyen
öğrenciler lisans programına başlamadan önce İngilizce için bir yıl
hazırlık okuyacaklardır. (Muafiyet için  Bk. 21 kuralları geçerlidir.)

Bk. 52. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir. 2017-
2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nda;  Mühendislik Fakültesi’ne bağlı
bölümlerin öğretim ücreti 31.750.-TL, Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi’ne bağlı bölümlerin öğretim ücreti 32.750.-TL, Fen-
Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ile İletişim Fakülteleri’ne bağlı
bölümlerin öğretim ücreti (Psikoloji hariç) 30.500.-TL, Psikoloji
Bölümü 33.000 TL, Güzel Sanatlar Fakültesi, Yabancı Diller
Yüksekokulu ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ’na bağlı bölümlerin
öğretim ücreti 27.500.-TL, Eğitim Fakültesi’ne bağlı bölümlerin
öğretim ücreti 32.500.-TL, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı
bölümlerin öğretim ücreti 26.250.-TL ve Hukuk Fakültesi’nin
öğretim ücreti 43.000.-TL, Diş Hekimliği Fakültesi’nin öğretim
ücreti 60.000.-TL, Tıp Fakültesi’nin öğretim ücreti ise 60.000.-
TL’dir. Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu’na bağlı tüm programların
öğretim ücreti 14.250.-TL’dir. Adalet Meslek Yüksekokulu’nun
öğretim ücreti 17.500.-TL ve Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu’na bağlı tüm programların öğretim ücreti 16.750.-
TL’dir. Uzaktan Öğretim yapılan önlisans programlarının öğretim
ücreti 6.000.-TL’dir. Uzaktan öğretim programlarını tercih edecek
öğrencilerin internet erişimli kişisel bilgisayar kullanma olanağına
sahip olmaları gerekmektedir. Tüm lisans programlarının Yabancı
Dil Hazırlık Öğretim ücreti 27.000.-TL ve önlisans programlarının
Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi gündüz ve ikinci öğretim ücreti 14.250.-
TL’dir.  Bu ücretlere (% 8) KDV dahildir. Uzaktan Öğretim
programlarının diplomalarında “uzaktan öğretim” ibaresi yer alacaktır.

Bk. 53. Teknoloji Fakültesi lisans programlarına M.T.O.K. kontenjanından
yerleşen adaylardan, mufiyet sınavında başarılı olamayanlara bir
yıllık matematik ve fen derslerinden oluşan bilimsel hazırlık sınıfı
programı uygulanır. Hazırlık sınıfı programı süresi, öğretim süresi
sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.

Bk. 54. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.
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Bk. 55. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli Almanca
Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim
süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

Bk. 56. Eğitim Çifteler ilçesinde sürdürülecektir.

Bk. 57. Bu programı  kazanan öğrencilerden yabancı dil hazırlık programına
devam etmek isteyenler, öğrenimlerini bir yıl süreyle Muğla’da
sürdüreceklerdir.

Bk. 60. Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti tarafından verilen indirim
ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek
vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, burslu programlara ilişkin
ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer
hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından
öğrencilere duyurulacaktır.

Bk. 61. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce veya
Almanca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi,
öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

Bk. 63. Yeditepe Üniversitesinde eğitim ücretlidir. 2017-2018 akademik
yılı güz ve bahar yarıyılları toplam ücretleri: Diş Hekimliği Fakültesi
65 000,00 TL, Tıp Fakültesi 60 000,00 TL, Eczacılık Fakültesi 50
000,00 TL, Hukuk Fakültesi 46 000,00 TL, Mühendislik Fakültesi
ile Mimarlık Fakültesinin Mimarlık Programı 39 000,00 TL, Fen-
Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim
Fakültesi, Mimarlık Fakültesi Endüstri  Ürünleri Tasarımı, İç
Mimarlık ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı  programları ile
Ticari Bilimler Fakültesi ve Yabancı Dil Hazırlık Programları 34
000,00 TL, Güzel Sanatlar Fakültesi 30 000,00 TL, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Eğitim Fakültesi  ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
27 000,00 TL’dir. Bu ücretlere KDV dahil değildir. 2017-2018 öğretim
ücretlerinin taksitli ödenmesi halinde yıllık ücretin ¼’ü peşin olmak
üzere 6 taksit yapılacaktır. Taksitler, banka ile anlaşma yapılmak
suretiyle ödenecektir. Öğretim ücretinin iki eşit taksitte ödenmesi
halinde, kayıt sırasında ½’si, geri kalan ½’si ise 19 Ocak 2018
tarihine kadar ödenecektir. Öğretim ücretindeki olası yıllık artışlar,
bir önceki yıla göre Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artış ile
sınırlı tutulacaktır.

Bk. 64. Öğrenciler yabancı dil öğrenimlerini Bülent Ecevit Üniversitesi’nin
Merkez Kampusunda sürdüreceklerdir.

Bk. 65. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 66. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
(KKTC) Gazimağusa kentinde, eğitim-öğretim veren bir Devlet
Üniversitesi olup eğitim ücretlidir. 2017-2018 ders yılı için belirlenmiş
olan öğrenim ücreti güz ile bahar dönemi kayıtlarında iki eşit taksit
halinde (Eylül ve Şubat aylarında) ödenmesi durumunda Tıp
Fakültesi  40,820 TL, Eczacılık Fakültesi 26,830 TL, Hukuk
Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik
ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programları 24,490 TL, Fen ve
Edebiyat Fakültesi’nin Psikoloji  Programı ile Sağlık Bilimleri
Fakültesi’nin Hemşirelik programı 21,000 TL, Eğitim Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi’nde 20,180 TL, Turizm ve
Otelcilik Yüksekokulu’nun Gastronomi ve Mutfak Sanatları
programında 16,910 TL diğer lisans programlarında ise 16,100
TL’dir. Üniversitenin ön lisans programlarından Sağlık Hizmetleri
Yüksekokul’u önlisans programları 17,500 TL diğer önlisans
programlarında ise 14,000 TL’dir. İngilizce Hazırlık Okulu öğrenim
ücreti 16,100 TL’dir. Öğrenim ücretlerini her dönem için 4 taksit
halinde ödenmesi de mümkündür. Bu durumda peşin öğrenim
ücretlerine, %8 taksitlendirme farkı eklenir. Belirtilen öğrenim
ücretlerine %5 KDV tutarı, Öğrenci Etkinlikleri Fonu için dönemlik
200 TL ve Hazırlık Okulu için dönemlik 600 TL kitap ücreti dahil
değildir. Öğrenim ücretindeki olası artışlar, bir önceki yıla göre
KKTC tüketici fiyat endeksindeki (KKTC-TÜFE) artış ile sınırlı
tutulacaktır.

Bk. 67. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Uludağ Üniversitesine aşağıdaki
koşullarla yerleştirilen öğrencilere belirtilen olanaklar sağlanacaktır.
a) Bursa dışında ikamet etmekte olan öğrenciler için; yerleştirmeye
esas alınan puan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 500 öğrenci
arasında yer alanlar Uludağ Üniversitesi yurtlarına sıralamasız,
ücretsiz olarak kabul edilir. Ayrıca bu öğrencilere ücretsiz öğle
yemeği verilir. Öğrenci yerleştirildiği bölüm/programda öğrenimine
başarılı olarak devam ettiği sürece yurt hizmetlerinden ücretsiz
olarak yararlanacaktır. İki dönem üst üste dönem ve/veya Genel
Akademik Not Ortalaması (GANO) 2.50'nin altına düşen öğrenciler
yurt haklarından yararlanamayacaklardır. b) Yerleştirmeye esas
alınan puan sıralamasında Türkiye genelinde 501 ile 1000 öğrenci
arasında yer alanlar Uludağ Üniversitesi Yurtlarında sıralamasız
olarak yerleşme ve yurt ücretinden %50 indirimli olarak yararlanma
hakkı verilir. İki dönem üst üste dönem ve/veya Genel Akademik
Not Ortalaması (GANO) 2.50’nin altına düşen öğrenciler yurt
ücretinde %50 indirim hakkından yararlanamayacaklardır.

Uludağ Üniversitesi ile Üniversitenin anlaşmalı olduğu kurum

arasında imzalanan Mesleki Eğitime Destek Protokolü kapsamında
anlaşmalı kurumlar tarafından

1) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Örgün Öğretim
programını; Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Örgün) programını; Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği,
İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün), Türkçe
Öğretmenliği programlarını en yüksek puanla kazanan ve kesin
kayıt yaptıran ilk üç’er öğrenciye ve Eğitim Fakültesi Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık (Örgün),  Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf
Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Uluslararası İlişkiler (Örgün), Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Örgün), Makine Mühendisliği (Örgün),
İnşaat Mühendisliği (Örgün), Otomotiv Mühendisliği (Örgün), Tekstil
Mühendisliği Örgün Öğretim programlarını, Veteriner Fakültesi
programını en yüksek puanla kazanan ve kesin kayıt yaptıran ilk
beş’er öğrenciye;

Ekim-Haziran ayları arasında 9 aylık süre ile ve öğrenim süresi olan
dört yıl boyunca  (Veteriner Fakültesi için beş yıl boyunca) aylık
500 TL. burs verilecektir. Burslar dört yıl sonunda (Veteriner
Fakültesinde beş yıl sonunda) kesilecek olup karşılıksızdır. Burslu
programa yerleştirilenler Fakülte bünyesinde program değiştirdikleri
taktirde burs haklarını kaybederler. Öğrencilik haklarını kaybeden,
herhangi bir disiplin suçu alan veya derse devamsızlık nedeniyle
kalan öğrencilerin bursu kesilir. Bursun devam edebilmesi için
öğrencinin alttan dersinin olmaması ve dönemlik not ortalamasının
2.50’nin altında altında olmaması gerekir.

2) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği (Örgün) ve Endüstri
Mühendisliği (Örgün) programlarını kazanan ve kesin kayıt yaptıran
ilk beş öğrenciye Ekim-Haziran ayları arasında 9 aylık süre ile
öğrenim süresi olan dört yıl boyunca aylık KYK kredi miktarı kadar
burs ve senede bir kere KYK kredi miktarı kadar kitap parası bursu
verilecektir. Burslu programa yerleştirilenler Fakülte bünyesinde
program değiştirdikleri taktirde burs haklarını kaybederler. Öğrencilik
haklarını kaybeden, herhangi bir disiplin suçu alan veya derse
devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin bursu kesilir. Bursun
devam edebilmesi için öğrencinin alttan dersinin olmaması ve
dönemlik not ortalamasının 2.50’nin altında olmaması gerekir.

3) İşletme, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
örgün öğretim programlarında, birinci sınıfı başarı ile bitiren
öğrencilerden Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 3.50 ve
üzeri olan ilk bir’er öğrenciye; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik
Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği,
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği,
Türkçe Öğretmenliği örgün öğretim programlarında ilk iki’şer
öğrenciye;  İnşaat Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği ve Veteriner
Fakültesinde örgün öğretim programlarında ilk üç öğrenciye, Sınıf
Öğretmenliği örgün öğretim programında ilk üç’er öğrenciye aylık
750 TL. burs verilecektir.

4) a. Hukuk Fakültesi programı en yüksek puanla kazanan ve kesin
kayıt yaptıran ilk beş öğrenciye Ekim-Haziran ayları arasında 9
aylık süre ile ve öğrenim süresi olan dört yıl boyunca  aylık 500
TL. burs verilecektir. Burslar dört yıl sonunda kesilecek olup
karşılıksızdır. Öğrencilik haklarını kaybeden, herhangi bir disiplin
suçu alan veya derse devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin
bursu kesilir. Bursun devam edebilmesi için öğrencinin alttan
dersinin olmaması ve dönemlik not ortalamasının 2.50’nin altında
olmaması gerekir.

Hukuk Fakültesi programı birinci sınıfı başarı ile bitiren öğrencilerden
Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 3.50 ve üzeri olan ilk üç
öğrenciye aylık 500 TL. burs verilecektir. Bu burs her dönemin
sonunda Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 3.50 ve üzeri
olan ilk üç öğrenciye verilecek şekilde yeniden düzenlenecektir.
Sıralama dışı kalan öğrenci hakkını kaybedecektir. Söz konusu
öğrenciler 4) a. kapsamındaki bursiyerlerden ise ilgili aylık burs 750
TL. olarak revize edilecektir.

Bk. 68. Anadolu Üniversitesi ile SUNY Cortland Üniversitesi tarafından
birlikte yürütülecek olan Uluslararası Ortak Lisans Programları 4
yıl süreli olup, öğrenciler öğrenimlerinin birinci ve dördüncü yıllarını
Türkiye’de Anadolu Üniversitesinde, ikinci ve üçüncü yıllarını ise
SUNY Cortland Üniversitesinde tamamlayacaklardır. 2017-2018
eğitim öğretim yılı için bu programların akademik yıl başına (Yaz
Okulu hariç) Anadolu Üniversitesindeki öğrenim ücreti hazırlık ve
lisans programlarında 4.000 TL’dir. SUNY Cortland Üniversitesinin
öğrenim ücreti ve diğer bilgilere Anadolu Üniversitesinin https://
www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/ogrenci-icin-bilgi/ogrenci-
duyurulari internet adresinden ulaşılabilir.

Bk. 69. Girne Amerikan Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2017-2018
ders yılında öğretim ücretleri: İngilizce Hazırlık Programında,İşetme
Fakültesi, İletişim Fakültesi , Siyasal Bilimler Fakültesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi 21.000 TL; Mühendislik Fakültesi, Mimarlık
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Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi 23.000 TL;  Beşeri Bilimler
Fakültesi ve Eğitim Fakültesi 22.000 TL ; Hukuk Fakültesi  27.000;
Eczacılık Fakültesi 37.000 TL; Hemşirelik Yüksekokulu ve Denizcilik
Yüksekokulu 23.000 TL; Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu,
Sahne Sanatları Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
21.000 TL,  Gastronomi programı 23.000 TL; Pilotaj 30.000 TL(Uçuş
Sertifikası ücreti yıllık 12.500 Euro’dur+ %8 KDV),; Havacılık
Yönetimi 21.000TL; Sağlık Meslek Yüksekokulu  22.000 TL; Diğer
Meslek Yüksekokulu programları 20.000 TL. Tüm ödemelerden  %5
KDV alınır. Öğrenim ücretlerindeki olası artışlar , bir önceki yıla göre
KKTC tüketici fiyat endeksindeki artışa göre (KKTC-TÜFE)
belirlenecektir.  Öğretim ücreti iki eşit taksit halinde Güz ve Bahar
dönemleri olarak ödenir. Talep edilmesi halinde taksit sayısı
artırılabilir. Öğretim ücretine ek olarak her yıl üniversiteye  kayıt
sırasında 2.690 TL  kayıt ücreti ödenir. Uçuş eğitimi ücreti burslu
öğrenciler için burs oranı kadar üniversite tarafından karşılanacaktır.

Bk. 70. Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
bir devlet vakıf üniversitesi olup eğitim-öğretim ücrete tabidir.
2017-2018 Akademik  Yılında burssuz eğitim ücretleri,  İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İletişim Bilimleri
Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mimarlık
Fakültesi,  Mühendislik Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri
Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu (4 yıllık), Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yüksekokulu (4 yıllık), Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (4 yıllık),
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (4 yıllık) programları için
16,200 TL; Hukuk Fakültesi için ise 20,200 TL’dir. Hazırlık Okulu
eğitim-öğretim ücreti (hazırlık kitapları dahil) 16,200 TL’dir. Adalet
Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve
Meslek Yüksekokulu programları (Önlisans-2 yıllık) için eğitim-
öğretim ücreti 14,200 TL’dir. Kayıt  ve kültürel etkinlik ücreti eğitim-
öğretim ücretine dahildir. Belirtilen tüm ücretlere ayrıca %5 KDV
eklenecektir. Zorunlu sağlık sigortası (Bk. Koşul 97 – 2017 yılı için
202 TL) eğitim-öğretim ücretine dahil değildir. Eğitim-öğretim ücreti
iki taksitte (Eylül-Şubat) ödenir. Yıllık eğitim-öğretim ücretinin
taksitler halinde (yıllık 8 taksite kadar) ödenmesi mümkün olup bu
uygulama ile ilgili daha detaylı bilgi Mali İşler Müdürlüğü veya
www.eul.edu.tr adresinden edinilebilir. Eğitim-öğretim ücretindeki
olası artışlar, bir önceki yıla göre KKTC tüketici fiyat endeksindeki
(KKTC-TÜFE) artış ile sınırlı tutulacaktır.

Bk. 71. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da  eğitim öğretim vermektedir.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2017-
2018 Akademik Yılında Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri
Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu için yıllık eğitim
ücreti 19,500 TL, Hazırlık Okulu, Fakülteler (Eczacılık ve Hukuk
Fakültesi Hariç), ve Yüksekokullar için yıllık eğitim ücreti 21,500
TL’dir. Eczacılık Fakültesi için yıllık eğitim ücreti 32,500 TL, Hukuk
Fakültesi için yıllık eğitim ücreti 26,500 TL’dir. Eğitim ücretine, %5
KDV ile ilk yıl kayıt esnasında ödenmesi gereken kayıt, zorunlu
sağlık sigortası ve diğer etkinlikler ücreti olan 1,500 TL dahil değildir.
İkinci yıldan itibaren bu ücret 1,300 TL’ye (zorunlu sağlık sigortası
dahil) düşmektedir. İngilizce Hazırlık Okulu’ndaki ders kitapları
Üniversite tarafından verilir; 450 TL olan kitap ücreti eğitim ücretine
dahil değildir. Eğitim ücretinin yarısı kayıt sırasında, diğer yarısı ise
ikinci dönem öncesinde öğrenci tarafından ödenecektir.

Bk. 72. Öğrenciler eğitimlerini Gemlik ilçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 73. Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2017-2018
akademik yılı eğitim ücretleri Tıp Fakültesi 51,000 TL, Diş Hekimliği
Fakültesi 42,000 TL, Eczacılık Fakültesi 35,250 TL, Veteriner
Fakültesi 38,000 TL, Hukuk Fakültesi 22,400, Sağlık Bilimleri
Fakültesi 23,600 (Hemşirelik Bölümü 22,400 TL), Mühendislik
Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İletişim
Fakültesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Sahne Sanatları Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek
Yüksekokulu 23,600’dir. Eğitim ücretlerine %5 KDV, 500 TL kayıt
ücreti ve her öğrencinin  dönem başında ödemesi gereken 500 TL
Öğrenci Etkinliklerile“ Fonu ücreti dahil değildir. Eğitim Ücretlerini
iki ve sekiz taksit halinde vade farkı ile ödeme imkanı bulunmaktadır.
Eğitim ücretindeki olası yıllık artışlar, bir önceki yıla göre KKTC
tüketici fiyat endeksindeki (KKTC-TÜFE) artış ile sınırlı tutulacaktır.

Bk. 74. Bu programa yerleşen ve başka bir kurumdan burs almayan en
yüksek puanlı adaya  İzzet Baysal Vakfı tarafından karşılıksız burs
verilecektir.

Bk. 75. Bu programı ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen
adaylardan (7) numaralı sütunda belirtilen kadarına Milli Eğitim
Bakanlığınca burslu statüde destek sağlanacaktır. Bu konudaki Milli
Eğitim Bakanlığının duyurusu bu kılavuzun ileri sayfalarında yer
almaktadır.

Bk. 76. İMEAK Deniz Ticaret Odasının desteği ile Türk Deniz Eğitim Vakfı
(TÜDEV) tarafından kurulan Piri Reis Üniversitesi’nde eğitim

ücretlidir.  2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı ücreti;  Lisans Programları
için İngilizce Hazırlık Sınıfı dahil 33.000.00 TL + KDV,    Denizcilik
Meslek Yüksekokulu için İngilizce Hazırlık sınıfı dahil 20.000.00 TL
+ KDV’dir. Öğretim ücretinin ilk taksiti kayıt sırasında, geri kalan
5 taksiti ise, kaydı takip eden aylarda peş peşe 5 (beş) eşit taksit
olarak ödemek üzere taahhüt edilerek banka aracılığı ile öğrenci
tarafından ödenecektir. Daha önce herhangi bir Yükseköğretim
programından mezun olanlar burslu kontenjanlardan
yararlanamazlar.

Bk. 77. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 78. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 79. Öğrenciler hazırlık sınıfı eğitimlerini Aydın’da, lisans eğitimlerini
Kuşadası’nda sürdüreceklerdir.

Bk. 80. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 81. Bu programda staj zorunluluğu bulunmaktadır.

Bk. 82. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 83. Bir yıl süreli  zorunlu Almanca Hazırlık Programı  uygulanır. Hazırlık
sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Almanca yeterlik sınavını başaranlar, doğrudan birinci sınıfa
alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Bk. 84. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 85. Bir yıl süreli zorunlu Fransızca Hazırlık Programı  uygulanır. Hazırlık
sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Fransızca yeterlik sınavını başaranlar, doğrudan birinci sınıfa
alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Bk. 86. Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.

Bk. 87. Bu programa kayıt için  üniversitenin önereceği ve/veya tam
teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha
sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal
engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.

Bk. 88. Bir yıl süreli zorunlu İspanyolca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık
sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
İspanyolca yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa
alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Bk. 89. Bir yıl süreli zorunlu İtalyanca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık
sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
İtalyanca yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa
alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Bk. 90. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 91. Bu  programa  başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun
aradığı koşullara ek olarak herhangi bir okuldan disiplin cezası ile
uzaklaştırılmış olmamak; vücut yapısı düzgün olmak; astım,
bronşit, epilepsi, nefes darlığı ile ileri derecede görme bozukluğu
vb. biyolojik bozukluğu olmamak;  bayılma, histeri, marazi çarpıntı,
aşırı psikolojik duyarlık, davranış bozuklukları, yükseklik korkusu,
kapalı alan korkusu, karanlık korkusu vb. psikolojik ve sinirsel
hastalıklardan herhangi birine yakalanmış olmamak, boyu 1,65
m’den kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade
edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan
kilo ağırlıkta olmak gerekir. Kayıt sırasında bedensel, psikolojik
yapısının İtfaiyeciliğe uygun olduğunu bir devlet hastanesinden
alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek gerekir.

Bk. 92. Atılım Üniversitesi’nde öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 akademik
yılında öğretim ücreti KDV dahil 32.400 TL.’dir. Bu ücrete Pilotaj
Bölümü uçuş eğitimi dahil değildir. Uçuş eğitimi ücreti burslu
öğrenciler için burs oranı kadar üniversite tarafından karşılanacaktır
(Pilotaj Bölümü uçuş eğitimi için bk.www.atilim.edu.tr). Öğretim
ücretinin yarısı ilk kayıt sırasında, diğer yarısı akademik takvimde
belirtilen tarihler arasında iki eşit taksit halinde ödenir. Öğretim
ücreti artışları yıllık TÜFE oranı ile sınırlı tutulur. Dileyen öğrenciler
Üniversitemizin anlaşması bulunan banka kredi kartları ile 2017-
2018 akademik yılı için %5 vade farkı uygulanarak öğretim ücretini
6 eşit taksitte ödeyebilir (bk. www.atilim.edu.tr). Uzaktan Eğitim
sistemiyle Türkçe eğitim veren önlisans programının yıllık ücreti
KDV dahil 5.300 TL.’dir. Öğretim ücretinin yarısı ilk kayıt sırasında,
diğer yarısı ikinci dönem başlamadan akademik takvimde belirtilen
tarihler arasında ödenir. Bu programlarda dersler internete dayalı
uzaktan eğitim sistemiyle yürütülür. Bu programlara kayıt yaptıran
öğrencilerin internete erişim için bir kişisel bilgisayarı kullanma
olanağına sahip olmaları gerekmektedir. Güz ve bahar dönemine
ait derslerin final sınavları kampüste yapılır. Uzaktan Öğretim
programlarının diplomalarında “uzaktan öğretim” ibaresi yer alacaktır.
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Bk. 93. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 94. Öğrenciler öğrenimlerini Ankara’da sürdürüceklerdir.

Bk. 95. Beykent Üniversitesi’nde eğitim - öğretim ücrete tabidir. 2017-2018
eğitim-öğretim yılında yıllık ücret; Hukuk Fakültesi’nde 35.000 TL,
Psikoloji Bölümü’nde 32.500 TL, uzaktan öğretim sistemi ile eğitim
veren lisans bölümlerinde 3.500 TL, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği
Fakültesi’nde 75.000 TL, diğer tüm lisans programları ve yabancı
dil hazırlık programında 28.750 TL, uzaktan öğretim sistemi ile
eğitim veren ön lisans programlarında yıllık ücret 2.350 TL, Ağız ve
Diş Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Diş Protez
Teknolojisi, Diyaliz, Elektronörofizyoloji, Fizyoterapi, İlk ve Acil
Yardım, Odyometri, Optisyenlik, Ortopedik Protez ve Ortez,
Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Perfüzyon Teknikleri, Radyoterapi,
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri,
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Eczane Hizmetleri’nin, 1. ve 2.
Öğretim ön lisans programlarında 19.500 TL ve diğer ön lisans
programlarında 15.000 TL’dir. Tüm ücretlere %8 KDV dahildir.
Ödemeler peşin veya 10 eşit taksit halinde yapılır. Uzaktan öğretim
sistemiyle eğitim verilen dersler, internete dayalı uzaktan öğretim
sistemiyle yürütülecektir. Programlara kayıt olan öğrencilerin
internete erişimli bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip
olmaları gerekmektedir. Bu programların güz ve bahar yarıyılına ait
yıl sonu sınavları Üniversitemiz Yerleşkesinde yapılacaktır.Uzaktan
Öğretim programlarının diplomalarında “uzaktan öğretim” ibaresi
yer alacaktır.

Bk. 96. Bu programda eğitim dili hem İngilizce hem Fransızcadır. Programa
başlayabilmek için öğrencilerin İngilizce yeterlilik koşullarını
sağladıktan sonra (Bk.21), Fransızca yeterlilik sınavında başarılı
olmaları veya Fransız hükümetince verilen DALF diploması sahibi
olmaları gereklidir. Fransızca sınavında başarılı olamayan öğrenciler,
eğitim programlarına başlamadan önce Fransızca Hazırlık
Programı’na katılırlar. Bu öğrencilerin en çok iki yıl içerisinde
Fransızca sınavından başarılı olmaları gereklidir.

Bk. 97. KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek olan TC uyruklu öğrenciler,
Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun
desteklerinden yararlanabilmektedir. KKTC’de 3 aydan fazla ikamet
edecek olan TC Vatandaşlarının ülkeye pasaportla giriş yapmaları
gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerin KKTC’ye gitmeden önce
Türkiye’de pasaportlarını almaları gerekir. KKTC mevzuatına göre
TC uyruklu öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinde sağlık raporlarını ibraz
etmeleri istenmektedir. TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü
ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için
akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV ve HCV  tetkiklerini
içerir sağlık raporları KKTC makamları tarafından kabul edilmektedir.
KKTC üniversitelerinde öğrenim gören TC uyruklu öğrencilerin
KKTC’deki  sağlık hizmetlerinden yararlanmak üzere KKTC Sağlık
Bakanlığı’nın zorunlu sağlık sigortasını almaları gerekmektedir.
2016-2017 ders yılı için zorunlu sağlık sigorta ücreti asgari ücretin
%10’u kadardır. 2016-2017 akademik yılında ücret 183,40 TL’dir.
Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC’de görevlendirilen kamu
görevlilerinin çocukları bu uygulamadan muaftırlar. TC Sosyal
Güvenlik Kurumu  kapsamındaki öğrencilerin  de KKTC Sağlık
Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan Sağlık
Hizmetleri Protokolü’nün 7.9 maddesi uyarınca, zorunlu sağlık
sigorta ücreti olan asgari ücretin %10’u kadar meblağı KKTC Sağlık
Bakanlığının KKTC Sağlık Fonu (Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez
Bankası “10-304-83358” No.’lu hesap) hesabına yatırması
gerekmektedir.

Bk. 98. BAŞARI BURSLARI 2017-2018 Üniversiteye giriş başarısına
dayalı burslardır. Bu bursların türleri ve kriterleri her yıl Üniversite
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Boğaziçi Üniversitesi Başarı
Bursları’nda Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans
Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunda ilgili puan türlerinde OBP’nin
0.12 katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan ilgili yerleştirme puanı
esas alınmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Başarı Bursları için öğrencilerin
dereceye girdikleri puan türü ile yerleştikleri bölümün puan türünün
aynı olması ve Boğaziçi Üniversitesi’ne 1. tercihinde yerleşmek ön
koşuldur.

Uçak Bileti Bursu Kapsam: 2017 ÖSYS’de LYS sonucunda, MF-
4, MF-3, MF-2, MF-1, TM-1, TM-3 ve TS2 puan türlerinde ilk 3
sıralamasında yer alan öğrencilere ve DİL-1 (İng) puan türünde 1.
olan öğrenciye verilir.

İçerik: Uluslararası değişim programlarında deniz aşırı ülkeler için
2.000 TL, diğer ülkeler için 1.000 TL tutarında gidiş-dönüş uçak
ücreti karşılanır.

Üstün Başarı Bursu Kapsam: 2017 ÖSYS’de LYS sonucunda, MF-
4 puan türünde ilk 20, TM-1 puan türünde ilk 15, MF-3, MF-2, MF-
1, TM-3, ve TS-2 puan türlerinde ilk 10, DİL-1 (İng) ve YGS-6 puan
türlerinde ilk 3 sıralamasında yer alan öğrencilere verilir.

İçerik: Yılda 9 ay süreyle 400,00 TL nakit ödeme, Superdorm
Öğrenci Yurdu’nda 4 kişilik dairede tek kişilik odada konaklama,
Yemek Bursu (60,00 TL * 9 ay), Kitap Bursu (yıllık 200 TL * 2),

SİNEBU Sinema Salonu’na ücretsiz üyelik (yıllık), Kapalı Yüzme
Havuzu’na ücretsiz üyelik (yıllık), Hisar Kampüs Fitness Salonu’na
ücretsiz üyelik (yıllık), Açık Yüzme Havuzu’na ücretsiz üyelik
(yıllık).

Başarı Bursu-1 Kapsam: 2017 yılı 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-3 ve TS-2 puan türlerinde ilk 11-20 sıralamasında yer
alan öğrencilere verilir.

İçerik: 3. Kuzey Öğrenci Yurdu’nda konaklama, Yemek Bursu
(60,00 TL * 9 ay), Kitap Bursu (yıllık 200,00 TL * 2), SİNEBU Sinema
Salonu’na ücretsiz üyelik (yıllık), Kapalı Yüzme Havuzu’na ücretsiz
üyelik (yıllık), Hisar Kampüs Fitness Salonu’na ücretsiz üyelik
(yıllık), Açık Yüzme Havuzu’na ücretsiz üyelik (yıllık).

Başarı Bursu-2 Kapsam: 2017 yılı 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-3 ve TS-2 puan türünde ilk 21-100 sıralamasında yer
alan öğrencilere verilir.

İçerik: 3. Kuzey Öğrenci Yurdu’nda konaklama, Yemek Bursu
(60,00 TL * 9 ay), SİNEBU Sinema Salonu’na ücretsiz üyelik (yıllık),
Kapalı Yüzme Havuzu’na ücretsiz üyelik (yıllık), Hisar Kampüs
Fitness Salonu’na ücretsiz üyelik (yıllık), Açık Yüzme Havuzu’na
ücretsiz üyelik (yıllık).

TÜBİTAK Başarı Bursu Kapsam: TÜBİTAK adına Uluslararası Bilim
Olimpiyatlarına lise seviyesindeyken katılan ve Matematik, Fizik,
Bilgisayar, Kimya, Biyoloji alanlarından herhangi birinde altın,
gümüş, bronz madalya alan öğrencilere verilir.

İçerik: Yemek Bursu (60,00 TL * 9 ay), Kitap Bursu (yıllık 200 TL
* 2), SİNEBU Sinema Salonu’na ücretsiz üyelik (yıllık), Kapalı
Yüzme Havuzu’na ücretsiz üyelik (yıllık), Hisar Kampüs Fitness
Salonu’na ücretsiz üyelik (yıllık), Açık Yüzme Havuzu’na ücretsiz
üyelik (yıllık).

Boğaziçi Üniversitesi Başarı Bursları öğrencinin Genel Not Ortalaması
her dönem için 4.00 üzerinden 3.00'ün altına düşmediği sürece
devam eder. Dil Hazırlık Okulu’nu bir yılda başarı ile tamamlamak
önkoşuldur. Başarı Bursları Ekim-Haziran aylarında 9 ay süreyle
verilir. Bir öğrenci KYK İlk 100 Bursu haricinde iki Nakdi Burs
alamaz.

GEREKSİNİM BURSLARI 2017-2018 Öğrenciler ekonomik
gereksinimlerine göre Nakdi, Kitap, Yemek ve Yurt Bursları’ndan
yararlanabilir. Bu burslardan bir veya birkaçını aynı anda alabilirler.
Nakdi Burslar, BÜ Vakfı (BÜVAK) ve BÜ Mezunlar Derneği (BÜMED)
ile diğer vakıf/kurum/kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır. Bir
öğrenci aynı anda iki Nakdi Burs alamaz. Dil Hazırlık Okulu’nu bir
yılda başarıyla tamamlamak önkoşuldur. Gereksinim Bursları
Ekim-Haziran aylarında 9 ay süreyle verilir. Engelli öğrenciler bursa
başvurduklarında, öncelikleri vardır. Boğaziçi Üniversitesi
öğrencilerinin yaklaşık üçte biri en az bir burstan yararlanmaktadır.

Bk. 99. Öğrenciler öğrenimlerini Demirci İlçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 101. Bu programa kaydolacakların eksperlik mesleğini  yapmaya engel
teşkil eden renk körlüğü, bedensel ve ruhsal sakatlığı olmaması
gerekir.

Bk. 102. Bir yıl süreli zorunlu Japonca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık
sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Japonca yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Bk. 103. Öğrenciler hazırlık eğitimi sırasındaki öğrenimlerini Çanakkale’de
sürdüreceklerdir.

Bk. 104. Öğrenciler öğrenimlerini Marmaris İlçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 105. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 106. Fakültenin altyapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar öğrenciler;
temel bilimlere ilişkin 1.,2. ve 3. sınıf eğitimlerini Necmettin
Erbakan Üniversitesinde, klinik bilimlere ilişkin  4., 5. ve 6. sınıf
eğitimlerini kendi üniversitelerinde sürdürecektir.

Bk. 107. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde öğrenim ücretlidir.
Ücretler üç eşit taksitte güz, bahar ve yaz dönemi başlarında ödenir.
Ücretlerde Yıllık Artış: TOBB ETÜ’de eğitim ücretlerinde yapılabilecek
değişiklikler yıllık TÜFE artışı ile sınırlı tutulmaktadır.  TOBB ETÜ
öğrencileri, TOBB ETÜ’den ayrılmış veya ilişiği kesilmiş olanlar ve
dört yıllık üniversite mezunu olanlar TOBB ETÜ’deki burslu
kontenjanlara yerleşseler dahi sadece ücretli statüde kayıt
yaptırabilirler.

Bk. 108. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli Arapça Hazırlık
Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi
sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

Bk. 109. Bu programı tercih edecek öğrenciler uygulamalı derslerdeki araç
ve gereçleri (video kaset, fotoğraf makinesi, film, flaş, röportaj
teybi gibi) kendileri temin edeceklerdir.
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Bk. 110. Kayıt için başvuracak adaylarda dilinde kekemelik, pelteklik,
tutukluk bulunmamak; ön kayıtta yapılacak mülakat ve beden
eğitimi sınavında başarılı olmak; sağlık durumunun denizciliğe
uygun olduğunu, renk körlüğü ve şaşılık bulunmadığını, her iki
kulağının arızasız olduğunu, kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının
normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresini
taşıyan sağlık raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. Bu programa
girmeye hak kazananlardan adli sicil kaydı sorgulaması istenecektir.
Meslek Yüksekokulunda eğitim öğretim süresince öğrenciler
denizcilik üniforması giymek zorundadır. Üniformanın temini
öğrenciye aittir.

Bk. 111. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık programı uygulanır. Hazırlık
sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
İngilizce yeterlik sınavını başaranlar veya İngilizce hazırlık sınıfını
başarı ile bitirenler isteğe bağlı Almanca hazırlık programında
okuyabilirler. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı
Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Bk. 112. Bu programın İngilizce Hazırlık Eğitimi Uludağ Üniversitesi Ali
Osman Sönmez Kampusunda (Bursa) Yabancı Dil ler
Yüksekokulunda verilecektir.

Bk. 113. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 114. Bir yıl süreli zorunlu Yunanca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık
sınıfı öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Yabancı dil yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa
alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Bk. 115. Bir yıl süreli zorunlu Rusça Hazırlık Programı uygulanır. Bu süre
öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Rusça
yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Bk. 116. Bu  programa  başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun
aradığı  bütün  koşullara  ek  olarak; astım, bronşit, epilepsi, nefes
darlığı, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık vb. gibi biyolojik bozukluğu
olmamak; histeri, marazi çarpıntı vb. psikolojik ve sinirsel
hastalıklardan herhangi birine yakalanmış olmamak; herhangi bir
okuldan disiplin cezası ile uzaklaştırılmış olmamak; boy uzunluğunun
santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok
5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak  gerekir. Kayıt sırasında
Meslek Yüksekokulunca öngörülen sağlık koşullarına uygunluğu,
Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi Hastanesinden alınacak
sağlık kurulu raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa kayıt
olacak öğrenciler okulun vereceği üniformayı giymek zorundadır.
Yabancı dil eğitimi İngilizcedir.

Bk. 117. 14 Nisan 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız
Cumhuriyeti Hükümeti arasında aktedilerek 1 Eylül 1992 tarihinde
kanun kuvvetiyle yürürlüğe giren anlaşma uyarınca  kurulan
Galatasaray  Eğitim  ve  Öğretim  Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih
ve 3993 sayılı Kanunla Galatasaray Üniversitesine
dönüştürülmüştür. Galatasaray Üniversitesi bir Devlet
Üniversitesidir. Uluslararası anlaşma hükümleri uyarınca
üniversitenin bir yükseköğretim programına kaydolmaya hak
kazanan öğrenciler,  ÖSYS’de bu üniversitenin aynı  programı için
tercih hakkı kullanamazlar.

Bk. 118. Bu programın öğretim dili Fransızca olup, 1 (bir)  yıllık “Fransızca
Dil  Hazırlık” sınıfı mevcuttur. Hazırlık sınıfının sonunda başarılı olan
öğrenciler ile üniversite tarafından yapılan Fransızca yeterlik
sınavında başarılı olan öğrenciler 4 (dört) yıllık lisans eğitimine
başlarlar. Başarısız öğrenciler “Fransızca Dil  Hazırlık” sınıfını tekrar
ederler.

Bk. 119. Bu programın öğretim dili Fransızca olup, 1 (bir)  yıllık “Fransızca
Dil  Hazırlık” sınıfı mevcuttur. Bu sınıfın sonunda başarılı olan
öğrenciler ile Üniversite tarafından yapılan Fransızca yeterlik
sınavında başarılı olan  öğrenciler bu bölüme ait 1 (bir)  yıllık ikinci
hazırlık “İleri Fransızca” sınıfına kayıt olurlar. Bu sürenin sonunda
başarılı olan öğrenciler 4 (dört) yıllık lisans eğitimine başlarlar.

Bk. 120. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde eğitim ücretlidir.
2017-2018 eğitim ve öğretim yılında öğretim ücreti Tıp Fakültesi’nde
(Hazırlık sınıfı dahil) 88.000 (Seksensekizbin) TL, Mühendislik
Fakültesi’nde Tıp Mühendisliği Bölümü (Hazırlık sınıfı dahil) 44.000
(Kırkdörtbin) TL, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde; Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü 30.000 (Otuzbin) TL, Hemşirelik Bölümü ve
Sağlık Yönetimi Bölümü 30.500 (Otuzbinbeşyüz) TL, Beslenme ve
Diyetetik Bölümü 39.500 (Otuzdokuzbinbeşyüz) TL’dir. Fen
Edebiyat Fakültesi’nde; Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
(Hazırlık sınıfı dahil) 39.500 (Otuzdokuzbinbeşyüz) TL, Psikoloji
Bölümü 39.500 (Otuzdokuzbinbeşyüz) TL, Sosyoloji (Hazırlık sınıfı

dahil) 31.000 (Otuzbirbin)TL, Eczacılık Fakültesi (Hazırlık sınıfı
dahil) 39.500 (Otuzdokuzbinbeşyüz)TL, Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu birinci ve ikinci öğretim dahil
tüm programlar 28.000 (Yirmisekizbin) TL’dir. Bu ücretlere %8 KDV
dahildir. Öğretim ücretleri iki taksitte alınacak olup, taksitler her
yarıyıl başında banka aracılığıyla tahsil edilecektir. Öğretim
ücretlerindeki olası yıllık artışlar, bir önceki yıla göre (TÜFE+ÜFE)/
2 oranında artışla sınırlı tutulacaktır. (*): 01.07.2017 tarih ve 30111
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Acıbadem Üniversitesi
adı Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

Bk. 121. Bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık
sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Arapça yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Bk. 122. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 123. Hacettepe Üniversitesi’ne yerleştirildikleri programları birinci sırada
tercih eden öğrencilerden yerleştirilme puan sıralamasına göre; a)
ilk 10 arasında yer alan öğrencilere Hacettepe Konukevlerinde
ücretsiz konaklama, b) ilk 100 arasında yer alan öğrencilere ve
yerleştirildikleri programlara birinci sırada yerleşen öğrencilere yurt
odalarında ücretsiz konaklama olanağı sağlanacaktır. Barınma
destekleri öğrencilerin başvuruda bulunmaları halinde geçerli
olacaktır. Yerleştirildikleri programlara yerleştirilme puan
sıralamasına  göre ilk üç sırada yerleşen öğrencilere;  ücretsiz üç
öğün yemek olanağı sağlanacaktır. Bu destekler Üniversitemizin
belirleyeceği akademik başarıya bağlı olarak kazandıkları programların
normal öğrenim süreleri boyunca devam edecektir. Yukarıdaki
kriterlerde bahsi geçen sıralamalar; adayın Hacettepe
Üniversitesi’ne yerleştirildiği program için kullanılmış puan türünün
Türkiye sıralamasıdır ve ÖSYM tarafından belirlenmektedir.

Bk. 124. Öğretim dili Almanca’dır.

Bk. 125. Bir yıl süreli zorunlu Almanca Hazırlık Programı uygulanır, programın
sonunda Almanca yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci
sınıfa kayıtları yapılır. Almanca Hazırlık sınıfı, öğretim süresi
sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı
dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde
başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında
yapılacak Almanca  yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan
birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Bk. 127. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 128. Öğretim dili Fransızca’dır.

Bk. 129. Bir yıl süreli zorunlu Fransızca Hazırlık Programı uygulanır, programın
sonunda Fransızca yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci
sınıfa kayıtları yapılır. Fransızca Hazırlık sınıfı, öğretim süresi
sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı
dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde
başarılı olduğunu belgeleyen, b) üniversitece öğretim yılı başında
yapılacak Fransızca  yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan
birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Bk. 130. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 131. Hazırlık eğitimi Ankara’da yapılacaktır.

Bk. 132. Haliç Üniversitesi, Bizim-Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından
kurulmuş vakıf üniversitesidir. Eğitim-öğretimin ücrete tabi olduğu
Haliç Üniversitesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ücretleri,
İngilizce Hazırlık Sınıfı 22.000 TL, Tıp Fakültesi 60.000 TL, İşletme
Fakültesi bölümleri 30.000 TL, Fen-Edebiyat Fakültesi; Amerikan
Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü, Mütercim Tercümalık(İngilizce) Bölümü ve Psikoloji Bölümü
30.000 TL, Matematik Bölümü ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
25.000 TL, Mimarlık Fakültesi; Mimarlık Bölümü 32.000 TL, İç
Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 30.000 TL,
Mühendislik Fakültesi bölümleri 31.000 TL, Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Beslenme
ve Diyetetik Bölümü 29.000 TL, Ebelik Bölümü 24.000 TL,
Hemşirelik Yüksekokulu 26.000 TL, Meslek Yüksekokulu tüm
bölümleri için 21.000 TL olup, %8 Katma Değer Vergisi eğitim-
öğretim ücretine dâhildir. Ücretler kayıt esnasında ¼’ü peşin
ödenmek şartı ile geri kalanı 8 eşit taksitle ödenebilir. Eğitim-
öğretim ücretinde yapılabilecek yıllık artışlar, Devlet İstatistik
Enstitüsü tarafından belirlenen enflasyon oranları dikkate alınarak
üniversitemiz yetkili kurullarının kararına istinaden yapılacaktır.

Bk. 133. Işık Üniversitesi, 132 yıllık geçmişi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
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Eğitim Vakıflarından biri olan, Feyziye Mektepleri Vakfı (FMV)
tarafından kurulmuştur. Işık Üniversitesi’nde öğretim ücretlidir. Bu
ücret 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında hazırlık ve lisans programları
için 42.000 TL ve önlisans programları için 19.500 TL’dir. Fiyatlara
KDV dahildir. Eğitim ücretleri için tamamı peşin, dönemlik ve taksitli
ödeme seçenekleri mevcuttur.

Bk. 134. Eğitim Azdavay ilçesinde sürdürülecektir.

Bk. 135. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı
bütün koşullara ek olarak; adayların normal sağlık raporu yerine,
Gemi Adamları Sağlık Yönergesi kapsamında yetkilendirilmiş
hastanelerden “Gemi Adamı Olur” ibareli rapor alarak,  Hudut ve
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden onaylı belge almaları ve kesin
kayıtta ibraz etmeleri gerekir. Öğrencilerin 31.07.2012 tarih ve
24832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemiadamları
Yönetmeliği’nin Gemiadamı olabilme koşulları ile ilgili Madde 50-d,
e, f’de yer alan yasal koşulları sağlamaları gerekmektedir. Denizcilik
Fakültesi İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç, üniformalı bir fakültedir.
Üniformaların temini öğrenciye aittir.

Bk. 136. Öğrenciler eğitimlerini Van ili Merkez Kampus’taki Fen-Edebiyat
Fakültesinde sürdüreceklerdir

Bk. 137. İTÜ Başarı Ödülleri (2017-2018 Öğretim Yılı) 2017 yılında yapılan
YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme
Sınavı) sonucunda MF puan türlerinde OBP’nin 0.12 katsayısı ile
çarpılması sonucu bulunan Y-MF1, Y-MF2, Y-MF3, Y-MF4 ve Y-
TM1 puanlarından yerleştikleri bölümün puanı esas alınarak aşağıda
verilen derecelere giren ve İTÜ’yü 1. sırada tercih edip, İTÜ lisans
programına kayıt yaptıran öğrencilere 4 yıl süreyle başarı derecelerine
göre çeşitli miktarlarda “İTÜ Başarı Ödülü” verilecektir. İTÜ Başarı
Ödülü İngilizce Hazırlık Dönemini de kapsamaktadır. Türkiye 1.-
50.’liği arası ödüller:  9 ay süreyle aylık 2000 TL burs desteği, 1
dizüstü veya tablet bilgisayar, İTU ARI-TEKNOKENT’ te şirket
açma önceliği, Öğrenim süresince, yüksek standartlı İTÜ Gölet
Yurtları veya İTÜ Gümüşsuyu Yurdunda ücretsiz konaklama
olanağı. Koşul: Başarı ve yurt ödülü her eğitim-öğretim yılı sonunda
öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.00’ ın altına
düşmesi durumunda kesilir.  Türkiye 51.- 100. ’lüğü arası ödüller:
9 ay süreyle aylık 1500 TL burs desteği, 1 Diz üstü bilgisayar yada
tablet bilgisayar, İTU ARI-TEKNOKENT’ te şirket açma önceliği,
Öğrenim süresince, yüksek standartlı İTÜ Gölet Yurtları veya İTÜ
Gümüşsuyu Yurdunda ücretsiz konaklama olanağı. Koşul: Başarı
ve yurt ödülü her eğitim-öğretim yılı sonunda öğrencinin genel not
ortalamasının 4.00 üzerinden 3.00’ ın altına düşmesi durumunda
kesilir. Türkiye 101.- 200. ’lüğü arası ödüller: 9 ay süreyle aylık 1000
TL burs desteği, Öğrenim süresince, İTÜ İMKB Yurtları veya
Ayazağa Yurtlarında ücretsiz konaklama olanağı. Koşul: Başarı ve
yurt ödülü her eğitim-öğretim yılı sonunda öğrencinin genel not
ortalamasının 4.00 üzerinden 3.00’ ın altına düşmesi durumunda
kesilir. Türkiye 201.- 500. ’lüğü arası ödüller:  9 ay süreyle aylık
600 TL burs desteği, İstanbul dışında ikamet eden öğrencilerimize,
öğrenim süresince, İTÜ İMKB Yurtları veya Ayazağa Yurtlarında
%50 indirimli konaklama olanağı. Koşul: Başarı ve yurt ödülü her
eğitim-öğretim yılı sonunda öğrencinin genel not ortalamasının 4.00
üzerinden 3.00’ ın altına düşmesi durumunda kesilir. İTÜ Sporcu
Ödülü (2017-2018 Öğretim Yılı) Branşlara ayrılan toplam 10 kişilik
kontenjan dahilinde, İTÜ’de faaliyet gösteren branşlarda; branşında
milli sporcu, milli hazırlık kampına çağrılmış veya takım sporlarında
bir takımın yıldız, genç veya A takımı seviyelerinde oynamış olan
ve İTÜ’deki ilgili branş yürütücüsünün yapacağı öneri doğrultusunda,
üniversiteye giriş puanı göz önünde bulundurularak, ferdi veya
takım sporlarında yer alacak öğrencilerimize;  9 ay süreyle aylık
250 TL burs desteği, İstanbul dışında ikamet eden öğrencilerimize
İTÜ yurtlarında kayıt önceliği hakkı. Koşul: Öğrenci, ilgili branşta
İTÜ’de üniversite takımında yer alarak faaliyetlere düzenli olarak
katılmalıdır.

Bk. 138. Yüksek İhtisas Üniversitesine 2017-2018 eğitim-öğretim yılında
kayıt yaptıracak öğrenciler için yıllık öğrenim ücreti aşağıda
gösterilmiştir. Ücretler iki eşit taksitte Güz ve Bahar dönemi
başında ödenir.  Ücretlerde Yıllık Artış: yıllık TÜFE artışı ile sınırlı
tutulmaktadır.  Yüksek İhtisas Üniversitesi öğrencisi olup, Yüksek
İhtisas Üniversitesinden ayrılmış veya ilişiği kesilmiş olanlar ve
dört yıllık üniversite mezunu olanlar sadece ücretli statüde kayıt
yaptırabilirler. Tıp Fakültesi için KDV dahil  40.000.00.-TL   Sağlık
Bilimleri Fakültesi için KDV dahil 26.000.00- TL Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu için 15.000.00.- TL.dir.

Bk. 139. Bu programa alınacak öğrencilerin yüzme, dalma, can kurtarma ve
denize dayanıklı olma durumlarına engel teşkil edecek herhangi bir
sağlık sorunları olmadığına dair, sağlık kurulu raporunu; Yakın Doğu
Üniversitesi Hastanesinden veya tam teşekküllü bir hastaneden
almaları gerekir.

Bk. 140. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 141. Bu programa yerleştirilen öğrenciler Hazırlık Sınıfındaki öğrenimlerini
Trabzon’daki Merkez Kanuni Kampusunda sürdüreceklerdir.

Bk. 142. Koç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 ders
yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi
dışındaki programlar için KDV dâhil 63.400 TL’dir; Tıp Fakültesi için
KDV dâhil 87.600 TL’dir, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm
bölümler için KDV dâhil 63.400 TL’dir. Yıllık öğrenim ücreti Güz ve
Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsar ve ücretlerin yarısı Güz
Yarıyılı başında, geri kalanı Bahar Yarıyılı başında ödenir. Yurtlar
ücretlidir. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli
Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz
önünde tutularak saptanır. Daha önceki yıllarda Koç Üniversitesi’nin
veya Türkiye’de başka bir üniversitenin lisans programlarına
merkezi yerleştirme sınavı ile yerleştirilmiş olan öğrenciler, Koç
Üniversitesi’nin bir lisans programına tam burs kontenjanından
yerleştirilirlerse tam burs imkânından yararlanamazlar.

Bk. 144. Maltepe Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. İngilizce
Hazırlık Sınıfı 32.500 TL, Eğitim Fakültesinin; Okul Öncesi
Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık (Türkçe ve İngilizce) programları 31.500 TL, İlköğretim
Matematik Öğretmenliği 26.500 TL, İngilizce Öğretmenliği 29.000
TL, Güzel Sanatlar Fakültesinin tüm programları 29.500 TL, Hukuk
Fakültesi 37.500 TL, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinin;
İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programları 34.000
TL, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Türkçe ve İngilizce)
32.500 TL, İletişim Fakültesinin tüm programları 32.500 TL, İnsan
ve Toplum Bilimleri Fakültesinin; Felsefe, Sosyal Hizmet, Sosyoloji
(Türkçe ve İngilizce) programları 32.500 TL, Psikoloji (Türkçe ve
İngilizce) 35.500 TL, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin; Gemi ve
Yat Tasarımı 37.000 TL, Mimarlık (Türkçe ve İngilizce) programları
35.500 TL, İç Mimarlık 32.500 TL, Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesinin tüm programları 32.500 TL, Tıp Fakültesi (Türkçe ve
İngilizce) 51.000 TL, Hemşirelik Yüksekokulu 18.000 TL, Meslek
Yüksekokulunun; Adalet, Bankacılık ve Sigortacılık, İş Sağlığı ve
Güvenliği, Mimari Restorasyon, Moda Tasarımı, Radyo ve Televizyon
Programcılığı, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uçak Teknolojisi programları
18.000 TL, Çocuk Gelişimi 16.500 TL, Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği ile İlk ve Acil Yardım programları 19.500 TL, Bilgisayar
Programcılığı 17.500 TL, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 21.000 TL’dir.
Bu ücretlere KDV dâhildir. Yıllık eğitim-öğretim ücreti ödemeleri,
Üniversite tarafından ilan edilen anlaşmalı bankanın açacağı taksitli
kredi hesabı prosedürüne uygun sözleşme düzenlenerek ya da
anlaşmalı bankaların kredi kartları ile yapılır. Ücretler her yıl için
Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenip, akademik yıl
başlamadan ilan edilir. Öğrenciler, ilgili akademik yıl için ilan edilen
eğitim-öğretim ücretlerine ve ödeme koşullarına uymakla
yükümlüdür.

Bk. 145. Üniversitede;  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İslami İlimler
Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinde eğitim-
öğretim Esenboğa Merkez Külliyesinde; Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim Çubuk
Yerleşkesinde; Tıp Fakültesinde eğit im-öğretim Bilkent
Yerleşkesinde; Hukuk Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim Etlik
Yerleşkesi 15 Temmuz Şehitleri Binasında; Sağlık Bilimleri Fakültesi
ve eğitim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programların
İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi Etlik Yerleşkesi Milli İrade Binasında
yapılacaktır.

Bk. 146. 2017 yılı ÖSYS’de LYS’lerdeki yerleştirme puanına göre MF, TM,
TS ve DİL puan türlerinin herhangi birinde ilk 5 dereceye ve YGS’de
yerleştirme puanına göre YGS puan türünün herhangi birinde ilk 5
dereceye girerek ODTÜ’de bir lisans programını tercih eden
öğrenciler, ODTÜ Vakfı Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanacaktır.
Üstün Başarı Bursu, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında 9 ay süreyle
aylık 1250 TL ödenmesini, bir adet dizüstü be“ilgisayarı, tek kişilik
yurt odalarında ücretsiz konaklamayı, katkı payı muafiyeti ve her
dönem ODTÜ Kitaplığından 600 TL karşılığı kitap desteği olmak
üzere eğitim desteğini ve gidiş dönüş uçak bileti de dahil olmak
üzere bir defaya mahsus olarak yurtdışında staj yapma veya
uluslararası değişim programlarında en az bir dönem yurtdışında
okuma önceliğini kapsamaktadır. Üstün Başarı Bursunu almaya
hak kazanan öğrenciler, dereceye girdikleri puan türü ile kayıt
oldukları programın puan türü farklı da olsa burs almaya hak
kazanırlar. Üstün Başarı Bursu karşılıksız olup İngilizce Hazırlık
programında geçirilebilecek süre ile lisans programında geçirilecek
4 yılı kapsar. 2017 yılı ÖSYS’de LYS’lerdeki yerleştirme puanına
göre MF ve TM puan türlerinin herhangi birinden ilk 100 dereceye,
TS ve DİL türlerinin herhangi birinden ilk 50 dereceye ve YGS’de
yerleştirme puanına göre YGS puan türünün herhangi birinde ilk 50
dereceye girerek ODTÜ’de bir lisans programını tercih eden
öğrenciler, ODTÜ Vakfı Başarı Bursu almaya hak kazanacaktır.
Başarı Bursu, 2017 -2018 Eğitim Öğretim Yılında 9 ay süreyle aylık
1000 TL ödenmesini, bir adet dizüstü bilgisayarı, iki kişilik yurt
odalarında (konukevleri hariç) ücretsiz konaklamayı, katkı payı
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muafiyetini ve her dönem ODTÜ Kitaplığından 600 TL karşılığı kitap
desteği olmak üzere eğitim desteğini ve gidiş dönüş uçak bileti de
dahil olmak üzere bir defaya mahsus olarak yurtdışında staj yapma
veya uluslararası değişim programlarında en az bir dönem yurtdışında
okuma önceliğini kapsamaktadır. Başarı Bursunu almaya hak
kazanan öğrenciler, dereceye girdikleri puan türü ile kayıt oldukları
programın puan türünün aynı olması durumunda burs almaya hak
kazanırlar. Başarı Bursu karşılıksız olup İngilizce Hazırlık programında
geçirilebilecek süre ile lisans programında geçirilecek 4 yılı kapsar.
Üstün Başarı Bursu ile Başarı Bursunun her ikisini de almaya hak
kazanan öğrencilere sadece Üstün Başarı Bursu verilecektir. Üstün
Başarı ve Başarı Bursunu almaya hak kazanacak öğrencilerin
sıralamasının belirlenmesinde, ÖSYM tarafından bir mesleğe
yönelik program uygulamayan ortaöğretim kurumlarından mezun
olan adayların kendi alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına
yerleştirilmesinde kullanılan yöntem esas alınarak hesaplanan
Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) sınav puanına eklenmesiyle
elde edilen yerleştirme puanı temel alınacaktır.  ODTÜ’ye aşağıdaki
koşullarda yerleştirilen ve ailesi Ankara dışında ikamet etmekte
olanlardan (a) MF puan türüne göre öğrenci alan programlara
yerleştirilen öğrencilerden MF puan sıralamasının herhangi birinde
yerleştirme puanına göre ilk 4.000 öğrenci arasında yer alan, (b)
TM puan türüne göre öğrenci alan programlara yerleştirilen
öğrencilerden TM puan sıralamasının herhangi birinde yerleştirme
puanına göre ilk 500 öğrenci arasında yer alan, (c) TS puan türüne
göre öğrenci alan programlara yerleştirilen öğrencilerden TS puan
sıralamasının herhangi birinde yerleştirme puanına göre ilk 300
öğrenci arasında yer alan, (d) DİL puanına göre öğrenci alan
bölümlere yerleştirilen öğrencilerden DİL puan sıralamasının herhangi
birinde yerleştirme puanına göre ilk 100 öğrenci arasında yer alan,
e) TÜBITAK tarafından düzenlenen bilim olimpiyatlarında ilk 3
dereceye giren öğrenciler ODTÜ öğrenci konukevine veya ODTÜ
yurtlarına ücreti karşılığı “sıralamasız” olarak kabul edileceklerdir.
ODTÜ Vakfı ve ODTÜ Mezunlar Derneği ekonomik zorluklar
nedeniyle eğitimini sürdürmekte zorlanan öğrencilere destek
olmaktadır. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında Başarı Bursları dahil
yaklaşık 100 çeşit burs ve yardımdan yaklaşık 1.400 yeni kazanan
ve devam eden öğrencinin yararlanması beklenmektedir. Burs ve
yardımlar 9-12 ay süre ile nakit, yurt ve yemek yardımları şeklinde
olup miktarları aylık 100-1.000 TL arasında değişmektedir. Burs ve
yardımlardan ihtiyacı olan öğrenciler, öğrenimlerini başarı ile
sürdürdükleri sürece yararlanabilmektedirler. Bazı öğrenciler
ekonomik gereksinimlerine göre nakit, yurt ve yemek yardımlarının
tamamından yararlanabilmektedir. Burs ve yardımlara başvurular
kayıtlar sırasında yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgiler ODTÜ’yü kazanan
öğrencilere posta ile gönderilmekte, ayrıca, http://
www.tanitim.metu.edu.tr/ internet adresinde sunulmaktadır.

Bk. 147. 2017 yılı lise ve dengi okul mezunu olarak ODTÜ’de Matematik,
Fizik, Kimya, Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik
programlarından birine ilk tercihi olarak yerleştirilen ve yerleştirildiği
programın MF puan türünün yerleştirme puanı sıralamasında ilk 500
öğrenci arasında yer alan öğrencilere ODTÜ Vakfı Temel Bilim
Başarı Bursu verilecektir. Burs, 9 ay süreyle ayda 600 TL ödemeyi
kapsamaktadır. Burs karşılıksız olup İngilizce Hazırlık programında
geçirilecek 1 yıl ile lisans programında geçirilecek 4 yılı
kapsamaktadır. Başarı Bursu ile Temel Bilim Başarı Bursunun her
ikisini de almaya hak kazanan öğrencilere sadece Başarı Bursu
verilecektir. Temel Bilim Başarı Bursunu almaya hak kazanacak
öğrencilerin sıralamasının belirlenmesinde, ÖSYM tarafından bir
mesleğe yönelik program uygulamayan ortaöğretim kurumlarından
mezun olan adayların kendi alanları ile ilgili yükseköğretim
programlarına yerleştirilmesinde kullanılan yöntem esas alınarak
hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) sınav puanına
eklenmesiyle elde edilen yerleştirme puanı temel alınacaktır.

Bk. 148. Sabancı Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2017-2018 akademik
yılında yerleştirilen öğrencilere; 2017-2018 akademik yılı için
belirlenmiş olan yıllık öğrenim ücreti, KDV dahil 60.000 TL’dir.
Öğrenim ücretleri her yıl Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk kayıt sırasında ve
diğer yarısı da ikinci dönem kayıtları sırasında ödenecektir. 2017-
2018 akademik yılında, Üniversite yönetimi tarafından belirlenen
koşullar çerçevesinde; banka ile kredi sözleşmesi yapmak
koşuluyla, sadece öğrenim ücreti ödemelerinde ilk üçü birinci (güz)
dönem, diğer üçü ise ikinci (bahar) dönem olmak üzere toplam altı
eşit taksit olanağı sağlanmaktadır. Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Programları: Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Moleküler Biyoloji
Genetik ve Biyomühendislik, Elektronik Mühendisliği, Malzeme
Bilimi ve Nano Mühendislik, Mekatronik Mühendisliği lisans
derecelerini; Endüstri Mühendisliği Programları: Endüstri Mühendisliği
lisans derecesini; Sanat ve Sosyal Bilimler Programları: Ekonomi,
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Kültürel Çalışmalar,
Psikoloji, Siyaset Bilimi, Uluslararası Çalışmalar lisans derecelerini;
Yönetim Bilimleri Programları: Yönetim Bilimleri lisans derecesini

kapsamaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri lisans
diploma programlarına, ortak programı tamamlamalarını takiben
yerleşeceklerdir. Ancak ÖSYM tarafından LYS sonucunda bir puan
türü ile ortak programlara yerleştirilen öğrencinin, ortak eğitimi
başarı ile tamamladıktan sonra aynı yükseköğretim kurumu içinde
farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına
geçişleri, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile
Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik” ile bu kılavuzun Tablo 4 Bakınızlar 16. maddesinde
belirtilen koşullar ve ilgili diğer Yükseköğretim Kurulu mevzuatı
kapsamındaki, kurum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapılır.
İngilizce yeterlilik sınavı ve İngilizce hazırlık sınıfından muafiyet
koşulları ile ilgili bilgilere ve Diller Okulu’ndaki eğitim ve öğretim
esaslarına ilişkin diğer bilgilere, Üniversitenin www.sabanciuniv.edu
resmi internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Sabancı Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programlarında Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliği (İngilizce) ile Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
programları Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiştir.

Bk. 149. Öğrenciler öğrenimlerini Hendek İlçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 150. Bitki Koruma ile Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
bölümlerine Ziraat Mühendisliği Programları olarak öğrenci alınmakta
olup, öğrencilere birinci yılda ortak dersler verilecek  e“ve ikinci
yıldan itibaren öğrenciler Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik uyarınca bölümler altındaki programlara
geçirilerek, diplomaları geçtikleri bölüm adına düzenlenecektir.
Ziraat Mühendisliği Programlarına 2017 yılında ilk 6 sırada yerleşen
öğrencilere ilk yıl “YÖK Destek Bursu” verilecektir. Birinci yılın
sonunda lisans diploması alacağı her bir programa, ilk üç sırada,
yukarıdaki açıklamalara göre yerleşen öğrenci “YÖK Destek
Bursu”nu almaya hak kazanır. Takip eden yıllarda  öğrencilerin
“YÖK Destek Bursu”nu almaya devam edebilmesi için yıllık ağırlıklı
genel not ortalamasının  4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in
altına düşmemesi gerekir.

Bk. 151. Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler, stajlar özel ve
resmi havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı
kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yapılacaktır. Güvenlik
soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine
uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.

Bk. 153. Girne Üniversitesi’nde tüm hizmetler (Pilotaj Uçuş Eğitim Ücreti
hariç) Türk Lirasıdır. Burssuz programların yıllık eğitim ücreti, Pilotaj
Programı, Uçak Mühendisliği Programı, Tıp Fakültesi ve Diş
Hekimliği Fakültesi hariç, 22,400 TL’dir. Pilotaj Programı yıllık
eğitim ücreti 40,000 TL ve Uçuş Eğitim Ücreti yıllık 11,500 €
(Euro)’dur. Uçuş eğitim ücreti burslu öğrenciler için burs oranı kadar
üniversite tarafından karşılanacaktır. Uçak Mühendisliği Programı
yıllık eğitim ücreti 28,000TL’dir. Tıp Fakültesi yıllık eğitim ücreti
51,000 TL’dir. Diş Hekimliği Fakültesi yıllık eğitim ücreti 42,000
TL’dir. İngilizce Hazırlık Okulu burssuz eğitim ücreti, program eğitim
ücreti ile aynıdır. Uçak Mühendisliği Programı ve Pilotaj Programı
İngilizce Hazırlık eğitim ücreti yıllık 28,000 TL’dir. Yukarıda belirtilen
eğitim ücretlerine %5 KDV eklenecektir. Eğitim ücretindeki olası
artışlar, bir önceki yıla göre KKTC tüketici fiyat endeksindeki
(KKTC-TÜFE) artış ile sınırlı tutulacaktır. Tüm öğrenciler tarafından
ödenen Kayıt ücreti 250 TL (bir defaya mahsus alınır) ve Sosyal
Aktivite ücreti dönemlik ücreti 500 TL’dir.  Pilot Eğitiminde yer alan
zorunlu uçuş eğitimleri, Üniversitenin anlaşmalı olduğu, T.C.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü tarafından onaylı, ulusal ve uluslararası standartlar
ve kurallar çerçevesinde eğitim veren, yetkili uçuş okulu tarafından
sağlanmaktadır. Öğrenciler zorunlu uçuş eğitimleri için, Pilot Eğitimi
lisans programında yıllık eğitim ücretine ek olarak Uçuş Eğitim
Ücreti öder. Uçuş eğitimi ücreti burslu öğrenciler için burs oranı
kadar üniversite tarafından karşılanacaktır. Uçuşlar üniversitenin
anlaşmalı olduğu kurumlarda lisans öğreniminin 4 üncü, 6 ncı ve
8 inci dönemlerinde yapılmaktadır. Pilotaj Programına kayıt
yaptırabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı koşullara ek
olarak; boy uzunluğunun en az 1,65 m, en çok 1,90 m olması, boy
uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki
rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olma;
dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmaması; renk körlüğü
ve şaşılık bulunmaması, her iki kulağının arızasız olması
gerekmektedir. Öğrenciler, “Personality and Preference Inventory
(PAPI)” testine girmiş olmalıdır. Denizcilik Fakültesi, Denizcilik
Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Pilotaj
Programındaki öğrenciler, İngilizce Hazırlık sınıfı dahil eğitimleri
boyunca Öğrenci Üniforma Yönergesine uygun üniformayı giymek
zorundadırlar. (Pilotaj ile ilgili diğer koşullar için Bk.210). Ayrıntılı bilgi
üniversitenin internet adresinden edinilebilir. Yükseköğretim kurumu
Mütevelli Heyeti tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim
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ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini
ödeme koşulları, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs
süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim
kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır.

Bk. 154. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 157. Öğretim dili, programda yer alan bir çok meslek dersi için Türkçedir,
ancak, seçmeli derslerin çoğu ile bazı zorunlu derslerde öğretim dili
İngilizcedir.

Bk. 158. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 159. Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma ve Tarla Bitkileri bölümlerine Ziraat
Mühendisliği Programları olarak öğrenci alınmakta olup, öğrencilere
birinci yılda ortak dersler verilecek ve ikinci yıldan itibaren
öğrenciler Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile
Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik uyarınca bölümler altındaki programlara geçirilerek,
diplomaları geçtikleri bölüm adına düzenlenecektir. Ziraat Mühendisliği
Programlarına 2017 yılında ilk 9 sırada yerleşen öğrencilere ilk yıl
“YÖK Destek Bursu” verilecektir. Birinci yılın sonunda lisans
diploması alacağı her bir programa, ilk üç sırada, yukarıdaki
açıklamalara göre yerleşen öğrenci “YÖK Destek Bursu”nu almaya
hak kazanır. Takip eden yıllarda  öğrencilerin “YÖK Destek
Bursu”nu almaya devam edebilmesi için yıllık ağırlıklı genel not
ortalamasının  4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına
düşmemesi gerekir.

Bk. 160. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı
bütün koşullara ek olarak; boyu erkek öğrencilerde 1,60 m’den, kız
öğrencilerde 1,55 m’den kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre
olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya
15 noksan kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk
bulunmamak; yapılacak mülâkat ve beden eğitimi sınavında
başarılı olmak; sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu,
renk körlüğü ve şaşılık bulunmadığını, her iki kulağının arızasız
olduğunu ve Girne Üniversitesi ilgili  akademik birimlerince öngörülen
diğer sağlık koşullarına uygunluğunu kayıt yaptıracak öğrenci
adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ile
belgelemek gerekir. Öğrenciler Hazırlık sınıfıda dahil eğitimleri
boyunca Girne Üniversitesi  ilgili akademik birimlerinin Öğrenci
Üniforma Yönergesine uygun üniformayı giymek zorundadırlar.

Bk. 161. Bu programa kayıt olan öğrenciler, öğretim sürelerinin birinci yılını
Üniversitede, ileri sınıfların ders ve uygulamalarını ise Üniversiteye
bağlı gemi ve otellerde eğitim görerek tamamlayacaklardır.

Bk. 162. Bu programa en yüksek YGS yerleştirme puanı ile yerleşen ve
kesin kayıt yaptıran ilk üç öğrenciye iki eğitim-öğretim yılı
süresince 9’ar ay olmak üzere Üniversitenin anlaşmalı olduğu
kurum tarafından aylık 350 Lira (Üçyüzelli Lira) geri ödemesiz burs
imkanı sağlanacaktır. Bu ilk üç öğrencinin 2 yıl süre ile öğrenim harcı
Üniversitenin anlaşmalı olduğu kurum  tarafından karşılanacaktır.
Bu ilk üç öğrencinin Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu
bünyesindeki yurtlarda kalmak şartı ile iki eğitim-öğretim yılı
süresince 9’ar ay olmak üzere KYK yurt ücretleri Üniversitenin
anlaşmalı olduğu kurum  tarafından karşılanacaktır. Birinci yılın
sonunda başarılı olan ilk 5 öğrenciye Yabancı Dil Eğitim bursu
verilecektir. Bu  programa yerleştirilenler meslek yüksekokulu
bünyesinde program değiştirdiklerinde burs haklarını kaybederler.
Öğrencilik haklarını kaybeden, disiplin cezası olan veya dersten
devamsızlık nedeni ile kalan öğrencilerin bursu kesilir.

Bk. 164. Biyosistem Müh.bölümünde eğitim öğretimin tamamı Erciyes
Üniversitesi Merkez Kampusunda, diğer bölümlerde ise 1. ve 4.
sınıf  eğitim öğretimi Erciyes Üniversitesi Merkez Kampusunda,
kalan kısmı ise Develi ilçesinde sürdürülecektir.

Bk. 166. Altınbaş Üniversitesinde (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi) (*)
eğitim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenim
ücreti; Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Uygulamalı
Bilimler Fakültesi’ne bağlı lisans programları ve bunların İngilizce
ve Almanca Hazırlık Sınıfı için 39.990 TL, Tıp Fakültesi, Diş
Hekimliği Fakültesi ve bunların İngilizce Hazırlık Sınıfı için 54.500
TL, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Meslek Yüksekokulu
önlisans programları (İkinci öğretimler hariç) için 16.680 TL, İkinci
öğretim önlisans programları 19.246 TL. , Uzaktan eğitim önlisans
programları 3.000 TL’dir. Bu ücrete %8 KDV dahildir. “Yıllık öğrenim
ücreti aşağıda belirtilen yöntemlerden birine göre tahsil edilir.
Anlaşmalı banka KMH (Kredili Mevduat Hesabı sözleşmesi) sistemi
ile vade farksız 10 eşit taksit uygulanır. 3) Anlaşmalı banka sanal
pos sistemi ile kredi kartlarına vade farksız 6 taksite kadar
taksitlendirme yapılır. Takip eden her yıl için öğrenim ücreti
Mütevelli Heyet tarafından günün ekonomik koşullarına göre
yeniden belirlenip akademik yıl başlamadan ilan edilir. Tüm

öğrenciler giriş yılına bakılmaksızın o yıl için ilan edilen yeni öğrenim
ücretine ve ödeme koşullarına uymakla yükümlüdür. Uzaktan
Öğretim programlarının diplomalarında “uzaktan öğretim” ibaresi
yer alacaktır. (*): 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan karar ile İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi adı Altınbaş
Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

Bk. 168. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 169. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünde Gemi Yönetimi
Mühendisliği (Güverte) ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(İşletme) olmak üzere iki opsiyonda eğitim verilir. 1. sınıf bitirildikten
sonra,  2. sınıfta öğrenciler Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(İşletme) ve Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonlarından
birini seçerler. Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonunu
seçecek öğrencilere 1(bir) yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı
uygulanır. Hazırlık Programı süresi, öğretim süresi sütununda
gösterilen yıllara dahil değildir. Birinci sınıfın sonunda Gemi
Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonuna başvurabilmek için
1 Ocak 2017 itibariyle 22 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı
kabul edilmez); boy, erkek öğrencilerde 1.65 m., kız öğrencilerde
1.60 m.’den az olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade
edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan
kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk
bulunmamak; yapılacak mülakat ve beden yeterliliği sınavlarında
başarılı olmak; İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Mühendislik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünce öngörülen diğer
sağlık koşullarına uygunluğunu, Gemi Yönetimi Mühendisliği
(Güverte) opsiyonunu seçecek öğrencilerin normal sağlık raporu
yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı
Sağlık Yoklama Belgesi” ile gemiadamı olurluğunu belgelemek
gerekir. Bu opsiyona geçenlerden yaptırılacak soruşturmada
tutum ve davranışları ile yaşadığı siyasi, yıkıcı irticai, bölücü,
ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış
veya karışmamış olması, herhangi bir suçtan dolayı mahkûm
olmamış veya başvuru tarihinde hakkında soruşturma kamu
davası ile taksirli suçlar hariç bahsi bir ceza davası açılmamış
olması koşulu aranacaktır. İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Deniz
Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü kız ve erkek karma eğitim-
öğretim yapan bir eğitim kurumdur. Birinci sınıf sonunda İngilizce
hazırlık sınıfını başarı ile geçen, Gemi Yönetimi Mühendisliği
(Güverte) opsiyonuna başvuru koşullarını sağlayan, T.C. Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Stajyer Gemiadamı Cüzdanı
alarak ticaret gemilerinde en az 30 gün deniz stajını  tamamlayan
öğrenciler ve sonrasında bölüm staj komisyonu tarafından yapılan
mülakat sınavını başaran öğrenciler Gemi  Yönetimi Mühendisliği
(Güverte) opsiyonunu seçmeye hak kazanırlar. Aksi taktirde Deniz
Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) opsiyonunu zorunlu
olarak seçerler. Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonunda
eğitim üniformalı değildir.

Bk. 170. Buffalo Üniversitesi ile yürütülecek olan uluslararası ortak lisans
programları 4 yıl süreli olup, öğrenciler birinci ve üçüncü yıl
öğrenimlerini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde
ikinci ve dördüncü yıl öğrenimlerini ise Buffalo’da yapacaklardır.
Programların akademik yıl başına öğrenim ücretleri hazırlık sınıfında
7700 TL, Lisans eğitimini İTÜ’de okudukları yıl için 10.000 TL’dir.
ABD’de okudukları yıl için güncel ücret bilgisi http://
studentaccounts.buffalo.edu/tuition/index.php internet adresinden
bahar ve güz dönemleri ayrı ayrı seçilerek non-resident, full-time
undergraduate seçeneklerinden elde edilebilir. Örneğin, geçen
akademik yıla ait ücret, bahar ve güz dönemleri toplamı olarak
yaklaşık 27000 ABD dolarıdır. İnternet adresindeki ücretler Buffalo
Üniversitesinin öğrenim ücreti ve temel harçlarından, öğrencinin
programda öngörülen dönemlerde ABD’de bulunduğu süredeki
zorunlu sağlık sigortası ücreti, oryantasyon programının ücretinden
oluşmaktadır. Öğrencinin Buffalo’da bulunacağı süre içerisinde
yurt, yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları için yapacağı
harcamaların akademik yıl başına yaklaşık 16.000 ABD doları
tutacağı tahmin edilmektedir.

Bk. 171. İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık
Vakfı tarafından kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Eğitim–öğretim
ücrete tabidir. 2017–2018 ders yılında öğretim ücreti KDV dahil “Tıp
Fakültesi” için 50.000 TL, “Hukuk Fakültesi”, “Mimarlık Bölümü” ile
“Mühendislik Fakültesindeki tüm bölümler” için 37.500 TL; diğer tüm
lisans bölümleri için 35.000 TL’dir. Ön lisans (2 yıllık) programlarının
öğretim ücreti KDV dahil “Meslek Yüksekokulu”ndaki örgün ve
ikinci öğretim tüm programlar için 14.500 TL; “Adalet Meslek
Yüksekokulu”ndaki tüm örgün programlar ile “Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu”ndaki tüm örgün programlar için 15.500TL’dir.
Öğretim ücretinin ilk taksiti kesin kayıt sırasında, ikinci taksiti ikinci
yarıyıl başında ders kayıtlarından önce Üniversite tarafından ilan
edilen tarihlerde öğrenci tarafından ödenecektir. Ücretler, burslar
ve indirimler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.ieu.edu.tr/
tercih/tr/burslar-ucretler.html adresine başvurunuz.
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Bk. 173. 1. 2017 yılı lise ve dengi okul mezunlarından Ç.Ü.’ne aşağıdaki
koşullarda yerleştirilen ve Ç.Ü.bünyesinde yer alan ilgili puan
türünde bir programa Türkiye genelinde ilk 5000’e giren öğrencilerden
(İkinci Öğretim Hariç); a-MF puan türlerine göre öğrenci alan
bölümlere yerleştirilen en yüksek puanlı ilk 20 öğrenciye, b-TM
puan türlerine göre öğrenci alan bölümlere yerleştirilen en yüksek
puanlı ilk 15 öğrenciye, c-TS puan türlerine göre öğrenci alan
bölümlere yerleştirilen en yüksek puanlı ilk 10 öğrenciye, d-YGS
puan türlerine göre öğrenci alan bölümlere yerleştirilen öğrenciler
için en yüksek puanlı ilk 10 öğrenciye, e-DİL puan türlerine göre
öğrenci alan bölümlere yerleştirilen öğrenciler için en yüksek puanlı
ilk 5 öğrenciye; 2. 2017 yılı lise ve dengi okul mezunlarından Ç.Ü.’nin
lisans programlarına (İkinci öğretim hariç) yerleştirilen öğrencilerden
fakülte/bölümlerini birinci sırada kazananlara öncelik tanınmak
şartıyla Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca belirlenen
kurallar çerçevesinde burs verilei“cektir.

Bk. 174. Bu program, endüstri ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Öğrenciler
2.yarıyılda 10 hafta ve 3.yarıyılda 12 hafta süresince Üniversite-
Sanayii İşbirliği Protokolüne imza atmış olan fabrikalarda pratik
eğitim yapmaktadırlar. Bu pratik eğitim süresince öğrenciler, asgari
ücretten maaş alır ve işletmeler tarafından sigortalanırlar. Bu süre
sonunda öğrencilere mesleki sertifika verilir. Bu programa kayıt
olacak öğrencilerden, birinci derece ağır sanayiide çalışmaya
elverişli sağlık şartlarına sahip olduklarını gösterir sağlık heyet
raporu istenir.

Bk. 175. Bu programda iki yabancı dille (İngilizce-Fransızca) eğitim
yapılmaktadır. Öğrencilerin İngilizce ve Fransızca’dan muafiyet
sınavına girmeleri gerekmektedir. Her iki sınavı başaran öğrenciler
doğrudan lisans eğitimine başlayabilirler. Muafiyet sınavlarını
veremeyen öğrenciler ise lisans programına başlamadan önce
İngilizce için 1 yıl, Fransızca için 1 yıl, her iki dilden de muaf
olamayan öğrenciler ise, İngilizce ve Fransızca olmak üzere toplam
iki yıl hazırlık (Cumhuriyet Ü. toplam 1 yıl) okuyacaklardır. Lisans
eğitimine başlayan öğrencilere 4 yıl iki dilli program uygulanır.

Bk. 179. Azerbaycan Diller Üniversitesi’nde eğitim ücretli olup, 2017-2018
eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, Uluslararası İlişkiler Programı
için 2200 ABD Doları, İngilizce Öğretmenliği Programı için 1800 ABD
Dolarıdır. Öğretim dili Azerice, Rusça’dır. Üniversite bünyesinde
hazırlık eğitimi verilmektedir. (Hazırlık eğitimi 2 yıl olabilir.) Hazırlık
sınıfı öğretim ücreti her yıl için alınır ve 2017-2018 eğitim-öğretim
yılında ücret 800 ABD Dolarıdır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi
sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Yurt imkanı bulunmaktadır.
(Yalnız kızlar için) Aylık yurt ücreti 15 ABD Dolarıdır. Üniversite
hakkında ayrıntılı bilgiye, jala.garibova@adu.edu.az e-posta
adresinden ve www.adu.edu.az internet adresinden ulaşılabilir.
(İrtibat Bilgileri: Telefon: (00 99 412) 44 12 279 (148), Faks: (00 99
412) 440 51 53)   Kayıt için istenen belgeler: Sağlık ve AIDS Raporu,
Diplomanın noter tasdikli sureti, pasaportun sureti, özgeçmiş
hakkında bilgi, 6 adet fotoğraf (4x3 kırmızı fonda), ÖSYS Sonuç
Belgesi, Kayıt Tarihi: Hazırlık Sınıfı/Üniversite için: 25.08.2017-
30.09.2017 tarihleri arasındadır. Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi:
Hazırlık Sınıfı/Üniversite Eğitimi için:15.09.2017 tarihidir.

Bk. 180. İlgili üniversitelerin yabancı dil ve edebiyat programları, bu dillerin
öğretmenlik programları, filoloji ile mütercim-tercümanlık
programlarından alınan diplomaların denklik işlemlerinde, mezun
olunan program dili ülkenin resmî dili ile aynı değilse mezun olunan
program dilinde Yabancı Dil Sınavından (YDS) yüz üzerinden en
az seksen puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan eşdeğer kabul
edilen puanı alma şartı aranır.

Bk. 181. Kılavuzda yer alan bu Üniversiteye ait programlara ÖSYM tarafından
yerleştirilen öğrencilerin alacakları diplomalara ilgili mevzuata göre
yapılacak inceleme sonucunda diploma denklik belgesi verilecektir.
Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek bu
öğrencilerin öğrenciliklerini tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya
yurtdışı temsilciliklerimizde öğrenci dosyası açtırmaları ve vize
almaları gerekmektedir.

Bk. 184. Azerbaycan Tıp Üniversitesinde eğitim ücretli olup, 2017-2018
eğitim-öğretim yılında  öğretim ücreti yıllık 4000 ABD Dolarıdır.
Öğretim dili, Azerice, Rusça, İngilizcedir. Dil seçimi öğrencinin
tercihine bağlıdır. Üniversite bünyesinde hazırlık eğitimi verilmektedir.
Hazırlık sınıfı öğretim ücreti her yıl için alınır ve 2017-2018 eğitim-
öğretim yılında ücret 3000 ABD Dolarıdır. Hazırlık sınıfı, öğretim
süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Yurt imkanı
bulunmaktadır ve aylık ücreti 500 ABD Dolarıdır. Türk öğrenciler
eğitim öğretimlerini bu programda sürdürerek tıp öğreniminin üç
yılını Azerbaycan’da başarı ile tamamladıktan sonra, Atatürk
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 10, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi’nde 10, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
10, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 10
öğrenci eğitimlerinin kalan kısmını tamamlayacaklardır. ÖSYM
tarafından yapılacak yerleştirme sınavı sonunda öğrenciler ülkemize

döndükleri zaman hangi üniversitenin tıp fakültesinde eğitimlerini
tamamlayacaklarını bilerek gideceklerdir. Üniversite hakkında
ayrıntılı bilgiye rector@amu.edu.az e-posta adresinden ulaşılabilir.
(İrtibat Bilgileri: Telefon: (00 994 12) 597 38 98, (00 994 12)  597
38 57, Faks: (00 994 12) 597 38 98) Kayıt için istenen belgeler: Lise
Diploması (Orijinal), Pasaport fotokopisi, 6 adet fotoğraf (3x4),
Kimlik Fotokopisi, Sağlık Raporu, Eliza Testi( AİDS için) ÖSYS
Sonuç Belgesi. Kayıt Tarihi: Hazırlık Sınıfı için: 20.08.2017-
10.09.2017, Üniversite için: 01.09.2017-15.09.2017 tarihleri
arasındadır. Eğitim-Öğretimin Başlama ve Bitiş Tarihi: Hazırlık
Sınıfı için: 15.09.2017-10.06.2018 tarihleri arasındadır. Üniversite
için: 15.09.2017-05.07.2018 tarihleri arasındadır.

Bk. 185. Bakü Devlet Üniversitesi’nde eğitim ücretli olup, 2017-2018 eğitim-
öğretim yılında öğretim ücreti Uluslararası İlişkiler Programı için
1500 ABD Doları, Psikoloji Programı için 1200 ABD Doları, diğer
programlar için 1000 ABD Dolarıdır.  Okul ücreti peşin olarak
akademik yıl başında ödenir. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı,
Azerbaycan Dili Öğretmenliği, Psikoloji ve Tarih Programlarının
öğretim dili Azerice, Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programının
öğretim dili Rusça’dır. Gazetecilik ve Uluslararası İlişkiler
Programlarının Azerice, Rusça sınıfları bulunmaktadır. Üniversite
bünyesinde Hazırlık eğitimi verilmektedir. Hazırlık sınıfı, öğretim
süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. 2017-2018 eğitim-
öğretim yılında hazırlık sınıfı öğretim ücreti 900 ABD Dolarıdır. Yurt
imkanı bulunmamaktadır. Üniversite hakkında ayrıntılı bilgiye
internationaldean@bsu.az e-posta adresinden ve www.bsu.az
internet adresinden ulaşılabilir. (İrtibat Bilgileri: Telefon: (00 994 12)
597 59 53, 539 05 57, 539 53 57, Faks: (00 994 12) 539 05 57) Kayıt
için istenen belgeler: ÖSYS  Sonuç Belgesi, Lise Diploması, 8 adet
fotoğraf (3x4), Sağlık Raporu ve HİV Raporu, Noter onaylı
Pasaport ve TC kimlik fotokopileri (Azerice) Kayıt Tarihi: Hazırlık
Sınıfı/Üniversite için 01.09.2017-14.09.2017 tarihleri arasındadır.

Bk. 186. Bakü Slavyan Üniversitesi’nde eğitim ücretli olup, öğretim ücreti
her yarıyıl için alınır ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yıllık
öğretim ücreti Uluslararası İlişkiler programı için 2200 AZN, diğer
programlar için 1800 AZN’dir. Rus Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve
Edebiyatı Öğretmenliği Programlarının öğretim dili Rusça’dır. Rus
Dili Öğretmenliği, Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Programlarının öğretim dili Azerice’dir. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı,
Uluslararası İlişkiler Programlarının öğretim dili Azerice ve Rusça’dır.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Programının öğretim dili Azerice ve
Rusça’dır. (Uzmanlık alanına giren derslerde İngilizce eğitim veriliyor.)
Üniversite bünyesinde ana binada hazırlık eğitimi verilmektedir.
(Rus Dili ve Azerbaycan Dili) Hazırlık sınıfı öğretim ücreti her yıl
için alınır ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ücret yıllık 800
AZN’dir. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara
dahil değildir. Yurt imkanı bulunmaktadır. Aylık ücreti 100 AZN’dir.
Üniversite hakkında ayrıntılı bilgiye bakslavuniver@hotmail.com,
slavic.inter.students@gmail.com e-posta adresinden ulaşılabilir.
(İrtibat Bilgileri: Telefon (00 994 12) 599 08 70/115, (00 994 12) 599
08 69, Faks: (00 994 12) 599 08 69) Kayıt için istenen belgeler:
ÖSYS Sonuç Belgesi, Lise Diploması-noter onaylı tercümesi ve
aslı, Sağlık Raporu, Özgeçmiş, Fotoğraf 3x4 12 adet (kırmızı fonlu),
Pasaportun fotokopisi, Kayıt Tarihi: Hazırlık Sınıfı/Üniversite için:
20.08.2017-10.09.2017 tarihleri arasındadır. Eğitim-Öğretimin
Başlama ve Bitiş Tarihi: Hazırlık Sınıfı/Üniversite  için:15.09.2017-
01.07.2018 tarihleri arasındadır.

Bk. 190. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde
eğitim-öğretim internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle
verilmektedir. Ücretlidir. Yıllık öğrenim ücreti 2.700 TL’dir. Bu
ücrete %8 KDV dahildir. Üniversiteden alınan diplomaların Kazakistan
ve Türkiye’de aynı alan ve aynı düzeyde eğitim veren yükseköğretim
kurumlarının diplomalarına ve bunlara verilmiş haklara eşdeğerliliği
kanunla sağlanmıştır. Detaylı bilgiye www.turtep.edu.tr internet
adresinden ulaşılabilir. Uzaktan Öğretim programlarının diplomalarında
“uzaktan öğretim” ibaresi yer alacaktır.

Bk. 191. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde
eğitim-öğretim internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle
verilmektedir. Ücretlidir. Yıllık öğrenim ücreti 3.564 TL’dir. Bu
ücrete %8 KDV dahildir. Üniversiteden alınan diplomaların Kazakistan
ve Türkiye’de aynı alan ve aynı düzeyde eğitim veren yükseköğretim
kurumlarının diplomalarına ve bunlara verilmiş haklara eşdeğerliliği
kanunla sağlanmıştır. Detaylı bilgiye www.turtep.edu.tr internet
adresinden ulaşılabilir. Uzaktan Öğretim programlarının diplomalarında
“uzaktan öğretim” ibaresi yer alacaktır.

Bk. 193. Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi’nde eğitim ücretli olup, 2017-
2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti yıllık 2250 ABD Doları’dır.
Üniversite bünyesinde (Gürcüce) hazırlık eğitimi verilmektedir.
Hazırlık Sınıfı eğitimi Batum Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi
Hazırlık Merkezi’nce verilmektedir. Hazırlık sınıfı öğretim ücreti her
yıl için alınır ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ücreti 2000 ABD
Doları’dır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara
dahil değildir.  Eğitim Dili Gürcüce’dir. Üniversitede yurt imkanı
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vardır ve aylık ücreti yaklaşık 25 ABD Doları’dır. Üniversite
hakkında ayrıntılı bilgiye info@bsu.edu.ge; ird@bsu.edu.ge e-
posta adresinden ulaşılabilir. İrtibat Bilgileri: Tel: (00 995 222)  717
81 (Dış İlişkiler Bölüm Başkanı: Nana KURSHUBADZE) Faks: (00
995 222) 717 81 Kayıt için istenen belgeler: Hazırlık Sınıfı için:
1.Pasaport Fotokopisi (Bütün sayfaların) 2.Lise Diploması (Gürcüce
tercümeli ve noter tasdikli) 3.Form dilekçesi (kayıt zamanında
üniversiteden alınacaktır) Üniversite Kaydı için: 1.Lise diploması
tercümeli ve noter tasdikli. (Lise Diploması mutlaka Apostil tasdikli
olacaktır.) 2.Pasaport Fotokopisi 3. Dört (4) adet fotoğraf Gürcistan
Eğitim ve Bilim Bakanlığına ibraz edilecek belgeler: 1.Pasaport
tercümesi noter tasdikli (1 Sayfa)  2.Apostil tasdikli lise diploması
ve diploma eki (notlar) tercümeli ve noter tasdikli 3. Üniversiteden
kayıt kabul yazısı. 4. Dilekçe Kayıt Tarihi: Hazırlık sınıfı için:
04.09.2017-04.10.2017 tarihleri arasındadır. Eğitime Başlama Tarihi:
Hazırlık sınıfı için 09.10.2017 tarihidir.

Bk. 194. İstanbul Kent Üniversitesi’nde eğitim, ücrete tabidir. 2017-2018
akademik yılında ön lisans programlarının İngilizce hazırlık sınıfı ile
I. öğretim ve II. öğretim programları öğretim ücreti 24.000 TL + %
8 KDV’dir. Lisans programlarının İngilizce hazırlık sınıfı ile bölüm
öğretim ücreti ise, 34.000 TL + % 8 KDV’dir.

Bk. 195. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 196. İvane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi’nde eğitim ücretli
olup, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti yıllık 2250
GEL karşılığı yaklaşık 1000 ABD Dolarıdır. Üniversite bünyesinde
hazırlık eğitimi verilmektedir. Hazırlık sınıfı öğretim süresi sütununda
gösterilen yıllara dahil değildir. Hazırlık sınıfı öğretim ücreti her yıl
için alınır ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ücreti 2250 GEL karşılığı
yaklaşık 1000 ABD Dolarıdır. Eğitim Dili Gürcücedir. Üniversitede
yurt imkanı yoktur. Kayıt için istenilen belgeler:1. Öğrenci Dilekçesi
2. Pasaport Fotokopisi (her sayfa çekilecektir.) 3. Lise Diploması
(Apostil tasdikli) Bütün belgeler Gürcüce tercümeli ve noter tasdikli
olacaktır. Kayıt Tarihi: Hazırlık sınıfı için: 01.09.2017-01.10.2017,
Üniversite kayıt tarihi: 01.08.2017-18.09.2017 tarihleri arasındadır.
Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi: Hazırlık sınıfı için: 01.10.2017
Üniversite Eğitimi için: 25.09.2017 tarihidir. Üniversite hakkında
ayrıntılı bilgiye rec@ictsu.tsu.edu.ge; academicaffairs@tsu.ge;
e-posta adresinden ulaşılabilir. İrtibat Bilgileri: Telefon: (00 995 32)
225 39 71 Faks: (00 995 32) 225 51 07

Bk. 197. Öğrenciler öğrenimlerini Çayeli ilçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 198. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı
bütün koşullara ek olarak; kesin kayıt yaptıracak öğrenciler normal
sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden
“Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi taşıyan sağlık raporunu
ibraz etmeleri gerekmektedir. Gemiadamları Yönetmeliği ve ilgili
değişikliklerinde (23 Ağustos 2012, 28390 sayılı resmi gazete)
belirtilen şartlan; “Gemiadamı Olabilme Koşulları’nı yerine getirmeleri
gerekmektedir. Eğitim üniformalıdır ve öğrenciler “Denizcilere
Mahsus Kıyafet Yönetmeliği’ne uygun üniformayı giymek
zorundadır. Üniformaların temini öğrenciye aittir. Bu programda staj
zorunluluğu bulunmaktadır.

Bk. 199. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
(KKTC) Lefkoşa kentinde, eğitim-öğretim veren bir Vakıf
Üniversitesi’dir. 2017-2018 ders yılı için, öğretim ücretleri; Hukuk
Fakültesi için: 20.000 TL, diğer programlar için; 18.000 TL,  olarak
belirlenmiştir. 700 TL kayıt ve sosyal aktivite ücreti her öğrencinin
dönem başında ödemesi gerekmektedir.

Bk. 200. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde eğitim ve iletişim dili
İngilizce’dir. Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. İngilizce
yeterliliğini belgeleyen veya yapılacak yeterlik sınavında başarılı
olan öğrenciler doğrudan üniversitenin 1. sınıfına kaydedilir.
İngilizce yeterliliğini belgeleyemeyen veya yeterlik sınavında
başarılı olamayan öğrenciler dil seviyelerine göre üniversite
bünyesinde bulunan İngilizce Hazırlık Okulu’na devam ederler.
İngilizce Hazırlık Okulu 4 yıllık eğitim süresine dahil değildir. İngilizce
Hazırlık Okulu’nda eğitim süresi, başlangıç ve orta seviyeden
başlayanlar için bir akademik yıldır. İleri düzeyden başlayan
öğrencilerin bir dönemde İngilizce yeterliliği kazanması mümkündür.
Güz dönemi sonunda başarılı olup, İngilizce yeterlik sınavını veren
öğrenciler, bahar döneminde üniversitede lisans öğrenimine
başlayabilirler. B) İngilizce Hazırlık Okulunda eğitim-öğretim ücrete
tabidir; Her biri 8 haftadan oluşan toplam 4 modül 32 hafta
sürmektedir. İngilizce Hazırlık Okulunda bir yıllık (32 Haftalık)
eğitim-öğretim ücreti 3.200 Avro’dur. %100 Başarı Burslu öğrenciler
hariç, kazanılan burslar İngilizce Hazırlık Okulunda uygulanmaz.
İngilizce Hazırlık Okulu ücreti 3.200 Avro’dur. İngilizce Hazırlık
Okulu yaz programı Temmuz-Ağustos aylarında yapılır ve ücreti
600 Avro’dur.  C) ÖSYS Bursu: 2017 LYS girişli öğrenciler için
akademik yıl öğrenim ücreti fakülte sınıflarında beş yıl (10 yarıyıl)
süre ile geçerli olmak üzere şu şekilde sabitlenmiştir. %25 Burslu
öğrenciler için 4.500 Avro, %50 Burslu öğrenciler için 3.000 Avro,
%75 Burslu öğrenciler için ise 1.500 Avro. Burslar sadece fakülte

sınıflarındaki öğrenim ücretini kapsamaktadır. Başarı Bursu ile
yerleşen (%100 Burslu-Tam Burslu) öğrenciler İngilizce Hazırlık
Okulu ve Fakülte Sınıflarında öğrenim ücreti ödemezler. Daha önce
bir üniversiteden mezun olan öğrenciler Tam Burslu yerleştirilseler
bile İngilizce Hazırlık Okulunda tam ücret öderler. Yaz okulunda ders
almak zorunda olmayıp ayrıca ücrete tabidir. Tercih Bursu: LYS
tercih sıralamasında üniversitenin programlarına birinci tercihle
yerleşen öğrenciye %10, ikinci veya üçüncü tercihinde yerleşen
öğrenciye %5 ilave burs verilir. Derece Bursu: 2017 yılı LYS
sınavındaki sıralamada Üniversite Programlarını tercih edip, kayıt
yaptıran öğrencilerin kayıt yaptırdığı TM, TS veya MF puan
türlerinden birinde, ilk 10.000’e, DİL puanında ise ilk 5000’e girenlere
Tam Burs (%100) verilmektedir. Söz konusu burslar öğrencinin
başarılı olması ve disiplin cezası almaması kaydıyla beş yıl (10
yarıyıl) süre ile geçerlidir. Tam bursların başlangıç seviyesinde
devam edebilmesi için, İngilizce Hazırlık Okulunun bir yılda başarıyla
tamamlanması ve fakülte sınıflarında Genel Not Ortalamasının
(GNO) 4.00 üzerinden en az 2.75 olması gerekmektedir. Bu şartın
sağlanmaması durumunda tam burs hakkı kaybedilir ve öğrenci
%75 Burslu olarak devam edebilir. Hak kazanılan burslar, ancak
disiplin cezası veya yatay geçiş yönetmeliği çerçevesinde
değişebilir. D) Barınma ve Yemek Ücretleri ile her yıl alınması
zorunlu olan oturum izni giderleri (sağlık raporu, sağlık sigortası ve
diğer giderler) öğrenciye aittir. T.C. uyruklu öğrenciler Bosna-
Hersek’e giriş yaptıktan sonra ilk iki gün içerisinde oturum izni
başvurularını başlatmak ve takip etmek zorundadırlar. Her yıl
yapılması gereken oturum izni işlemlerini üniversitenin vize biriminde
yaptırmak isteyen öğrenciler 180 Avro öderler. İsteyen öğrenciler
bu işlemleri kendisi de yapabilir. Oturum izni işlemlerini başlatmayan,
üniversite ile imzalamış olduğu “Oturum İzni Sözleşmesi”ndeki
şartları yerine getirmeyen, yapılan duyuruları dikkate almayan,
işlemlerini vize biriminden takip etmeyen öğrenciler doğacak
problemlerden şahsen sorumlu olurlar. Üniversite öğrenci ihmalinden
doğan sorumlulukları ve yükümlülükleri kabul etmez.  Üniversite
kampüsünde kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı yurtlar
bulunmaktadır. Aylık yurt ücreti 4 kişilik odalarda kişi başı (kahvaltı
dahil) 125 Avro ve 2 kişilik odalarda kişi başı 150 Avro’dur.
Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrenciler, Üniversite ve
Saraybosna’daki yaşam koşulları hakkında ayrıntılı bilgiye üniversite
iletişim ofisinden ve web sitesinden ulaşabilirler. Üniversite kayıt
tarihleri  ÖSYM’nin ilan ettiği tarihler arasındadır. Eğitiw“m-Öğretime
başlama tarihi: Hazırlık Okulu ve Üniversite için 02.10.2017
tarihidir.(İRTİBAT BİLGİLERİ: Saraybosna kampüsü e-posta:
info@ius.edu.ba, Telefon: 00 387 33 957 175, Faks: 00 387 33 957
105, web:http://www.ius.edu.ba, İstanbul İrtibat Ofisi e-posta:
iusistanbul@ius.edu.ba, Telefon: 00 90 212 563 91 36-56-58-59,
Faks: 00 90 212 563 91 79, GSM: 00 90 533 308 95 52)
Saraybosnada yaşam maliyeti Türkiye’ye göre yaklaşık %30 daha
ucuzdur. Öğrencilerin mobilyalı apartman dairesi veya ev kiralama
imkanı vardır. Öğrencilerin yemek, barınma, yol ve kırtasiye
giderleri aylık 250 ile 300 Avro arasındadır. Sosyal yaşam İstanbul
veya Ankara’ya benzemekle birlikte trafik sorunu yoktur.

Bk. 201. Öğrenciler müfredat programındaki dönem sırasına uyarak derslere
kaydolur. Birinci yılın sonundan itibaren mümkün olmak üzere ilk
girişte seçtiği fakülte ve programı kontenjan yeterliliği, başarı
durumu, LYS programı ve YÖK tarafından belirlenen başarı
sıralaması kriterleri dahilinde Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik şartlarına uygun olarak değiştirebilirler. Üniversite
tarafından verilen burslar, sadece öğrencinin ilk yerleştiği program
için geçerlidir. Yatay Geçiş yoluyla program değişikliği yapmak
isteyen öğrencinin bursu LYS puan sıralamasına bağlı olarak
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği ve Burs
Yönetmeliğinde belirlendiği şekilde değişebilir.

Bk. 202. İstanbul Teknik Üniversitesi ile Montana State Üniversitesi (MSU)
tarafından yürütülen uluslararası ortak lisans programı 4 yıl süreli
olup öğrenciler 1. ve 3. yılları İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 2.
ve 4. yılları Montana State Üniversitesinde tamamlayacaklardır.
2017-2018 eğitim-öğretim yılı için bu programın akademik yıl başına
öğrenim ücreti İTÜ’de hazırlık sınıfında 7700 TL, İTÜ’de lisans
programına devam edecek öğrenciler için 10 .000 TL’dir. Montana
State Ünivrsitesi’nde ödenecek öğrenim ücretlerine http://
catalog.montana.edu/expenses/ internet adresinden ulaşılabilinir.
Öğrencinin Montana’da bulunacağı süre içinde, yurt, yemek, kitap-
kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları için yapacağı harcamanın akademik
yıl başına yaklaşık 15 000 ABD Doları tutacağı tahmin edilmektedir.
Öğrencilerin ABD’de bulunduğu sürede sağlık sigortası yaptırması
zorunlu olup bunun ücreti de öğrenciye aittir.

Bk. 203. Sumgayıt Devlet Üniversitesi’nde eğitim ücretli olup, 2017-2018
eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti yılllık 1000 ABD-1400 ABD



543

2017-ÖSYS TERCİH KILAVUZU

Doları’dır. Öğretim dili Azerice’dir. Üniversite bünyesinde hazırlık
eğitimi vardır. Hazırlık Sınıfı öğretim ücreti her yıl için alınır ve 2017-
2018 eğitim-öğretim yılında ücret 800 ABD Dolarıdır. Yurt imkanı
bulunmamaktadır. Üniversite hakkında ayrıntılı bilgiye
www.sdu.edu.az internet adresinden ve info@sdu.az,
sdu.hazirlig@mail.ru e-posta adresinden ulaşılabilir. (İrtibat Bilgileri:
Telefon: (00 994 18) 642 02 70, (00 994 12) 448 44 51, 00 994 55
752 52 19,  Faks: (00 994 12) 448 44 51) Kayıt için istenen belgeler:
ÖSYS Sonuç Belgesi, Lise Diploması, ikametgah, Sağlık Raporu,
Özgeçmiş, Fotoğraf, Pasaport, nüfus cüzdanı. Kayıt Tarihi: Hazırlık
Sınıfı için: 28.08.2017-30.09.2017 tarihleri arasındadır. Üniversite
için: 28.08.2017-14.09.2017 tarihleri arasındadır. Eğitim-Öğretimin
Başlama ve Bitiş Tarihi: Hazırlık Sınıfı için:15.09.2017-20.06.2018
Üniversite Eğitimi için:15.09.2017-10.06.2018 tarihidir.

Bk. 204. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi’nde eğitim ücretli olup,
2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti yıllık 1200 ABD
Dolarıdır. Öğretim dili Azerice’dir. Üniversite bünyesinde hazırlık
eğitimi verilmektedir. Hazırlık sınıfı öğretim ücreti her yıl için alınır
ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ücret 600 ABD Dolarıdır.
Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil
değildir. Üniversitede yurt imkanı vardır ve aylık ücreti 100 AZN’dir.
Üniversite hakkında ayrıntılı bilgiye defterxana@adpu.edu.az,
hariçi_telebeler@adpu.edu.az e-posta adresinden ulaşılabilir. (İrtibat
Bilgileri: Telefon: (00 994 12) 598 48 13, Faks: (00 994 12) 598 10
35) Kayıt için istenen belgeler: ÖSYS Sonuç Belgesi, Lise
Diplomasının aslı, Sağlık Raporu, Hiv Testi, Nüfus Cüzdanı örneği,
6 adet vesikalık fotoğraf Kayıt Tarihi: Hazırlık Sınıfı için: 01.09.2017-
15.09.2017 tarihleri arasındadır. Üniversite için: 10.09.2017-
15.09.2017 tarihleri arasındadır. Eğitim-Öğretimin Başlama ve Bitiş
Tarihi: Hazırlık Sınıfı için:15.09.2017-06.07.2018 Üniversite Eğitimi
için:15.09.2017-25.06.2018 tarihleri arasındadır.

Bk. 205. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan’ın başkenti
Bişkek şehrinde bulunmaktadır. Bu üniversiteden alınan diplomalar,
Kırgız Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyetinde aynı alan ve
seviyede öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının diplomalarına
ve bunların milletlerarası geçerliliğine eş değerde olup sahiplerine
aynı hakları sağlar. Bu üniversite hakkında ayrıntılı bilgi (Kayıt için
istenilen belgeler, kayıt tarihi, eğitim-öğretime başlama tarihi,
yaşam koşulları)  www.manas.edu.kg adresinden edinilebilir.
Üniversitede öğrenim gören Türkiyeli öğrenciler, Kırgız vatandaşı
olan öğrencilere sağlanan bütün haklardan yararlanabilirler.
Üniversitede eğitim-öğretim ücretsizdir. Üniversitede öğrenim
gören Türkiyeli öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumuna öğrenim
kredisi ve burs başvurusunda bulunabilirler. Ayrıca üniversite
tarafından “Giriş Kontenjanı Bursu” ve “Akademik Başarı Bursu”,
”Destek Bursu” ve “Milli Sporcu Bursu” verilmektedir. Üniversitede
yaklaşık 1350 öğrenci kapasiteli yurt imkanı vardır. Türkiye’den
Üniversiteye ilk kez gelen öğrenciler için öğrenci yurtlarında
kontenjan ayrılmaktadır. Öğrenciler 2017-2018 eğitim-öğretim
yılında üniversite yurdundan aylık ortalama 20 ABD Doları karşılığında
yararlanabilmektedirler. Üniversitede eğitim-öğretim dili Kırgızca
ve Türkiye Türkçesidir. Üniversite bünyesinde bir yıllık hazırlık
sınıfı zorunludur. Hazırlık sınıfı öğrenim süresine dahil değildir.
Türkiye’den gelen öğrenciler hazırlık sınıfında zorunlu olarak Kırgızca
Dil Hazırlık Programı okuyacaklardır. Sorumlu olduğu Dil Hazırlık
Programının muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler doğrudan
birinci sınıfa başlayabilirler. Ayrıca hazırlık sınıfında Kırgızca ile
birlikte; “Uluslararası İlişkiler” ile “İngiliz Dili ve Edebiyatı”
Programlarında İngilizce, “Rus Dili ve Edebiyatı” ile “Türkiye
Türkçesi-Rusça Mütercim Tercümanlık” Programlarında Rusça,
“Çin Dili ve Edebiyatı” Programında Çince zorunlu hazırlık dil eğitimi
uygulanmaktadır. Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrencilerin
birinci sınıfa kayıtları yapılır. (İrtibat Bilgileri: web adresi:
www.manas.edu.kg/oidb.manas.edu.kg, Telefon: 00 996 312 54
19 41 (42-43-44-45-46), 00 996 312 49 27 54 (71-73), Faks: 00 996
312 54 19 35, 00 996 312 49 27 85)

Bk. 209. Bu programa kayıt olan öğrenciler mesleğin gerektirdiği kıyafeti
giymek zorundadır, okulumuzda öğrenci kıyafetleri ahır içi (tulum,
sweet shirt, çizme, bone, maske ve eldiven) ve ahır dışı (tok,
binicilik pantolonu, binicilik çizmesi ve koruyucu yelek)
uygulamalarda giyilmesi zorunludur. Renk ve model standart tek
tiptir, temini öğrenciye aittir ve mecburidir. Eğitim haftanın 7 günü
verilmektedir. Okul içi sahada sigara içilmesi ve cep telefonu
kullanılması yasaktır. Öğrenciler öğrenimlerinin teorik kısmını
Mahmudiye ilçesindeki meslek yüksekokulu binasında
uygulamalarının ise %70’ini meslek yüksekokulu bünyesindeki At
Bakım ve Uygulama Tesislerinde sürdürmekte olup ayrıca ilçedeki
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Üniversitenin anlaşma
yaptığı kuruma ait atçılık tesislerinde de sürdüreceklerdir. Bu
programa en yüksek puanla yerleşen ilk beş öğrenciye birinci
öğretim yılı sonuna kadar, ikinci öğretim yılında ise birinci öğretim
yılının sonuna göre en yüksek genel  not ortalamasına sahip ilk beş
öğrenciye, yıllık öğrenimleri süresince asgaü“ri brüt ücretin yüzde

otuzundan (%30) az olmamak koşuluyla Üniversitenin anlaşma
yaptığı kurum tarafından belirlenen miktarda eğitime destek
ödenecektir.

Bk. 210. Aday öğrencilerin 02.06.2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1)” nin 16. ve
17. Maddesinde belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda
öngörülen koşulları sağlaması gerekmektedir. Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü (SHGM) veya SHGM tarafından yetkilendirilen
havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci sınıf
sağlık sertifikası sahibi olmak ve sağlık sertifikasında, tek pilota
sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama
bulunmamak. Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği  (SHY–1)
çerçevesinde, öğrenim süresi içerisinde, öğrencinin pilotluğa
elverişsiz duruma gelmesinden ötürü ortaya çıkacak tüm hususlardan
öğrenci sorumludur. Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1)
çerçevesinde, sağlık muayenesi sonucunda öğrencinin pilotluğa
elverişsiz olması durumunda ilgili bölüme kaydı yapılmayacaktır.

Bk. 211. Bu programda 8. yarıyıl derslerinin tamamı anlaşmalı özel ve resmi
havacılık kuruluşlarının (Kocaeli ili dışında), yurtiçi veya yurt dışı
tesislerinde yapılabilecektir.

Bk. 212. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, İstanbul Şişli Vakfı (İŞVAK)
tarafından kurulmuş Vakıf Meslek Yüksekokuludur. İstanbul Şişli
Meslek Yüksekokulunda öğrenim ücrete tabidir. 2017-2018 Eğitim-
Öğretim yılı ücreti; Alternatif Enerji Kaynakları, Adalet, Çocuk
Gelişimi, Grafik Tasarımı, İç Mekan Tasarımı, İnşaat Teknolojisi,
Mimari Restorasyon, Moda Tasarımı, Saç Bakımı ve Güzellik
Hizmetleri, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Yaşlı Bakımı,
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programları için 14.800 TL;
Bankacılık ve Sigortacılık, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Spor
Yönetimi ve Dış Ticaret programları için 14.170 TL; İlk ve Acil
Yardım, Fizyoterapi, Radyoterapi, Diş Protez Teknolojisi, Ağız ve
Diş Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Aşçılık,
Elektronörofizyoloji, Odyometri ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
programları için 16.000 TL’dir. Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce
Hazırlık Eğitimi 14.800 TL’dir. Bu ücretlere %8 KDV dahil değildir.
İkinci öğretimi bulunan programlar için de ücret aynıdır. Öğrenim
ücreti Yüksekokul tarafından tahsilât için ilan edilen banka ile
bankanın prosedürlerine uygun kredili sözleşme düzenlenmesi
koşulu ile peşinatı kayıt sırasında, kalan taksitleri on eşit taksite
bölünerek alınır.

Bk. 213. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bir vakıf yükseköğretim
kurumu olup öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı
öğrenim ücreti tüm ön lisans programlarında ve İsteğe Bağlı Hazırlık
Sınıfında 13.980.- TL,  İkinci Öğretim Ön Lisans Programlarında
13.150 .-TL,’dir. Ücretlere %8 KDV dâhil değildir.

Bk. 214. İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Kavram Eğitim Vakfı
tarafından kurulmuş bir Vakıf Meslek Yüksekokuludur ve eğitim
- öğretim ücrete tabidir. İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulunda
2017 - 2018 Akademik Yılı Eğitim-Öğretim Ücreti; Aşçılık, Bankacılık
ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Çocuk Gelişimi, Dış
Ticaret, Grafik Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İş Sağlığı ve
Güvenliği, Lojistik, Makine, Moda Tasarımı, Radyo ve Televizyon
Programcılığı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler,
Spor Yönetimi, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) ve
bu programların ikinci öğretimleri ile bu programlarda verilecek olan
hazırlık sınıfı eğitimi için KDV dahil 14.000 TL’dir. Diğer programlar
ve o programların ikinci öğretimleri ile o programlarda verilecek olan
hazırlık sınıfı eğitimi için KDV dahil 16.500 TL’dir. Eğitim - öğretim
ücreti ödemeleri kredi kartı ya da banka kredisi yolu ile 10 takside
bölünerek yapılır.

Bk. 215. İstanbul Arel Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2017-2018
Eğitim-Öğretim yılında Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, İktisadi ve
İdari Bilimler, Mühendislik- Mimarlık, İletişim Fakültelerinde İngilizce
hazırlık ve bölüm öğretim ücreti 29.106,00-TL, Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulunda İngilizce hazırlık ve bölüm öğretim ücreti 26.730,00-
TL, Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda Hemşirelik Bölümü 20.196,00-
TL, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 22.869,00-TL, Çocuk Gelişimi
Bölümü 24.354,00-TL, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,
Sağlık Yönetimi Bölümü ile Sosyal Hizmet Bölümü 24.948,00-
TL’dir. Ön lisans programlarının gündüz öğretimi İngilizce hazırlık
sınıfı ve program öğretim ücreti 13.065,00-TL’dir, İkinci Öğretim
ücreti 14.256,00-TL’dir. Bu ücretlere %8 KDV dâhildir. Öğretim
ücretleri peşin ödenebileceği gibi taksitler halinde de ödenebilecektir.

Bk. 217. “5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”un 10. maddesi
d, e, f, bentleri ile “5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik “in 18. maddesinde
belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir.

Bk. 218. Öğrenciler, Meslek Yüksekokulunun belirlediği  mesleki
uygulamalarda giyilmesi zorunlu üniformalar ile Beden Eğitimi,
Yakın Savunma Teknikleri vb. derslerde giyilmesi zorunlu spor
kıyafetlerini kendileri temin edeceklerdir.
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Bk. 219. Öğrenciler öğrenimlerini Kilimli İlçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 220. Öğrenciler yabancı dil hazırlık eğitimlerini Düzce’de, lisans eğitimlerini
Akçakoca’da sürdüreceklerdir.

Bk. 221. Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi,
Zootekni, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme,
Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makineleri ve Teknolojileri
Mühendisliği Bölümlerine Ziraat Mühendisliği Programları olarak
öğrenci alınacak olup, öğrencilere birinci yılda ortak dersler verilecek
ve ikinci yıldan itibaren öğrenciler Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi yapılması
esaslarına ilişkin yönetmelik uyarınca bölümler altındaki programlara
geçirilecek, Diplomaları geçtikleri bölüm adına göre düzenlenecektir.
Ziraat Mühendisliği Programlarına 2017 yılında ilk 27 sırada yerleşen
öğrencilere ilk yıl “YÖK Destek Bursu” verilecektir. Birinci yılın
sonunda lisans diploması alacağı her bir programa, ilk üç sırada,
yukarıdaki açıklamalara göre yerleşen öğrenci “YÖK Destek
Bursu”nu almaya hak kazanır. Takip eden yıllarda  öğrencilerin
“YÖK Destek Bursu”nu almaya devam edebilmesi için yıllık ağırlıklı
genel not ortalamasının  4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in
altına düşmemesi gerekir.

Bk. 222. Maden, Jeoloji ve Jeofizik Mühendislikleri bölümlerine Yer Bilimleri
Mühendisliği programları olarak öğrenci alınmakta olup, öğrencilere
birinci yılda ortak dersler verilecek ve ikinci yıldan itibaren
öğrenciler Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile
Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik uyarınca bölümler altındaki programlara geçirilerek,
diplomaları geçtikleri bölüm adına düzenlenecektir. Yer Bilimleri
Mühendisliği Programlarına 2017 yılında ilk 9 sırada yerleşen
öğrencilere ilk yıl “YÖK Destek Bursu” verilecektir. Birinci yılın
sonunda lisans diploması alacağı her bir programa, ilk üç sırada,
yukarıdaki açıklamalara göre yerleşen öğrenci “YÖK Destek
Bursu”nu almaya hak kazanır. Takip eden yıllarda  öğrencilerin
“YÖK Destek Bursu”nu almaya devam edebilmesi için yıllık ağırlıklı
genel not ortalamasının  4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in
altına düşmemesi gerekir.

Bk. 224. Bu programa başvuran öğrencilerin yükseköğretim kurulunun
aradığı bütün koşullara ek olarak; vücut yapısı düzgün olmak,
solunum sistemlerinde restriktif ve obstriktif bir kısıtlılık, hava
hapsine yol açacak bir lezyon (kist, kavern, kavite v.b.)
bulunmamalıdır. Dolaşım sistemlerinde kardiak kapasiteyi sınırlayan
herhangi bir kalp hastalığı (doğumsal Hipertansif, kapaksal, ileti,
aterosklerotik) olanlar ile kanda oksijen ve karbondioksit taşınma
kapasitesini bozan hastalıkları olanlar ve kronik anemisi
hemoglabinopatisi, koagulopatisi bulunanlar profesyonel, sualtı
adamı olamazlar. Kan basıncı üst sınırı 150/90 mm Hg’dir
Profesyonel sualtı adamlarının ilk ve kontrol muayenelerinde EKG,
hemogram, biokimya ve kardovasküler performans testleri
yapılması zorunludur. Profesyonel sualtı adamlığı kusursuz bilinçlilik
ile duyusal ve motor yeterlilik gerektirir. İlaçlarla kontrol altına alınıp
alınmadığına bakılmaksızın çocuk çağı febril konvülsiyonları hariç
her türlü nöbet epizodları, norofilis, beyin ve modülla spinalis
tümörleri, demyelizan hastalıklar, geçirilmiş 24 saatten uzun bilinç
kaybının eşlik ettiği kafa travmaları, çökme tarzı kafa kırıkları,
intrakranyal hemoroji, ciddi beyin kontüzyonları ya da süregen
nörolojik veya EEG anormallikleri, nankolepsi, katelepsi vb.
durumlar, dalışa bağlı kalıcı MSS sekelleri, açıklanamayan geçici
bilinç kayıplar, görme kaybı, bilinç kaybı, kusma ve hemipleji ile
seyreden migren atakları rahatsızlıkları bulunmamalıdır. Kronik
sindirim sistemi hastalıkları crohn hastalığı, ülseratif kalit gibi
enteropailer ve aktif peptik ulkusu ve kardia disfonksiyonu
bulunanlar profesyonel sualtı adamlığı yapamazlar. Profesyonel
sualtı adamlarının tüm ekstremiteleri tam ve ekstremite hareketleri
normal sınırları içinde bulunmalıdır. İlk ve kontrol muayenelerinde
disbarik asteonekroz yönünden radyolojik tetkiklerin yapılması
zorunludur. Vücut ağırlığı nomogramlara göre %20’nin üzerinde
olanlar aday olamazlar, meslekteki profesyonel sualtı adamları ise
normal kilolarına dönene kadar dekompresyonlu dalışlarına izin
verilmez. ) Sağlık muayenelerinde Psikomotor testler sonucunda
bir rahatsızlığı saptananlar profesyonel sualtı adamı olamazlar.
Kayıt sırasında bu konularda herhangi bir engel bulunmadığını ve
dalışa engel yaratacak fizyolojik bozukluklarının olmadığını
belgelemeleri için bünyesinde Tazyik odası ve Sualtı Hekimi
bulunduran Deniz ve Su Altı Hekimliği Kliniklerinden “Birinci Sınıf
Sanayi Dalgıcı Olur” ibareli sağlık raporu almaları gerekmektedir.
Programa kayıt olan öğrencilerimiz, ilk eğitim-öğretim dönemi
sonuna kadar şahsi ABC dalış malzemeleri( Maske, palet, şnorkel)
ile dalış elbiselerini tamamlamakla yükümlüdürler. Üniversite
tarafından düzenlenecek olan eğitim gezilerindeki konaklama,
tekne-dalış masraflarını her öğrenci kendi karşılayacaktır (Ayrıntılı
bilgi için üniversiteye başvurulabilir).

Bk. 225. İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası ve Sosyal
Hizmetler Vakfı tarafından kurulmuş bir vakıf üniversitesidir.
Eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 yılında yeni kayıt olacak
öğrenciler için eğitim-öğretim ücretleri: İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi/İletişim Fakültesi/İşletme Fakültesi 34.000 TL KDV
dahil, Hukuk Fakültesi 36.000 TL KDV dahil, Mühendislik Fakültesi
ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 35.000 TL KDV dahil en çok 9
taksitle ödeyecektir.

Bk. 226. Bu programda dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle
yürütülecektir. Programa alınan öğrencilerin internete erişimli bir
kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir.
Bu programın güz ve bahar yarıyılına ait derslerin sınavları
Üniversite kampüsünde yapılacaktır. Program ile ilgili ayrıntılı bilgi
üniversiteden edinilmelidir. Uzaktan Öğretim programlarının
diplomalarında “uzaktan öğretim” ibaresi yer alacaktır.

Bk. 227. Ufuk Üniversitesi Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı tarafından
kurulan bir vakıf üniversitesidir. Öğretim dili İngilizce destekli
Türkçe’dir. Ufuk Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretli olup, 2017-
2018 eğitim-öğretim yılında öğrenim ücreti (KDV dahil) yıllık Tıp
Fakültesi için 44.000 TL (İngilizce hazırlık programı 30.000 TL), diğer
fakülteler için 30.000 TL,  Hemşirelik Yüksekokulu  için 25.000 TL,
önlisans programları için 18.000 TL dir. Zorunlu veya isteğe bağlı
İngilizce hazırlık programı kazandığı fakülte/yüksekokulun öğrenim
ücretine tabidir.  Öğrenim ücretinin yarısı kesin kayıt ve kayıt
yenileme sırasında, diğer yarısı ise ikinci yarıyıl başında kayıt
yenileme sırasında ödenecektir. Öğrenim ücretindeki olası yıllık
artışlar,  Devlet tarafından belirlenen Tüketici Fiyatları Endeksindeki
(TÜFE) artış oranı ile sınırlı tutulacaktır.

Bk. 228. Yaşar Üniversitesi’nde öğrenim ücretlidir. 2017-2018 Akademik
yılında öğrenim ücreti; Hazırlık sınıfı için 29.000 TL, tüm fakülteler
için 29.000 TL, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu programları için
29.000 TL, Meslek Yüksek Okulu programları için 14.000 TL, Adalet
Meslek Yüksekokulu için 15.500 TL’dir. Ücretlere KDV dahildir.
Öğrenim ücreti Güz ve Bahar yarıyılı başında olmak üzere 2 (iki)
eşit taksitte ödenir. Öğretim ücreti ve burslar her yıl Üniversite
Mütevelli Heyetince fiyat ve maliyet artışlarıyla o yılın üniversite
bütçesi göz önünde tutularak saptanır.

Bk. 229. İstanbul Esenyurt Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir.
2017–2018 akademik yılında; lisans programlarının öğrenim ücretleri;
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde 27.777,78 TL, Sağlık Bilimleri
Fakültesinde 22.222,22 TL, İşletme ve Yönetim Bilimleri
Fakültesinde 25.416,67 TL, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinde
24.166,67 TL, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda 21.296,30 TL,
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 22.222,22 TL, zorunlu
yabancı dil hazırlık sınıflarında 25.416,67 TL’dir. Önlisans
programlarının öğrenim ücretleri; Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu 17.407,41 TL, Meslek Yüksekokulu için 12.037,04
TL’dir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarının öğrenim ücreti
12.037,04 TL’dir. Ücretlere %8 KDV dahil değildir. Taksitli olarak
yapılacak ödemelerde, anlaşmalı bankanın tahsilat sistemi
kullanılarak 10, kredi kartlarına 9 taksite kadar ödeme imkanı
sağlanmaktadır. Öğrenim ücretleri her yıl Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenerek ilan edilir.

Bk. 230. İsteyen öğrencilere bir yıl süreli  Almanca, Fransızca veya İngilizce
Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık Programı süresi, öğretim
süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

Bk. 231. Eğitim Merkez kampustedir.

Bk. 232. Fakültenin altyapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar öğrenciler;
1.,2. ve 3. sınıf eğitimlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde,
4., 5. ve 6. sınıf eğitimlerini kendi üniversitelerinde sürdürecektir.

Bk. 233. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 234. Beykoz Üniversitesi bir vakıf yükseköğretim kurumu olup öğrenim
ücrete tabidir. Fakültelerde İngilizce programlarda yıllık eğitim
ücreti 52.000 TL., Türkçe programlarda 48.000 TL.,  Sivil Havacılık
Yüksekokulu Havacılık Yönetimi (İngilizce) programı 48.000 TL.,
Meslek Yüksekokullarında, Bilgi Güvenliği ve Teknolojisi, Görsel
İletişim, İç Mekan Tasarımı, Bilgisayar Programcılığı, Grafik
Tasarım, İş Sağlığı ve Güvenliği, Medya ve İletişim, Mobil
Teknolojileri, Raylı Sistemler İşletmeciliği, Deniz ve Liman
İşletmeciliği, Dış Ticaret, Lojistik, Hava Lojistiği programları
25.000 TL., Lojistik (İngilizce), Dış Ticaret (İngilizce) programları
28.000 TL., Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık
Kabin Hizmetleri 30.000 TL., Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İngilizce) 33.000 TL., Sosyal Hizmetler, Fizyoterapi, İlk ve Acil
Yardım, Diyaliz, Odyometri, Ameliyathane Hizmetleri, Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri programları 35.000 TL., Dış Ticaret (Uzaktan
Eğitim), Lojistik (Uzaktan Eğitim) 10.000 TL., İngilizce hazırlık
programı öğrenim ücreti, İngilizce hazırlığın zorunlu olduğu
programlarda tam burslu kontenjanlar için ücretsiz, %50 burslu
kontenjanlar ile isteğe bağlı İngilizce Hazırlık öğretimi için 14.000
TL’dir. Uzaktan eğitim programlarının güz ve bahar yarıyıllarına ait
final sınavları üniversite kampüslerinde yapılacaktır (Ayrıntılı bilgi
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için http://www.beykoz.edu.tr).Uzaktan Öğretim programlarının
diplomalarında “uzaktan öğretim” ibaresi yer alacaktır.

Bk. 235. Bir yıl süreli zorunlu Bulgarca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık
sınıfı,  öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Bulgarca yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Bk. 236. Öğrencinin program için sınava girdiği yabancı dil dışında, İngilizce,
Almanca veya Fransızca dillerinden kendisinin seçeceği birinden
bir yıl süreli zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Bir yıllık
hazırlık programında başarısız olan öğrenciler hazırlık programını
tekrar ederler. Hazırlık programında ikinci kez başarısız olan
öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Bu programda; adayın sınava
girdiği yabancı dil ile bu dil dışında kendisinin seçtiği yabancı dilde
en az %30  iki yabancı dilde eğitim verilmektedir. Bu programa
alınacak öğrenciler beşinci yarıyıldan itibaren 15 kişilik kontenjan
ile üniversitece belirlenen esaslara göre Çocuk ve Gençlik Edebiyatı
yan alan programını da alabileceklerdir.

Bk. 237. İstanbul Gelişim Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2017–2018
Eğitim-öğretim yılında bir yıllık ücret; Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi tüm bölümleri 38.000 –TL,  Güzel Sanatlar Fakültesinin
tüm bölümleri 36.000.- TL, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesinin “Psikoloji Bölümü” 40.000.-TL diğer tüm bölümleri
36.000.-TL dir, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun tüm
bölümlerinin eğitim ücreti 36.000.-TL dir, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu tüm Bölümleri eğitim ücreti 28.000.-TL dir, Sağlık
Bilimleri Yüksekokulu’nun tüm bölümleri 36.000.-TL dir.  Eğitim dili
İngilizce olan dört yıllık bölümlerin hazırlık sınıfı ücretleri Eğitim Dili
Türkçe olan dört yıllık bölümlerin ücretleri ile aynıdır. Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tüm bölümleri ile Meslek
Yüksekokulunun Adalet,  Aşçılık, Elektrik, Gıda Teknolojisi, Hava
Lojistiği,  İç Mekan Tasarımı,  İnşaat Teknolojisi, İş Sağlığı ve
Güvenliği,  Makine, Mimari Dekoratif Sanatlar, Otomotiv Teknolojileri,
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe ve İngilizce), Sivil
Havacılık Kabin Hizmetleri(Türkçe ve İngilizce), Sosyal Hizmetler,
Spor Yönetimi, Uçak Teknolojisi,  Uçuş Harekat Yöneticiliği,
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programlarının ve hazırlık sınıfı
bir yıllık ücreti 22.000.-TL olup, Meslek Yüksekokulunun diğer
programları için ise İkinci öğretim dâhil 15.000 TL’dir. Yıllık ücret,
kayıt başlangıç tarihi ile Haziran ayı arasında, eğitim ücreti peşinatı
Lisans programları için 2000.-TL, önlisans programları için ise
1000.-TL olarak, kesin kayıt sırasında tahsil edilecektir. Geri kalan
miktar ise eşit taksitler halinde her ayın ilk üç günü içerisinde 9 eşit
taksit olarak kredi kartı ile  ödenecektir. Belirtilen ücretlere % 8 KDV
dâhil değildir. Eğitim ücretleri, takip eden yıllarda günün ekonomik
koşullarına uygun olarak Mütevelli Heyeti tarafından yeniden
belirlenip, akademik yıl başlamadan ilan edilir. Tüm öğrenciler giriş
yılına bakılmaksızın, o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretine
ve ödeme koşullarına uymakla yükümlüdürler.

Bk. 239. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kazakistan
Cumhuriyeti’nde bulunmaktadır. Merkez yerleşkesi Türkistan
şehrindedir. Türkistan Yerleşkesi’nde, yaklaşık 650’şer kişi kapasiteli
erkek ve kız yurtları öğrencilere hizmet vermektedir. Yurtlar 4-6
kişilik odalara sahiptir. Yurtların bulunduğu yerleşke içerisinde;
okuma salonları, kütüphane, yemekhane, tenis, futbol ve basketbol
sahaları, sağlık merkezi ve kafeterya bulunmaktadır. Hazırlık sınıfı
Kentav Şehrindedir. Kentav Şehrinde yaklaşık 300’er kişi kapasiteli,
3-4 kişilik odalara sahip erkek ve kız yurtları bulunmaktadır. Yurt
ücreti aylık 10 ABD Dolarıdır. Barınma ve kişisel giderleri öğrencilerin
kendilerince karşılanmaktadır. Hazırlık sınıfında yurtta kalmak
zorunludur.  Üniversiteden alınan diplomaların Kazakistan ve
Türkiye’de aynı alan ve aynı düzeyde eğitim veren yükseköğretim
kurumlarının diplomalarına ve bunlara verilmiş haklara eşdeğerliliği
kanunla sağlanmıştır. Eğitim ve katkı payı ücretsizdir. Zorunlu
olarak bir eğitim-öğretim yılı hazırlık sınıfı okutulmakta olup,
öğrencilere Kazakça ve Rusça dil eğitimi verilmektedir. Hazırlık
sınıfı dahil 1. sınıfın birinci dönemine kadar aylık yaklaşık 50 ABD
Doları tutarında burs verilir ve yılda bir defa Kazakistan’a gidiş için
500 ABD Doları, dönüş için 500 ABD Doları yol ücreti üniversite
tarafından karşılanır. 1. sınıfın 1. döneminden itibaren her bir dersin
notu en az 2,67 olması halinde öğrencinin bursu devam eder.
Hazırlık hariç, üst sınıfta okuyup da bir dersten 2, 67’den düşük not
alan veya başarısız olan öğrenciler, öğrenimlerine ücretsiz olarak
devam ederler ancak burs haklarını kaybederler. Ayrıntılı bilgiye
www.ayu.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir. (İRTİBAT BİLGİLERİ:
e-posta: egitim@yesevi.edu.tr, Telefon: 00 90 312 216 06 00,
Faks: 00 90 312 223 34 29) Kayıt için istenilen belgeler: 1. 2017
ÖSYS sonuç belgesi, 2. (4,5x6 cm) ebadında 7 adet fotoğraf
(fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek
şekilde çekilmiş olmalıdır.), 3. (2) adet nüfus cüzdanı fotokopisi ve
aslı, 4. Mezun olduğu okul diplomasının aslı yada yeni tarihli
mezuniyet belgesi ve bir adet fotokopisi, 5. Sağlık Raporu

(öğrencinin bulaşıcı hastalık taşımadığı ve tedavisi zor ya da
imkânsız herhangi bir hastalığı olmadığını belirtir rapor, Kazakistan’da
Üniversitenin hastanesinden alınacaktır.), 6. Pasaport fotokopisi
(Resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların), 7. Askerlik
çağına gelmiş erkek adaylar için, ilgili askerlik şubesinden alınacak
“Bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlik yükümlülüğü
açısından sakınca olmadığına” ilişkin belge.

Bk. 240. Her yıl ÖSYS sınavı sonunda Uludağ Üniversitesi Karacabey
Meslek Yüksekokulu Süt ve Besi Hayvancılığı (Örgün) Programını,
Laborant ve Veteriner Sağlık (Örgün) Programını, Süt ve Ürünleri
Teknolojisi (Örgün) Programını ilk yerleştirmede (ek kontenjan
yerleştirme hariç) en yüksek puanla kazanan ve kesin kayıt
yaptıran ilk üç öğrenciye Uludağ Üniversitesi ile Üniversitenin
anlaşmalı olduğu kurum  tarafından imzalanan Mesleki Eğitime
Destek Protokolü kapsamında Üniversitenin anlaşmalı olduğu
kurum tarafından iki yıl süre ile Eylül-Mayıs aylarını kapsayacak
9 aylık Karacabey Sadık Yılmaz Öğrenci Yurdu yurt ücreti ile Eylül-
Mayıs aylarını kapsayacak 9 aylık 350,00.-TL tutarında öğrenim
bursu ödenecektir. İlgili burslar iki yıl sonunda kesilecektir. Burslar
karşılıksızdır. Burslu programa yerleştirilenler yüksekokul
bünyesinde program değiştirdikleri takdirde burs haklarını
kaybederler. Öğrencilik haklarını kaybeden, herhangi bir disiplin
suçu alan veya derse devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin
bursu kesilir.

Bk. 241. Bu programa alınacak öğrencilerin internete erişimli bir kişisel
bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekir. Bu programa
alınacak öğrencilere örgün ve uzaktan eğitim olmak üzere karma
eğitim verilecektir. Karma öğretim yapılacak derslerin 1/3'ü haftada
en az iki gün veya üniversitenin belirleyeceğik“ tarihlerde kampüste
yapılır. Bu programın, ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavlarının
uygulanması ile ilgili ayrıntılı bilgi üniversiteden edinilmelidir.Uzaktan
Öğretim programlarının diplomalarında “uzaktan öğretim” ibaresi
yer alacaktır.

Bk. 244. Bursa Teknik Üniversitesi ile ABD Southern University and
A&amp;M College arasında çift diplomaya yönelik uluslararası
ortak lisans programıdır. Program süresi hazırlık eğitimi hariç 4
yıldır. Öğrenciler hazırlık sınıfı, 1 inci ve 2 nci sınıfları Bursa Teknik
Üniversitesinde; 3 üncü ve 4 üncü sınıfları ise Southern University
A&amp;M College (SUBR)’ de tamamlayacaklardır. Eğitim-öğretim
ücretlidir. Öğrenim ücretleri: Bursa Teknik Üniversitesi hazırlık sınıfı
7.500 TL, Bursa Teknik Üniversitesi lisans eğitimi yıllık 7.500 TL’dir.
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere her üniversitenin
logosunun ve rektörlerinin imzasının bulunduğu ortak diploma
verilecektir. Ortak programın yurtdışındaki ilgili üniversiteye ait
öğretim ücreti (varsa burs ile ilgili bilgiler) ile diğer kişisel harcamalara
ait bilgiler Üniversitenin http://oidb.btu.edu.tr/index.php internet
adresinden ulaşılabilir.

Bk. 246. Öğretim dili İspanyolca’dır.

Bk. 247. Bu programa başvurabilmek için Yükseköğretim Kurumunun
aradığı bütün koşullara ek olarak, kayıt sırasında bedensel ve
psikolojik rahatsızlığının bulunmadığının sağlık raporu ile belgelenmesi
gerekir. Bu programa kayıt olan öğrenciler mesleğin gerektirdiği
kıyafeti giymek zorundadır, Eğitim haftanın 7 günü verilmektedir.

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

Bk. 249. Mütercim-Tercümanlık (Almanca) programında  iki dille Mütercim-
Tercümanlık diploması için Fransızca ya da İngilizce  bildiğini
belgeleyen öğrencilere 3. ve 4. yıl iki dilli program uygulanır ve
Mütercim-Tercümanlık alanında iki dilli diploma verilir.

Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) programında  iki dille Mütercim-
Tercümanlık diploması için İngilizce ya da Almanca bildiğini
belgeleyen öğrencilere 3. ve 4. yıl iki dilli program uygulanır ve
Mütercim-Tercümanlık alanında iki dilli diploma verilir.

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) programında iki dille Mütercim-
Tercümanlık diploması için Fransızca ya da Almanca bildiğini
belgeleyen öğrencilere 3. ve 4. yıl iki dilli program uygulanır ve
Mütercim-Tercümanlık alanında iki dilli diploma verilir.

Bk. 250. Eğitim-öğretim Yığılca İlçesindedir.

Bk. 251. Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP),
bir Türk üniversitesi ile yurtdışı bir üniversite tarafından ortak olarak
yürütülen lisans programıdır. Programı başarıyla tamamlayan bir
öğrenci, her üniversiteden ortak program olduğunu belirten iki ayrı
diploma (Bazı üniversitelerde ortak bir lisans diploması verilebilir.)
alır. Ortak olarak yürütülen programa ait özel bk. koşullarından  bilgi
edinilmelidir. Örneğin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve New Paltz
Üniversitesi tarafından yürütülen “Lisans/Bachelor of Arts”/
“Bachelor of Science” diplomasına yönelik “İşletme” programını
başarı ile tamamlayan bir öğrenci aşağıda belirtilen iki ayrı
diplomayı almaya hak kazanacaktır. “SUNY New Paltz Üniversitesi
ile ortaklaşa yürütülen program sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi
tarafından verilmiştir” ibaresini içeren İstanbul Teknik Üniversitesi
tarafından verilecek bir lisans diploması ve “İstanbul Teknik
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Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen program sonunda SUNY New
Paltz Üniversitesi tarafından verilmiştir” ibaresini içeren SUNY
New Paltz Üniversitesi tarafından verilecek bir lisans diploması.
Öğrenciler çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programının
akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi
birini veya ortak diploma almaya hak kazanamazlar. Öğrenciler
uluslararası ortak lisans programlarına ÖSYM tarafından merkezi
olarak yerleştirilirler. Çift diploma programlarındaki derslerin öğretim
dili ile ilgili bilgi üniversiteden edinilmelidir. Öğrencilerin öğrenime
başlayabilmeleri için programın gerektirdiği yabancı dili yeterli
düzeyde bilmeleri gerekmektedir. Bu programlara yerleştirilen
ancak, programın gerektirdiği yabancı dil seviyesini tespit eden
ilgili üniversitelerin belirlediği uluslararası yabancı dil sınavlarının
birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olamayanlar,
yabancı dil hazırlık eğitimi alacaklardır. İlgili ülkede eğitime gidebilmek
için, öğrencilerin uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ilgili
üniversite tarafından belirlenen taban puanları almaları gerekmektedir
(Tercihlerinizi yapmadan önce ayrıntılı bilgi için ilgili üniversiteye
başvurunuz.). İstenen taban puanlar bazı üniversitelerde lisans
eğitimine başlayabilmek için, bazı üniversitelerde ise ilgili ülkedeki
eğitime başlayabilmek için ön koşullardır. Bu konuda ayrıntılı
bilgiye ilgili Türk Üniversitelerinin İnternet sayfasından erişilebilir.
Öğrencilere yabancı dil koşulunu sağlamaları için en fazla iki yıl
verilir. Öğrenciler iki yıl içinde üniversitece belirlenen dil koşulunu
sağlayamazsa kaydının bulunduğu yükseköğretim kurumunda
öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kaydını yaptırabilir
ya da talebi üzerine kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla taban puan
koşulunu sağlamak kaydıyla ÖSYS puanına ve tercihlerine göre
ÖSYM tarafından Türkiye’de öğretim dili Türkçe olan herhangi bir
yükseköğretim programına bir defaya mahsus olmak üzere
yerleştirilebilirler. Uluslararası ortak lisans programına kabul edilen
öğrenciler, ilgili ülkede öğrenim görmek için gerekli vizeyi almakla
yükümlüdür ve öğrenciler ilgili ülke vizesi alabilmek için gerekli
koşulları yerine getirmelidirler. Türk ve yurt dışı üniversite program
koordinatörleri vize başvurularında öğrencilere yardımcı olacaklardır.
Öğrenim ücretleri bu eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş olup,
önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek
artışlar her eğitim-öğretim yılı başından önce öğrencilere ilgili
üniversite tarafından ayrıca duyurulacak ve giriş yılına bakılmaksızın
tüm öğrenciler o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretlerine tabi
olacaklardır. Uluslararası ortak lisans programlarında ilgili Türk
devlet üniversiteleri için belirtilen yıllık öğrenim ücretleri Türkiye’deki
hazırlık ve lisans eğitimini kapsamaktadır. Her yıl Türk devlet
üniversiteleri için ilan edilecek öğrenim ücreti, Bakanlar Kurulu
kararı ile belirlenen ikinci öğretim ücretlerinden az olmamak ve sekiz
katını geçmemek kaydıyla saptanacaktır. Uluslararası ortak lisans
programı çerçevesinde ilgili ülkede geçirilecek dönemler için
öğrenciler ilgili üniversitenin ortak program için o yıl için belirlenen
öğrenim ücretini ödeyeceklerdir. Yurt dışındaki bir yükseköğretim
kurumundaki uluslararası programda kayıtlı öğrencilerin akademik
başarısızlık, yatay geçiş vb. işlemlere ilişkin olarak Yükseköğretim
Kurumlarının Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim
Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik’i incelemelerinde yarar
görülmektedir. Adaylar tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin
uluslararası ortak lisans programlarına ilişkin ayrıntılı bilgiyi (burs,
ücret, yabancı dil yeterliliği vb. koşulları) ilgili üniversitenin internet
sayfasından edinmelidir.

Bk. 252. Binghamton Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan uluslararası
ortak lisans programları 4 yıl süreli olup, öğrenciler iki kez birer
akademik yıl süre ile öğrenimlerinin yarısını Binghamton’da diğer
yarısını da Türkiye’deki ilgili üniversitelerinde tamamlayacaklardır.
2017-2018 Eğitim Öğretim yılı için bu programlara yerleşen
öğrenciler için öğrenim ücreti İngilizce hazırlık ve lisans programları
için akademik yıl başına ODTÜ’de 9.240 TL, olup Güz ve Bahar
dönemlerinde iki eş it taksitte ödenecektir. Binghamton
Üniversitesinde geçirilecek dönemler için öğrenciler bu üniversitenin
o yıl için belirlenen ücretini ödeyeceklerdir. Bu üniversitenin
öğretim ücreti bilgisine http://www.binghamton.edu/oip/ddp/
tuition.html internet adresinden ulaşılabilir.

Bk. 253. İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi (ITÜDF) ile
SUNY Denizcilik Üniversitesi (State University of New York
Maritime College (SUNYMC) çift diplomaya yönelik uluslararası
ortak lisans programlan 4 yıl sürelidir. Öğrenciler Açık Deniz
Egˆitimlerine çıkabilmeleri için gerekli STCW sertifikalarını, Hazırlık
Sınıfı süresince, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eğitimlerine
başlamadan önce İTÜDF Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde ücret
karşılığında (yaklaşık 1.500 TL) tamamlamakla yükümlüdürler.
Birinci sınıf eğitiminin güz yarıyılı üniformalı olarak İTÜDF’de, bahar
yarıyılı ise üniformasız olarak SUNYMC’de yapılır. Birinci sınıfı
izleyen Ağustos ayında öğrenciler ABD’ye giderek SUNYMC’de
zorunlu “Indoctrination” programına katılırlar ve ikinci sınıf
eğitimlerinin güz ve bahar yarıyıllarını üniformalı olarak SUNYMC’de
geçirirler. İkinci sınıf yaz yarıyılında, her iki bölüm için de yaklaşık
106 gün sürecek olan ilk Açık Deniz Eğitimi, SUNYMC eğitim gemisi

“T/S Empire State VI” ile dünya denizlerinde yapılır. Üçüncü sınıf
güz yarıyılı eğitimi İTÜDF’de yapılır. Üçüncü sınıf bahar yarıyılı ile
yaz yarıyılı boyunca, Türk ve yabancı bayraklı ticari gemilerde,
ikinci Açık Deniz Eğitimi yapılır. Amerika’da tamamlanan günler de
dahil olmak üzere Açık Deniz Eğitimi’nin toplam süresi uluslararası
kurallar çerçevesinde, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği için
toplam 360, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği için ise en az 180
gündür. 4. sınıf güz ve bahar yarıyılı eğitimleri İTÜDF’de yapılır. 4
yıllık çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programlarının
SUNYMC’daki maliyet bilgisi http://www.sunymaritime.edu/
studentaccounts/costofattendance internet adresinden elde
edilebilir. Bu eğitim ücretlerinin dışında Amerika’daki mecburi
yatılılık sistemi için iki kişilik odada barınma, günde üç öğün
yiyecek ve mecburi sağlık sigortası her yarıyılda ortalama 6.400
ABD doları tutmaktadır. İTÜ’deki bir yıllık hazırlık eğitim-öğretim
ücreti 7700 TL tutarındadır. İTÜ’deki diğer yıllarda ödenecek olan
ücretler ise;  1. yıl güz döneminde 6.250 TL, 3. ve 4. yıllarda da
her yıl için 12.500 TL olacaktır. Ödemeler, eğitimin ABD’deki kısmı
için SUNYMC’a, Türkiye’deki kısmı için ise İTÜ’ye yapılır. Çift
diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programları, kız/erkek
öğrencilerle 2. Yarıyıl dışında üniformalı, yatılı bir düzende (sadece
SUNYMC’de), ast-üst ilişkileri içinde gerçekleştirilir. Üniformaların,
ders kitaplarının ve bilgisayarların temini öğrenciye aittir.

Bk. 254. İstanbul Teknik Üniversitesi ile State University of New York at
New Paltz (SUNY New Paltz) ile birlikte yürütülecek olan İşletme
uluslararası ortak lisans programlarının süresi İngilizce hazırlık sınıfı
hariç 4 takvim yılında tamamlanacaktır. Öğrenciler 1. ve 2.
yıllarının tamamında ve 3. yıllarının güz döneminde İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde, 3. yıllarının genişletilmiş bahar dönemi ve 4.
yıllarının tamamında State University of New York at New Paltz’da
eğitim alacaklardır. SUNY New Paltz’taki ikinci dönem genişletilmiş
Bahar dönemi olarak uygulanmaktadır. Genişletilmiş Bahar Dönemi,
Ocak-Haziran arası takriben altı aylık süreyi yani New Paltz
akademik takvimindeki bahar dönemini ve birinci yaz okulu
dönemini kapsar. İTÜ-SUNY İşletme lisans programının 2017-2018
eğitim-öğretim yılı için akademik yıl başına (iki dönem) öğrenim
ücreti İTÜ’deki akademik yıllar için 8.500 TL/yıl’dır. SUNY New
Paltz’daki öğrenim ücreti güncel bilgisi http://www.newpaltz.edu/
admissions/tuition.html internet adresinden alınabilir (Not: SUNY
New Paltz her yıl en az %6’lık öğrenim ücreti artışı yapma hakkına
sahiptir). Öğrencinin programda öngörülen dönemlerdeki
oryantasyon programı, ABD’de bulunduğu süre içindeki sağlık
sigortası, yurt, yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları için
yapacağı harcamanın akademik yarıyıl başına yaklaşık 15.000
ABD Doları tutacağı tahmin edilmektedir (Not: Bu tahmini bir
rakamdır, yıllar itibariyle değişebilir). Yukarıda belirtilen yıllık
öğrenim ücretleri lisans eğitimini kapsamaktadır. Türkiye’deki
üniversitelerinde İngilizce Hazırlık Okuluna devam edecek öğrenciler
için 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öğrenim ücreti bir akademik yıl
için 7700 TL olacaktır.

Bk. 255. Programa kaydolan öğrenci her iki kurumda belirlenen öğrenim
ücretinin (tution) yarısını ödeyecektir ( yaz öğretimi ve açık deniz
eğitimleri buna dahil değildir.).  Karşılıksız olan bu destek İngilizce
hazırlık programında geçirilen 1 yıl ile normal lisans süresince verilir.
Söz konusu bursun devamı ile ilgili esaslar üniversiteler tarafından
belirlenir. Buna ilişkin ayrıntılı bilgiye üniversitelerin web sitelerinden
ulaşılabilir.

Bk. 256. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı
bütün koşullara ek olarak; adayların normal sağlık raporu yerine,
Gemi Adamları Sağlık Yönergesi kapsamında yetkilendirilmiş
hastanelerden “Gemi Adamı Olur” ibareli rapor alarak, Hudut ve
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden onaylı belge almaları ve kesin
kayıtta ibraz etmeleri gerekirÖğrencilerin 31.07.2012 tarih ve
24832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemiadamları
Yönetmeliği’nin Gemiadamı olabilme koşulları ile ilgili Madde 50-d,
e, f’de yer alan yasal koşulları sağlamaları gerekmektedir. İTÜ
Denizcilik Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı İngilizce
Hazırlık Sınıfı hariç üniformalı bir fakültedir.

Bk. 257. İstanbul Teknik Üniversitesi ile Southern Illinois Üniversitesi
Edwardsville (SIUE) ile yürütülecek olan uluslararası ortak lisans
programları 4 yıl süreli olup öğrenciler 1. ve 3. yılları İstanbul Teknik
Üniversitesin’de, 2. ve 4. Yılları Southern Illinois Üniversitesi
Edwardesville’de eğitim alacaklardır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı
için bu programların akademik yıl başına öğrenim ücreti İTÜ’de
eğitim görecek öğrenciler için 10.000 TL’dir. SIUE’de eğitim
görecek öğrenciler için güncel ücret bilgilerine http://www.siue.edu/
ENGINEERING/IE/Academics/Dual_Diploma.htm internet
adresinden ulaşılabilinir. İnternet adresindeki bu ücret SIUE’nin
öğrenim ücreti ve temel harçlarından, öğrencinin programda
öngörülen dönemlerdeki oryantasyon programı ücretinden, ABD’de
bulunduğu süre içindeki sağlık sigortasından oluşmaktadır.
Öğrencinin Illinois’de bulunacağı süre içinde, yurt, yemek, kitap-
kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları için yapacağı harcamanın akademik
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yıl başına yaklaşık 15.000 ABD Doları tutacağı tahmin edilmektedir.
Yukarıda belirtilen yıllık öğrenim ücretleri lisans eğitimini
kapsamaktadır. Türkiye’deki üniversitelerinde İngilizce Hazırlık
Okuluna devam edecek öğrenciler için öğrenim ücreti bir akademik
yıl için 7700 TL olacaktır.

Bk. 258. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi’nde eğitim ücretli olup,
2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti yıllık Uluslararası
İlişkiler Programı için 2300 ABD Doları’dır. Ekonomi Programı için
2016-2017 eğitim-öğretim yılı ücreti 2300 ABD Doları olup, üniversite
tarafından 2017-2018 öğretim ücreti bilgisi güncellenmemiştir.
Öğretim dili Azerice, Rusça’dır. Hazırlık sınıfı öğretim ücreti her yıl
için alınır ve ücret 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 2000 ABD
Dolarıdır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara
dahil değildir. Yurt imkanı bulunmamaktadır. Üniversite hakkında
ayrıntılı bilgiye unec@unec.edu.az e-posta adresinden ve
www.unec.edu.az internet adresinden ulaşılabilir. (İrtibat Bilgileri:
Telefon: (00 994 12) 437 10 86, Faks: (00 994 12) 492 59 40) Kayıt
için istenen belgeler: Lise Diploması aslı ve fotokopisi, Sağlık
Raporu, AİDS Testi, ÖSYS Sonuç Belgesi, Pasaportun aslı ve
fotokopisi, Fotoğraf 3x4 8 adet, (Kayıt için istenen belgeler 2016-
2017 eğitim-öğretim yılı için olup, üniversitece 2017-2018 eğitim-
öğretim yılı için güncel bilgiler bildirilmemiştir. Ayrıca 2017-2018
eğitim-öğretim yılı kayıt ve eğitim-öğretime başlama tarihleri ile ilgili
bilgiler yine üniversitece bildirilmemiş olup, verilen iletişim
adreslerinden bilgi alınabilir.)

Bk. 260. Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi’nde eğitim ücreti olup,
2017-2018 eğitim-öğretim yılında yıllık öğretim ücreti 2500 ABD
Dolarıdır. (Öğretim ücreti her sömestr başında alınır.) Öğretim dili
Azerice, Rusça ve İngilizcedir. Üniversite bünyesinde hazırlık
eğitimi verilmektedir. Hazırlık sınıfı öğretim i“ücreti her yıl için alınır
ve ücreti 1000 ABD Dolarıdır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi
sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Yurt imkanı bulunmaktadır.
Aylık ücreti 50 ABD Dolarıdır. Üniversite hakkında ayrıntılı bilgiye
www.azmiu.edu.az interner adresinden ve rector@azmiu.edu.az,
prorektor-ir@azmiu.edu.az, ettf@azmiu.edu.az (Yabancı Öğrenciler
Dekanı), htf@azmiu.edu.az (Hazırlık Fakültesi Dekanı),
info@azmiu.edu.az e-posta adreslerinden ulaşılabilir. (İrtibat Bilgileri:
Telefon: Rektör: (00 994 12) 538 30 01, Uluslararası İlişkiler
Prorektörü: (00 994 12) 539 05 97, Yabancı Öğrenciler Dekanı: (00
994 12) 538 94 01, Hazırlık Fakültesi Dekanı: (00 994 12) 432 52
26, Faks: Rektör: (00 994 12) 498 78 36, Uluslararası İlişkiler
Prorektörü: (00 994 12) 498 78 36) Kayıt için istenen belgeler:
Üniversite rektörü adına dilekçe, Diploma (aslı veya noter tasdikli
fotokopi),Sağlık Raporu, AİDS ve Hepatit B, C Tahlili Testleri,
Pasaportun fotokopisi, Özgeçmiş, 4x3 ölçüde 8 adet fotoğraf Kayıt
Tarihi: Hazırlık Sınıfı/Üniversite için: 25.08.2017-15.09.2017 tarihleri
arasındadır. Eğitim -Öğretime Başlama Tarihi:Hazırlık Sınıfı/
Üniversite için 15.09.2017 tarihidir.

Bk. 261. Bu programa kayıt olan öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık eğitim-
öğretimleri Ege Üniversitesi kampüsü İzmir-Bornova’da
gerçekleştirilecektir.

Bk. 262. İlahiyat Fakültesi Normal Örgün Öğretim Bölümüne en yüksek
puan ile yerleşen ve kesin kayıt yaptıran ilk beş öğrenciye
Üniversitenin anlaşmalı olduğu kurum  tarafından (Eylül-Mayıs)
aylarını kapsayacak 9 ay süre ile aylık 500 TL.tutarında Öğrenim
Bursu verilecektir. Burs hakkının devam için öğrencilik vasıflarının
devam etmesi, hiçbir disiplin suçunun işlenmemiş olması, tüm
derslerden devam zorunluğunun yerine getirilmesi ve GANO’sunun
3.50’nin altına düşmemesi şartı ile bursu başarılı olduğu öğrenim
süresince devam edecektir.

Bk. 263. Bu programdaki öğretim dili en az %30 Almanca’dır.

Bk. 264. Eğitim Malatya iline 15. km uzaklıktaki Battalgazi ilçesindeki İkinci
Kampus alanında sürdürülecektir.

Bk. 265. LYS’de ilk 1000 içinde olup Üniversitemizi tercih eden öğrencilere
Üniversite Vakfı tarafından  bilgisayar ve yurt imkanı; 1000-5000
arasında olup, Üniversitemizi tercih eden öğrencilere burs ve
bilgisayar imkanı verilecektir. Üniversitemizi tercih eden
öğrencilerden uygun olanlara kampus içinde bulunan çağrı
merkezinde çalışma imkanı sağlanacaktır. Ayrıca başarılı ve fakir
öğrencilere Üniversite Vakfı tarafından imkanlar nispetinde  burs
ve yurt sağlanacaktır.

Bk. 266. Öğrenciler hazırlık sınıfı eğitimlerini Karabük Kampusü’nde
sürdüreceklerdir.

Bk. 268. Öğrenciler öğrenimlerini Eceabat yerleşkesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 269. Öğrenciler öğrenimlerini Bulancak ilçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 270. Okan Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2017 - 2018 eğitim-
öğretim yılında bir yıllık eğitim ücreti; Tıp Fakültesi için 59.000 TL,
Diş Hekimliği Fakültesi için 55.200 TL, İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesinin Mütercim-Tercümanlık, Sosyoloji Bölümleri, İşletme
ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun
Pilotaj ve Spor Yöneticiliği hariç tüm bölümleri Sağlık Bilimleri

Fakültesi’nin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik
Bölümleri ile Sağlık Yönetimi Bölümleri, Eğitim Fakültesi, Sanat,
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık İngilizce ve Türkçe
bölümleri hariç diğer bölümleri için 38.300 TL, Psikoloji Bölümü,
Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık İngilizce ve
Türkçe Bölümleri 41.400 TL’dir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Pilotaj Bölümü eğitim ücreti lisans eğitimi için 38.300 TL ve uçuş
eğitimi için yıllık ücret 14.500 Avro’dur.Uçuş eğitimi ücreti burslu
öğrenciler için burs oranı kadar üniversite tarafından karşılanacaktır.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Spor Yöneticiliği, Sağlık
Bilimleri Fakültesi’nin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve
Diyetetik Bölümleri ile Sağlık Yönetimi Bölümleri hariç tüm bölümleri
için 32.250 TL’dir. Konservatuvar tüm bölümleri için 30.000 TL’dir.
Ön lisans programlarında bir yıllık eğitim ücreti Meslek Yüksekokulu
İngilizce programlarda 20.200 TL, diğer programlar için 19.000 TL,
Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim)
programı 8.800 TL, Yerel Yönetimler (Uzaktan Eğitim) programı
5.450 TL, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun tüm programları
20.500 TL’dir. Hazırlık sınıfının bir yıllık eğitim ücreti öğrencinin kayıt
yaptıracağı programın ön lisans / lisans eğitim ücreti ile aynıdır.
İsteğe bağlı hazırlık okumak isteyen öğrenciler yerleştikleri programın
burssuz ücretini öderler. Bu ücretlere % 8 KDV dâhil değildir.  Eğitim
ücreti, peşin, kredi kartı ile veya Üniversitenin belirleyeceği banka
ile kredi sözleşmesi yapmak ve kredili mevduat hesabı açtırmak
koşuluyla Üniversitenin belirleyeceği ödeme planlarına göre taksitli
olarak ödenebilir. Taksitli ödemelerde en az %25 peşinat alınır. Geri
kalan taksitlere aylık % 1,5 vade farkı uygulanır. Eğitim ücretleri
takip eden yıllarda, günün ekonomik koşullarına uygun olarak
Mütevelli Heyet tarafından yeniden belirlenip akademik yıl
başlamadan ilan edilir. Uzaktan Eğitim Programlarına yerleşen
öğrencilerin internet erişimli bir bilgisayar kullanmaları gereklidir.
Dönem sonu sınavları uzaktan eğitim programının bağlı olduğu
Meslek Yüksekokulunun bulunduğu kampüste yapılır. Uzaktan
Öğretim programlarının diplomalarında “uzaktan öğretim” ibaresi
yer alacaktır.

Bk. 271. Bu  programa  başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun
aradığı bütün koşullara ek olarak: vücut yapısı düzgün olmak;
astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı, ileri derecede görme bozukluğu
vb. biyolojik bozukluğu olmamak;  bayılma, histeri, marazi çarpıntı,
aşırı psikolojik duyarlık, davranış bozuklukları, kapalı alan korkusu,
karanlık korkusu vb. psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi
birine yakalanmış olmamak, kayıt sırasında bu konularda herhangi
bir engel bulunmadığını Üniversitenin hastanelerinin birinden alınacak
sağlık kurulu raporu ile belgelemek; dalışa engel yaratacak fizyolojik
bir bozukluğunun olmadığını İstanbul Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi
Hastanesi Deniz ve Sualtı Hastalıkları Anabilim Dalından alınacak
Profesyonel Sualtı Adamı olabilir raporu ile belgelemek gerekir.

Bk. 272. Öğretim dili Rusça’dır.

Bk. 273. Kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği
yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek
adayların 1.70 m’den, kız adayların 1.63 m’den kısa olmadığını
belgeleyen heyet raporunun ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine dair Kanun’un 10. Maddesinin birinci fıkrasının (d)
bendinde sayılan suçların birinden ceza alınmadığına dair belgenin
kayıtlarda ibraz edilmek üzere alınması gerekir.

Bk. 274. Bu programa alınacak erkek öğrencilerin 1,65 m’den kız öğrencilerin
ise 1,60 m’den kısa olmamaları, boy uzunluğunun cm olarak ifade
edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan
kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir
ekiple çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte
taşıyabilecek beden ve fizik yeterlil iğine sahip olmaları
gerekmektedir.

Bk. 275. Fakültenin altyapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar öğrenciler;
temel bilimlere ilişkin 1.,2. ve 3. sınıf eğitimlerini Ondokuz Mayıs
Üniversitesinde, klinik bilimlere ilişkin  4., 5. ve 6. sınıf eğitimlerini
kendi üniversitelerinde sürdürecektir.

Bk. 276. Öğrenciler eğitimlerini Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu
kampusunda sürdüreceklerdir.

Bk. 277. Bu programı tercih eden adaylardan 1. sınıf sonunda her yıl
duyurulan başarı kriterleri ve kontenjanlara göre belirlenen öğrenciler
İşletmede Mesleki Eğitim (İME) kapsamında bölgedeki kuruluşlara
gönderilmektedir. Bir yıl boyunca haftada en az 3 iş günü ücretli
olarak pratik ve uygulama eğitimi alan öğrencilere sertifika
verilmektedir.

Bk. 278. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 280. ODTÜ’nün New Paltz Üniversitesi ile birlikte yürüteceği İngilizce
Öğretmenliği Uluslararası Ortak Lisans Programı 4 yıl süreli olup,
öğrenciler programın 1., 2. ve 4. akademik yıllarında ODTÜ’nün
Ankara Kampusunda, 3. akademik yılında ve 2 yaz döneminde (2.
ve 3. akademik yıl sonu) SUNY New Paltz’da eğitim göreceklerdir.
2017-2018 Eğitim Öğretim yılında bu programlara girecek öğrenciler
için öğrenim ücreti ODTÜ’de geçirilecek İngilizce hazırlık ve lisans
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programları için yıllık 8.216 TL olup Güz ve Bahar dönemlerinde iki
eşit taksitte ödenecektir.  New Paltz Üniversitesinde geçirilecek
dönemler için öğrenciler bu üniversitenin o yıl için belirlenen
öğrenim ücretini ödeyeceklerdir. SUNY New Paltz Üniversitesinin
öğrenim ücreti ve diğer bilgilere üniversitenin http://suny.metu.edu.tr
internet adresinden ulaşılabilir.

Programın %50 Burslu programına kaydolan öğrenci her iki kurumda
belirlenen öğrenim ücretinin yarısını ödeyecektir. Karşılıksız olan
burs destek İngilizce hazırlık programında geçirilen 1 yıl ile normal
lisans süresince verilir. Söz konusu bursun devamı ile ilgili esaslar
üniversiteler tarafından belirlenir. Buna ilişkin ayrıntılı bilgiye
üniversitelerin web sitelerinden ulaşılabilir.

Bk. 281. İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı Kapadokya Üniversitesi (*) eğitim
ücretlidir ve eğitim ücreti bir yıl için Ameliyathane Hizmetleri,
Anestezi, Diyaliz, Diyaliz (%30 İngilizce), Fizyoterapi, İlk ve Acil
Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Uçak Teknolojisi (%30
İngilizce) programlarında KDV hariç 13.500 TL, Ağız ve Diş Sağlığı,
Diş Protez Teknolojisi, Elektronörofizyoloji, Odyometri, Optisyenlik,
Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
programlarında KDV hariç 12.400 TL, Adalet, Ceza İnfaz ve
Güvenlik Hizmetleri programlarında KDV hariç 11.500 TL, Aşçılık,
Atçılık ve Antrenörlüğü, Çocuk Gelişimi (Örgün Öğretim), Mimari
Restorasyon, Sağlık Turizmi İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Turist
Rehberliği (Örgün Öğretim), Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği,
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%30 İngilizce) ve Sivil Havacılık
Kabin Hizmetleri programlarında KDV hariç 10.900 TL, uzaktan
öğretim programlarında eğitim ücreti bir yıl için KDV hariç 6.000
TL’dir. Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) programında teknik bilgi,
beceri ve uygulama gerektiren mesleki derslerin %30’u uygulamalı
yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir. Bu eğitimler Ankara,
Nevşehir, Kırşehir ve Kayseri başta olmak üzere çeşitli illerde
yüksekokula ait uygulama merkezleri veya anlaşmalı kurum ve
kuruluşlarda verilecektir. Uçak Teknolojisi (%30 İngilizce)
programının uygulama eğitimlerinin bir kısmının Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan mevzuat gereğince gerçek
bakım ortamında yürütülmesi gerektiğinden program öğrencileri
ikinci sınıf uygulama eğitimlerini il dışında uçak bakım / hat bakım
tesislerinde alabileceklerdir. Programı tercih edecek adayların
tercihten önce programın uygulama eğitimleri hakkında bilgi alması
gerekmektedir. Turist Rehberliği programlarında mevzuat gereği
tamamlanması zorunlu olan uygulama gezisi giderleri eğitim
ücretlerine dâhil değildir. Uzaktan öğretim programlarında eğitim
görecek öğrencilerin eğitim süresi boyunca internete erişimli bir
kişisel bilgisayarı kullanma imkânına sahip olmaları gereklidir. Bu
programı tercih edecek adayların derslerin uygulanış biçimleri,
günleri, saatleri ve ara sınavlar, yarıyıl sınavlarının uygulanması
ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmeleri gerekmektedir. Yüksekokulumuz
örgün eğitim programlarında teorik dersler, derslerin %30’unu
geçmeyecek şekilde uzaktan eğitim sistemi ile verilebilir. Hazırlık
sınıfı dâhil tüm örgün öğretim programlarında dersler programın
özelliğine göre ve işbirliği yapılan kurum kuruluşların imkânları
doğrultusunda haftanın altı günü 08.00 – 20.00 saatleri arasında
oluşturulacak programa göre işlenecektir. Ağız ve Diş Sağlığı,
Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Diyaliz, Diyaliz (%30 İngilizce),
Elektronörofizyoloji, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri programlarında uygulamaya dayalı eğitim
verilmektedir. Bu eğitimler yüksekokula ait atölye, laboratuvar vb.
uygulama alanları ve anlaşmalı kurum ve kuruluşlarda, eğitim
dönemi içerisinde ve yaz aylarında verilebilir. Anlaşmalı kurum ve
kuruluşlar yüksekokulun yerleşkesinin bulunduğu ilde olabileceği
gibi il dışında da olabilecektir. Hazırlık sınıfında eğitim, öğrencinin
seviyesine ve başarı durumuna göre iki veya üç dönemde
gerçekleştirilir. Hazırlık sınıfında iki dönem eğitim gören öğrenciler
için eğitim ücreti KDV hariç 10.900 TL’dir. Seviye ve başarı
durumuna göre hazırlık sınıfında üç dönem eğitim görmesi gereken
öğrencilerin eğitim ücretine KDV hariç 1.500 TL ilave edilir. İlk
kayıtta ücretin en az ¼’ü peşin olarak ödenir. Ücretin geri kalanı eşit
taksitler halinde ödenecek olup, birinci taksit yüksekokulun banka
hesabına yatırılır. Diğer taksitler kredi kartı veya yüksekokulun
belirlediği banka veya bankalar aracılığıyla tahsil edilecektir.Uzaktan
Öğretim programlarının diplomalarında “uzaktan öğretim” ibaresi
yer alacaktır. (*): 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan karar ile Kapadokya MYO  Kapadokya Üniversitesine
bağlanmıştır.

Bk. 282. Öğrenciler öğrenimlerini; hazırlıklar tamamlanıncaya kadar Şanlıurfa
il merkezinde sürdüreceklerdir.

Bk. 283. Bu programdaki öğretim dili en az %30 Ukraynaca’dır.

Bk. 285. Bir yıl süreli zorunlu Çince Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık
sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Çince yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Bk. 286. Bu programa kayıt olan öğrenciler mesleğin gerektirdiği kıyafeti ve
donanımı edinmek ve eğitim esnasında kullanmak zorundadır.
Renk ve model standart tek tiptir. Temini öğrenciye aittir ve
mecburidir.

Bk. 287. Öğrenciler oluşabilecek kazalara karşı ferdi kaza sigortası
yaptırmakla mükelleftir.

Bk. 288. Eğitim, her bir yılı üç yarıyıldan iki yılda altı yarıyıl ve bu altı yarıyılın
iki yarıyılının 75’er iş gününden iki yılda 150 iş günü olarak sahada
uygulamalı eğitimden oluşur. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesine
(GOSB) kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla bu bölümü ilk 10
sırada kazanarak kayıt yaptıran 10 öğrenciye Üniversitenin anlaşmalı
olduğu kurum tarafından 9 ay süreyle aylık 200 TL burs verilecektir.

Bk. 289. Gülhane Sağlık Meslek Yüksek Okulunda İçişleri Bakanlığı (Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) adına eğitim
alacak kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların kayıt
kabul işlemlerinin tarihleri, yerleştirme sonuçları açıklandıktan
sonra, İçişleri Bakanlığının İnternet sayfasından duyurulacaktır.
ÖSYS sonuçlarının açıklanmasından sonra, kayıt kabul takvimi ve
hazırlanması gereken evraklar, www.icisleri.gov.tr adresinden
duyurulacaktır. Adaylar, kayıt kabul için duyurulacak tarihte
İçişleri Bakanlığı Kayıt Kabul Komisyonuna başvurarak işlemlerini
başlatacaklardır. Başvuru yapan adayların kesin kayıtları yapılacak
güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması, belirlenen
hastanelerden alınacak "Askeri Öğrenci Olur" kaydını içeren sağlık
kurulu raporu alınması *(Bknz. 233) ve yapılacak mülakatın olumlu
sonuçlanması sonrasında gerçekleşecektir. Bu programa Ek
kontenjanla kayıt yapılamaz.

Bk. 290. Öğrenciler öğrenimlerini Piraziz ilçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 291. Bu programa kayıt olan öğrencilerden her eğitim-öğretim yılında,
ders uygulamalarında kullanılmak üzere sarf malzeme ve araç-
gereç gideri alınır.

Bk. 292. Bu programa kayıt olan öğrenciler Hazırlık Sınıfı eğitimlerini
Aydın’da sürdüreceklerdir.

Bk. 293. Kayıt olan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimleri Tekirdağ
Değirmenaltı Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Bk. 294. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 295. Bu programa başvurabilmek için sağlık durumunun denizciliğe
elverişli olduğunu, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden
“Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi taşıyan sağlık raporu
ile kesin kayıtta belgelemek gerekmektedir.

Bk. 296. Bu programda dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle
yürütülecektir. Programa alınan öğrencilerin internet bağlantısı olan
bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına ve temel bilgisayar
kullanım becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu programın
güz ve bahar yarıyılına ait derslerin dönem sonu sınavları Üniversite
kampüsünde yapılacaktır. (Materyal giderleri, ara ve yıl sonu
sınavları vb. konularda ayrıntılı bilgi Üniversitenin internet adresinden
edinilebilir.) Uzaktan Öğretim programlarının diplomalarında “uzaktan
öğretim” ibaresi yer alacaktır.

Bk. 297. Kayıt için öğrencilerin, bünyesinde Deniz ve Sualtı Hekimliği ve
Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı bulunan tam teşekküllü üniversite
hastanesinden veya sualtı hekimi bulunan Hiperbarik Oksijen
Tedavi Merkezlerinden Profesyonel Sualtı Adamı Olur ibareli sağlık
raporu almaları zorunludur. Öğrencilerin yüzme, suya yatkınlık ve
dalma becerileri Yüksekokulumuzun basınç odasında ve dalış
kulesinde test edilecektir. kayıt yapan öğrenciler kendi kişisel dalış
malzemelerini (maske, palet, şnorkel, hava tüpü, dalış elbisesi,
yüzerlik ceketi BC, regülatör, patik, ağırlık kemeri) eğitim öğretimin
birinci ayında kendileri tamamlamakla yükümlüdür.

Bk. 298. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlıklı Programlar: İktisat,
İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası İlişkiler
programlarını kapsamaktadır. Öğrencilerden, yerleştirildikleri
programa kayıt yaptırırken ilgi duydukları lisans diploma programını
belirtmeleri istenecektir. Esas öğrenim görmek istenen lisans
diploma programı ise birinci sınıfın sonunda öğrencilerin istekleri
doğrultusunda “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik” çerçevesinde kesinleştirilecektir.

Bk. 299. Öğretim dili Arapça’dır.

Bk. 309. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Adana Seyhan Atatürk AKML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 311. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Hatay Antakya KML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 316. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Afyon Merkez EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 344. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Antalya Merkez EML’de gerçekleştirilecektir.
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Bk. 345. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Antalya Merkez Ticaret Meslek  Lisesinde gerçekleştirilecektir.

Bk. 346. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Antalya N.B.Saatçioğlu Ana. Dış Ticaret ML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 347. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Ardahan Merkez EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 351. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Aydın Merkez EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 354. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Balıkesir Merkez EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 357. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Balıkesir Merkez TL’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 362. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Batman TL’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 365. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Afyon Ali Çetinkaya KML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 371. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Bolu İzzet Baysal EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 372. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Bolu Merkez Zübeyde Hanım AML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 374. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Burdur Merkez ML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 377. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Bursa Karacabey EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 378. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Bursa Yenişehir EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 384. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Bursa Mustafakemalpaşa EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 395. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Çanakkale Merkez EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 398. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Çorum Merkez EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 418. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Elazığ Merkez EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 423. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Erzurum Atatürk EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 424. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Erzurum Merkez AML’de gerçekleştirilecektir. Geleneksel El Sanatları
(İÖ) programında nakış ağırlıklı öğretim yapılmaktadır.

Bk. 432. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Kastamonu AKML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 438. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Giresun Merkez EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 447. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Iğdır Merkez EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 470. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Balıkesir Merkez AKML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 473. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
İstanbul Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Teknik Lisesi işbirliği ile
yürütülmektedir.

Bk. 496. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimlerinde
yer alan bazıı uygulama derslerini Çanakkale Merkez Nedime
Hanım AKML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 501. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Mersin Merkez AML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 512. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
İzmir Tire TML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 521. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Kars Gazi A.Muhtar Paşa EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 522. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Kars Atatürk AKML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 527. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Kayseri Merkez EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 529. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Kayseri Hürriyet EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 532. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Kırıkkale Merkez AML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 533. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Kırıkkale Merkez EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 566. Bu programa kayıt olan öğrencilerin uygulamalı derslerdeki eğitim-
öğretimleri Manisa Akhisar EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 591. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Osmaniye Merkez EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 605. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Samsun Bafra TML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 608. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri Siirt
Merkez EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 609. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri Siirt
TML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 618. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Tekirdağ Merkez EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 628. Kayıt yaptıracak öğrenciler öğrenimlerini Dörtyol Kuzuculu
Mevkiindeki kampüste sürdüreceklerdir.

Bk. 629. Koşulları sağlayan öğrencilere, isteğe bağlı İş Dünyasıyla
Entegrasyon (İDE) olanağı sunulmaktadır. Son öğretim dönemini
iş yerlerinde uygulamalı olarak geçirecek öğrencilerimiz önlisansta
4. dönem, lisansta ise 8. dönem bu programdan yararlanmaktadır.
İş dünyasında geçirilecek sürenin başarı değerlendirilmesi
entegrasyonun yapıldığı işletme ile beraber yapılmaktadır.

Bk. 631. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Uşak Merkez EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 646. Bu programa kayıt olan öğrencilerin önlisans eğitim-öğretimleri
Erzurum Kazım Karabekir EML’de gerçekleştirilecektir.

Bk. 700. Öğretim dili en az %30 İspanyolca’dır.

Bk. 701. Bir yıl süreli zorunlu Ukraynaca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık
sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Ukraynaca yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa
alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Bk. 702. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi bir Vakıf Yükseköğretim Kurumu
olup eğitim ücrete tabidir. Lisans bölümlerinin %50 burslu eğitim
ücreti 15.278 TL, Plato Meslek Yüksekokulu Ameliyathane
Hizmetleri, Anestezi, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans
programlarının %50 burslu eğitim ücreti 11.111 TL; Diğer tüm ön
lisans programlarının %50 burslu eğitim ücreti ise 6.666 TL’dir.
Uzaktan öğretim sistemiyle eğitim veren ön lisans programlarının
%75 burslu eğitim ücreti 3.704 TL’dir. I. ve II. öğretim ile hazırlık
sınıfı eğitim ücreti aynıdır. Bu ücretlere %8 KDV dâhil değildir. Yıllık
öğretim ücreti Üniversite tarafından tahsilât için ilan edilen banka
ile bankanın prosedürlerine uygun kredili sözleşme düzenlenmesi
koşulu ile taksitle ödenebilir. Banka koşullarına uygun olarak daha
uzun vadeli ödeme de mümkündür. Uzaktan öğretim sistemiyle
yürütülmekte olan programlarda, Dersler internete dayalı teknolojiler
kullanılarak gerçekleştirilecektir. Programdaki dersler internet
üzerinden gerçekleştirileceğinden öğrencilerin eğitim süresi boyunca
internete erişim olanağı bulunmalıdır. Öğrenciler yazılım ve internet
ortamındaki eğitim-öğretim materyali için ek ücret ödemez.Uzaktan
Öğretim programlarının diplomalarında “uzaktan öğretim” ibaresi
yer alacaktır.

Bk. 703. Bu program Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ile SUNY Empire State College tarafından ortaklaşa yürütülen 4
yıllık bir lisans programıdır. Bu programın tamamı, ABD’de isteğe
bağlı yaz okulu dışında, Türkiye’de Anadolu Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi’nde yürütülecektir. Program kapsamında
yer alan dersler yüzyüze olarak Anadolu Üniversitesi ve SUNY
Empire State College öğretim üyeleri tarafından yürütülecektir.
Derslerin bir kısmı e-öğrenme yöntemi ile desteklenecek olup,
öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanma becerilerini geliştirme
amacına yöneliktir. Öğrenim ücreti Anadolu Üniversitesi İngilizce
Hazırlık programı için yıl başına 4.000 TL; hazırlığı başardıktan sonra
birinci yıl için 3.000 TL; ikinci yıl için 3.000 TL; üçüncü yıl için 1.000
TL ve dördüncü yıl için ise 1.000 TL’dir. SUNY Empire State
College’nin öğrenim ücreti ve diğer bilgilere Anadolu Üniversitesinin
https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/ogrenci-icin-bilgi/ogrenci-
duyurulari internet adresinden ulaşılabilir.

Bk. 704. Üniversite Senatosunca kabul edilen burs yönergesine göre; ilk yıl
tüm öğrencilere, ikinci yıl yönergede belirtilen başarı koşullarını
sağlayan öğrencilere eğitim öğretimin devam ettiği aylarda Üniversite
ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Üniversitenin anlaşmalı
olduğu kurum tarafından burs ödenir.

Bk. 705. Öğrenciler öğrenimlerini Bayat ilçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 706. İbn Haldun Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-
2018 akademik yılı için belirlenmiş olan yıllık öğrenim ücreti, Hukuk
ve Psikoloji Lisans Programları için KDV dâhil 45.000 TL, diğer
lisans programları ile İngilizce Hazırlık Programı için KDV dâhil
40.000 TL’dir. 2017-2018 yılında Üniversitemize yerleşen tüm
öğrenciler tam burslu olacağından lisans öğrenimleri süresince
öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.

Bk. 707. Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Önlisans Programı,
Türkiye’deki bir üniversite ile Yurtdışında bir yüksek öğretim
kurumu tarafından ortak olarak yürütülen önlisans programıdır. Bu
programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, her iki kurumdan
verilecek programın ortak program olduğunu belirten iki ayrı
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diploma almaya hak kazanır. Öğrenciler çift diplomaya yönelik
uluslararası ortak önlisans programının akademik gereklerini yerine
getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamazlar.
Öğrenciler uluslararası ortak önlisans programlarına ÖSYM
tarafından merkezi olarak yerleştirilirler. Çift diploma programlarında
dersler İngilizce olarak verilecektir. Öğrencilerin öğrenime
baş layabilmeleri için yeterli düzeyde İngilizce bilmeleri
gerekmektedir. Bu programlara yerleştirilen ancak İngilizce dil
seviyesini tespit eden ilgili üniversitelerin belirlediği uluslararası
yabancı dil sınavlarının birinden veya üniversitece yapılan yabancı
dil yeterlik sınavından yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı
olamayanlar, ilgili Türk Üniversitesinin İngilizce Hazırlık Okulunda
yoğun İngilizce eğitimi alacaklardır. İlgili ülkede eğitime gidebilmek
için, öğrencilerin uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ilgili
üniversite tarafından belirlenen taban puanları almaları gerekmektedir
(Tercihlerinizi yapmadan önce ayrıntılı bilgi için ilgili üniversiteye
başvurunuz.). Öğrencilere İngilizce koşulunu sağlamaları için en
fazla iki yıl verilir. Öğrenciler iki yıl içinde üniversitece belirlenen
dil koşulunu sağlayamazsa kaydının bulunduğu yükseköğretim
kurumunda öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kaydını
yaptırabilir ya da talebi üzerine kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla taban
puan koşulunu sağlamak kaydıyla ÖSYS puanına ve tercihlerine
göre ÖSYM tarafından Türkiye’de öğretim dili Türkçe olan herhangi
bir yükseköğretim programına bir defaya mahsus olmak üzere
yerleştirilebilirler. Uluslararası ortak önlisans programına kabul
edilen öğrenciler, ilgili ülkede öğrenim görmek için gerekli vizeyi
almakla yükümlüdür ve öğrenciler ilgili ülke vizesi alabilmek için
gerekli koşulları yerine getirmelidirler. Türk ve yurt dışı üniversite
program koordinatörleri vize başvurularında öğrencilere yardımcı
olacaklardır. Öğrenim ücretleri bu eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş
olup, önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek
artışlar her eğitim-öğretim yılı başından önce öğrencilere ayrıca
duyurulacak ve giriş yılına bakılmaksızın tüm öğrenciler o yıl için
ilan edilecek ya“eni öğrenim ücretlerine tabi olacaklardır. Uluslararası
ortak önlisans programlarında ilgili Türk devlet üniversiteleri için
belirtilen yıllık öğrenim ücretleri Türkiye’deki hazırlık ve önlisans
eğitimini kapsamaktadır. Her yıl Türk devlet üniversiteleri için ilan
edilecek öğrenim ücreti, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ikinci
öğretim ücretlerinden az olmamak ve sekiz katını geçmemek
kaydıyla saptanacaktır. Uluslararası ortak önlisans programı
çerçevesinde ilgili ülkede geçirilecek dönemler için öğrenciler
gittikleri üniversitenin o yıl için belirlenen öğrenim ücretini
ödeyeceklerdir.Adaylar tercihlerini yapmadan önce ayrıntılı bilgiyi
(burs, ücret, yabancı dil vb.) ilgili üniversiteden edinmelidir. Yurt
dışındaki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası programda
kayıtlı öğrencilerin akademik başarısızlık, yatay geçiş vb. işlemlere
ilişkin olarak “Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışı Yükseköğretim
Kurumlarıyla Ortak Eğitim  Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik’i
incelemelerinde yarar görülmektedir. Adaylar tercihlerini yapmadan
önce uluslararası ortak ön lisans programlarına ilişkin ayrıntılı bilgiyi
ilgili üniversitenin internet sayfasından edinmelidir.

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

Bk. 709. İstanbul Medipol Üniversitesinde öğretim ücrete tabidir. 2017–2018
akademik yılında öğretim ücreti yıllık; Uluslararası Tıp Fakültesi için
65.000 TL, Tıp Fakültesi için 57.500 TL, Diş Hekimliği Fakültesi
Türkçe ve İngilizce Programı için 56.000 TL, Eczacılık Fakültesi için
51.000 TL, Hukuk Fakültesi için 39.850 TL, Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesinin tüm bölümleri için zorunlu hazırlık sınıfları dahil
31.000 TL, Sağlık Bilimleri Fakültesinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü Türkçe ve İngilizce Programı için zorunlu hazırlık sınıfı dahil
30.500 TL, Odyoloji Bölümü için 28.500 TL, Beslenme ve Diyetetik
Bölümü için 27.500 TL, Ortez-Protez Bölümü için 26.500 TL, Çocuk
Gelişimi Bölümü, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Türkçe ve
İngilizce Programı için zorunlu hazırlık sınıfı dahil , Ergoterapi
Bölümü ile Hemşirelik Bölümü için 24.000 TL, Ebelik Bölümü için
22.000 TL, Sosyal Hizmet Bölümü için 21.500 TL, Sağlık Yönetimi
Bölümü Türkçe ve İngilizce Programı için zorunlu hazırlık sınıfı dahil
17.500 TL, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin tüm bölümleri için
zorunlu hazırlık sınıfı dahil 23.500 TL, Güzel Sanatlar Tasarım ve
Mimarlık Fakültesinin Mimarlık Bölümü Türkçe ve İngilizce Programı
için zorunlu hazırlık sınıfı dahil  33.500 TL,  Kentsel Tasarım ve
Peyzaj Mimarisi Bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Türkçe ve İngilizce
Programı için zorunlu hazırlık sınıfı dahil 28.500 TL, Endüstri Ürünleri
Tasarımı  Bölümü ile Görsel İletişim Tasarımı Bölümü için 22.500
TL ve Türk Müziği Bölümü için 20.500 TL, Eğitim Fakültesinin tüm
bölümleri için zorunlu hazırlık sınıfı dahil 23.500 TL,  İletişim
Fakültesinin tüm bölümleri için zorunlu hazırlık sınıfı dahil 23.500
TL, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinin  tüm bölümleri için
zorunlu hazırlık sınıfı dahil 22.700 TL, Sağlık Bilimleri Yüksekokulunun
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü için 28.500 TL, Beslenme
ve Diyetetik Bölümü için 25.500 TL, Çocuk Gelişimi Bölümü için
22.500 TL, Hemşirelik Bölümü için 21.500 TL, Ebelik Bölümü için
19.500 TL, Odyoloji Bölümü için 26.500 TL, Sosyal Hizmet Bölümü

için 18.500 TL ve Sağlık Yönetimi Bölümü Türkçe ve İngilizce
Programı için zorunlu hazırlık sınıfı dahil 16.500 TL, Adalet Meslek
Yüksekokulu Adalet Programı birinci öğretimi için 25.000 TL, Adalet
Programı ikinci öğretimi için 23.000 TL, Meslek Yüksekokulu ile
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tüm birinci öğretim
programları için zorunlu hazırlık sınıfı dahil  19.250 TL,  tüm ikinci
öğretim programları için 18.250 TL, Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulunun tüm birinci öğretim programları için zorunlu hazırlık
sınıfı dahil  18.250 TL,  tüm ikinci öğretim programları için zorunlu
hazırlık sınıfı dahil  17.250 TL, Uluslararası Tıp Fakültesi, Tıp
Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi Türkçe ve İngilizce Programı ile
Hukuk Fakültesinin zorunlu Hazırlık Sınıfı için 38.250 TL’dir. Bu
ücretlere KDV ilave edilecektir. Bankayla eğitim ve öğretim kredi
anlaşması yapılarak, eğitim ve öğretim ücreti banka aracılığıyla
tahsil edilecektir. Ücretin iki taksitte ödenmesi talebi halinde yarısı
kayıt anında, yarısı bahar dönemi başında olmak üzere vadelendirilir.
Eğitim Öğretim Ücreti üniversite tarafından tahsilat için ilan edilen
banka ve bankanın prosedürlerine uygun Kredili Mevduat Hesabı
(KMH) sözleşmesi düzenlenmesi koşulu ile kayıt olduğu aydan
başlayarak on (10) taksitli şekilde her ayın en geç 5. gününe kadar
ödenir. Limiti bir yıllık eğitim öğretim ücretini ödemeye yeterli ve
üniversitenin anlaşmalı olduğu bankaların taksitlendirme özelliğini
taşıyan Banka Kredi Kartlarıyla da dokuz (9) taksitte ödeme
yapmak mümkündür. Her yıl için öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti
tarafından yeniden belirlenip, akademik yıl başlamadan ilan edilir.
Öğretim ücretindeki olası yıllık artışlar, bir önceki yıla göre tüketici
fiyatlarındaki artış (TÜFE) ile sınırlı tutulacaktır.

Bk. 710. İstanbul Şehir Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-
2018 akademik yılında yerleştirilen öğrenciler için öğrenim ücreti;
Psikoloji ve Hukuk lisans programlarında KDV dâhil yıllık 38.180
TL, diğer lisans ve hazırlık programlarında KDV dâhil yıllık 34.900
TL, Meslek Yüksekokulu’nun tüm önlisans programları için KDV
dâhil yıllık 21.000 TL’dir. Öğrenim ücretinin tamamı ilk kayıt
sırasında ödenebileceği gibi; dönemlik olarak da ödenebilir.
Üniversitenin anlaşma yaptığı bankaların kredi kartlarına yıllık
ödemelerde 8, dönemlik ödemelerde 4 taksit imkânı sağlanır.
Öğrenim ücreti her yıl Mütevelli Heyet tarafından fiyat ve maliyet
artışları dikkate alınarak Haziran ayında açıklanan TÜFE oranından
daha yüksek olmamak üzere yeniden belirlenebilir.

Bk. 711. 2017- 2018 eğitim öğretim yılında tüm programlarımız için belirlenen
eğitim ücreti 15.500 TL’dir. Eğitim ücretinin %10’luk kısmı ilk taksit
olarak peşin alınır, kalan tutar 9 eşit taksitle ödenir. Taksitlendirme
sadece anlaşmalı bankalar ve kredi kartlarına yapılır. Belirtilen
ücretlere %8 KDV dâhil değildir. Eğitim ücretleri her yıl için Mütevelli
Heyet tarafından belirlenir, akademik yıl başlamadan önce ilan
edilir. Tüm öğrenciler giriş yılına bakılmaksızın o yıl için ilan edilen
yeni öğrenim ücretine ve ödeme koşullarına uymakla yükümlüdür.

Bk. 713. Üniversitemizi tercih eden öğrencilerden uygun olanlara kampus
içinde bulunan çağrı merkezinde çalışma imkanı sağlanacaktır.
Ayrıca başarılı ve fakir öğrencilere Üniversite Vakfı tarafından
imkanlar nispetinde  burs ve yurt sağlanacaktır.

Bk. 714. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi lisans programlarında bütün
kontenjanlar tam veya kısmi bursludur. Daha önce herhangi bir
yükseköğretim kurumundan lisans derecesiyle mezun olanlar, tam
burslu kategorisine yerleşseler dahi %50 Burslu statüsünde kayıt
yaptırabilirler. %50 ve %25 Burslu öğrencilerin ödeyeceği ücretler
hazırlık sınıflarında 19.500 TL+KDV, Arapça Mütercim Tercümanlık,
Felsefe, İslam ve Din Bilimleri, Sosyal Hizmet, Tarih, Türk Dili ve
Edebiyatı programlarında 18.500 TL+KDV, Ekonomi, İngilizce
Mütercim Tercümanlık, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
programlarında 21.500 TL+KDV, Psikoloji programında 23.000
TL+KDV üzerinden hesaplanır ve 10 taksit yapılır. Hazırlık sınıfında
okutulacak kitaplar o yılın öğrenim ücretine dahil olup üniversite
tarafından verilir. Müteakip yılların eğitim-öğretim ücreti -yıllık
ortalama ÜFE artış oranını geçmemek kaydıyla- Üniversite Mütevelli
Heyeti tarafından belirlenir.

Bk. 715. T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim
ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim öğretim yılı için bütün programlarda
öğrenim ücreti yıllık 22.500 TL olarak belirlenmiş olup, KDV ayrıca
ilave edilecektir. Öğretim ücretindeki olası yıllık artışlar, bir önceki
yıla göre tüketici fiyatlarındaki artış (TÜFE) ile sınırlı tutulacaktır.
Programlar, burslar, ücret ve ödeme yöntemleri hakkında ayrıntılı
bilgiye www.faruksarac.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Bk. 716. KTO Karatay Üniversitesi’nde yıllık öğrenim ücreti, 2017-2018
eğitim öğretim yılı için İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
22.000 TL, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 23.000 TL, Mühendislik
Fakültesi 25.000 TL, Hukuk Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi 26.000 TL, Tıp Fakültesi 45.000 TL, Odyoloji Bölümü
26.000 TL, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu diğer bölümleri 21.000 TL,
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 15,000 TL, Adalet Meslek
Yüksekokulu 15.000 TL., İngilizce ve Arapça Hazırlık Programları
21.000 TL’dir. Ücretlere %8 KDV dâhildir. KTO Karatay Üniversitesi,
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kayıtlı öğrenciler için sonraki yıllarda öğrenim ücretinde yapılacak
yıllık artışları, bir önceki yıla göre Tüketici Fiyatları Endeksindeki
(TÜFE) artış ile sınırlı tutmayı taahhüt etmektedir.

Bk. 717. Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından kurulan İstanbul
Gedik Üniversitesinde eğitim-öğretim (İsteğe Bağlı Hazırlık Programı
dahil) ücretlidir. Bu ücretler her yıl Mütevelli Heyet tarafından tespit
edilir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında öğrenim ücreti: Meslek
Yüksekokulu tüm programlar için: 19.900 TL, Yabancı Diller
Yüksekokulu hazırlık sınıfı için 26.000 TL, Spor Bilimleri Fakültesi
tüm bölümleri için: 30.600 TL, diğer tüm Fakültelerin lisans
bölümleri için 32.000 TL, İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı ücretlidir.
Ücretlere KDV dâhil değildir. Öğrenim ücreti, Üniversite tarafından
tahsilat için ilan edilen banka ve bankanın prosedürlerine uygun
kredili sözleşme düzenlenmesi koşulu ile ilk taksiti kayıt sırasında,
olmak üzere toplam on eşit taksitte ödenebilir.

Bk. 719. Toros Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim
yılında KDV dahil yıllık öğrenim ücretleri: Mühendislik Fakültesi
bölümleri için: 24.840 TL, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi bölümleri için: 24.840 TL, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi Psikoloji Bölümü için: 24.840 TL, İktisat, İşletme ile
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümleri için: 22.420 TL, Sağlık
Bilimleri Yüksekokulu Sağlık Yönetimi Bölümü için: 22.420 TL,
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü için: 18.360 TL ve Meslek
Yüksekokulu programları için: 11.988 TL ve zorunlu veya isteğe
bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı için yıllık öğrenim ücreti kayıt yaptırdığı
bölümler ile aynıdır.

Bk. 720. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Jeoloji Mühendisliğine ilk beş
derecede giren öğrencilere aylık 500 TL (Ekim-Haziran arası dokuz
ay), ikinci beş dereceye giren öğrencilere ise 400 TL (Ekim-Haziran
arası dokuz ay) Üniversitenin anlaşmalı olduğu kurum tarafından
burs verilecektir. Bursa hak kazanacak öğrencilerin, adli sicillerinin
temiz olması, devlet bursları haricinde burs almamaları ve öğrenim
süreleri boyunca başarılarını devam ettirmeleri gerekmektedir.

Bk. 721. Nişantaşı Üniversitesi Eğitim-Öğretimi ücrete tabidir. Nişantaşı
Üniversitesi Ön Lisans Programları 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı
ücreti; İngilizce Hazırlık Sınıfı ile I.Öğretim ve II.Öğretim programları
için 36.000 TL. +   % 8 KDV’dir.  Nişantaşı Üniversitesi Lisans
Programları 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı ücreti; İngilizce Hazırlık
Sınıfı ile I.Öğretim programları için 46.000 TL:+   % 8 KDV’dir.

Bk. 722. Bu programa başvurabilmek için; Yükseköğretim Kurumunun
aradığı bütün koşullara ek olarak, kesin kayıt yaptıracak öğrencilerin
normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi
taşıyan sağlık raporunu ibraz etmeleri gerekmektedir. Gemiadamları
Yönetmeliği ve ilgili değişikliklerinde (23 Ağustos 2012, 28390
sayılı Resmi Gazete) belirtilen şartları: “Gemiadamı Olabilme
Koşulları”nı yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bk. 723. Bu programda eğitimin ağırlıklı (bazı programlarda kısmen) olarak
laboratuvar derslerine dayalı olması nedeniyle, düzeltilemeyen
görme ve ileri derecede fiziksel engelli olanlar dersleri takip etmekte
zorluklarla karşılaşabilirler.

Bk. 724. Bu Program SHY-147 yetki belgesine sahiptir. Bu programı tercih
edecek öğrenciler toplam 2400 saatlik eğitimi SHY-147 yetki
belgesine sahip bir kuruluştan almakla yükümlüdürler. Öğrencilerin
daha önceden SHY-147 belgesine sahip olmayan bir kurumdan
almış oldukları dersleri yeniden almaları gerekmektedir. Fakülte’nin
bazı dersleri protokol yapılan havacılık kurum ve kuruluşlarında
Fakülte Kurulu tarafından belirlenecek şartlar ve kontenjanlar
dahilinde yapılabilir. İkinci öğretim programında bazı dersler Kamu
kurum ve kuruluşların tesislerinde yaptırılmaktadır. Buralarda
yaptırılacak dersler bu kurumların mesai saatlerine göre
yürütülecektir.

Bk. 725. Bu programa başvurabilmek için kapalı mekan, kan, karanlık ve
yükseklik gibi fobisi olmamak, boy uzunluğunun erkek öğrencilerde
en az 1,67 m, kız öğrencilerde 1,60 m ve boyun 1 m’den fazla olan
kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’den fazla fark olmamak (Tartma
ve ölçme aç karnına ve çıplak ayakla olacaktır.), kayıt sırasında
bedensel ve psikolojik yapısının itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına
uygun olduklarını tam teşekküllü devlet ve üniversite hastanelerinden
alacakları Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekmektedir.

Bk. 727. İstanbul Rumeli Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir.
2017-2018 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Fakültelerinin tüm
bölümleri için bir yıllık öğrenim ücreti KDV dâhil 28.900.-TL dir.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nun tüm bölümleri için öğrenim ücreti
KDV dâhil 25.900.-TL dir. Meslek Yüksekokulu önlisans
programlarından; Adalet, Çocuk Gelişimi, Grafik Tasarım, Bilgisayar
Programcılığı programlarının örgün ve ikinci öğretimlerinin ücreti
14.900.-TL olup, diğer tüm önlisans programlarının ücreti 17.900.-
TL’dir. Eğitim ücreti peşinatı olarak, kesin kayıt sırasında ilgili eğitim

ücretinin  %15 oranında peşinat ödemesi tahsil edilecektir. Kalan
Eğitim Öğretim ücreti, üniversite tarafından tahsilat için ilan edilen
banka ve bankanın prosedürlerine uygun Kredili Mevduat Hesabı
(KMH) sözleşmesi düzenlenmesi koşuluyla taksitli olarak ödenebilir.
Eğitim öğretim ücretleri, takip eden yıllarda günün ekonomik
koşullarına uygun olarak Mütevelli Heyeti tarafından yeniden
belirlenip akademik yıl başlamadan ilan edilir. Bütün ücretlere %8
KDV dâhildir.

Bk. 728. Öğrenciler bazı derslerde öğrenimlerini Koyundere/Menemen’de
sürdüreceklerdir.

Bk. 729. Öğrenciler öğrenimlerini Ovacık İlçesinde sürdürülecektir.

Bk. 730. Öğrenciler öğrenimlerini Kargı ilçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 731. Öğrenciler öğrenimlerini Pülümür İlçesinde sürdürülecektir.

Bk. 732. Öğrenim Hozat İlçesinde sürdürülecektir.

Bk. 733. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir.
2017-2018 akademik yılında eğitim-öğretim ücreti K.D.V dahil
yıllık; Tıp Fakültesi 44.000 TL, Diş Hekimliği Fakültesi 40.000 TL,
Eczacılık Fakültesi 35.000 TL, Sağlık Bilimleri Fakültesi; Beslenme
ve Diyetetik Bölümü 25.000 TL, Ergoterapi Bölümü 25.000 TL,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 25.000 TL,  Odyoloji Bölümü
25.000 TL,  Sağlık Yönetimi Bölümü 20.000 TL ve Hemşirelik
Bölümü 18.000 TL’dir. Lisans programlarının zorunlu İngilizce
Hazırlık Sınıfı eğitim ücreti 25.300 TL’dir. Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksek Okulu Programları ücreti 14.000 TL’dir. Öğretim ücreti her
yıl TEFE-TÜFE oranları dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin uygun
göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Taksitli olarak yapılacak
ödemelerde anlaşmalı bankanın otomatik tahsilat sistemi (OTS)
kullanılarak, 1 peşin 9 taksite kadar ödeme imkânı sağlanır.
Anlaşmalı banka kredi kartlarına da taksit imkânı bulunmaktadır.

Bk. 734. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir.
2017-2018 eğitim öğretim yılı ücretleri:  Hukuk Fakültesi için 33.800
TL; Edebiyat Fakültesinde, Türk Dili Edebiyatı Bölümü ile Tarih
Bölümü için 24.800 TL, Psikoloji Bölümü için 29.800 TL; Eğitim
Fakültesi Bölümleri için 29.800 TL; Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde,
Mimarlık Bölümü için 31.800 TL, İç Mimarlık Bölümü için 27.800 TL;
Mühendislik Fakültesinde, İnşaat Mühendisl“liği Bölümü, Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Bölümü için 29.800 TL, Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü ile Biyomedikal Mühendisliği Bölümü için 24.800 TL; Güzel
Sanatlar Fakültesinde, Grafik Tasarım Bölümü için 23.800 TL,
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü için 18.000 TL; İslami İlimler
Fakültesi için 14.800 TL; Meslek Yüksekokulu, Adalet Programı ve
Çocuk Gelişimi Programı I. ve II. Öğretimi için 16.800 TL, Sivil
Havacılık Kabin Hizmetleri Programı I. ve II. Öğretimi için 17.800
TL; Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, Mimari Restorasyon
Programı için 16.800 TL; İngilizce Hazırlık Sınıfı için 23.800 TL;
Arapça Hazırlık Sınıfı için 14.800 TL’dir. Ücretlere %8 KDV dâhildir.
Öğrenim ücretleri 10 eşit taksit ile ödenebilir.

Bk. 735. Hasan Kalyoncu Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. Öğrenim
ücretine KDV dahildir. Yabancı Dil Hazırlık sınıfında 24.000.- TL,
Eğitim Fakültesi tüm bölümleri 24.000.-TL, Güzel Sanatlar ve
Mimarlık Fakültesi; Mimarlık Bölümü 25.000.-TL, Görsel İletişim
Tasarımı Bölümü ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 24.000.-
TL, Hukuk Fakültesi 30.000.-TL, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi tüm bölümleri 24.000.-TL, Mühendislik Fakültesi tüm
bölümleri 24.000.-TL, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu; Beslenme ve
Diyetetik Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 24.000.-
TL,  Hemşirelik Bölümü 20.000.-TL, Meslek Yüksekokulu tüm
bölümleri 15.000.-TL.  Ücretler en fazla 9 eşit taksit halinde ödenir.
Bir sonraki yılın öğrenim ücretleri, bir önceki eğitim-öğretim yılında
uygulanan ücretten TEFE-TÜFE oranında artırılarak belirlenir ve
akademik yıl başlamadan önce ilan edilir.

Bk. 736. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde eğitim öğretim ücrete tabidir.
2017-2018 eğitim öğretim yılında öğretim ücretleri: İngilizce Hazırlık
Programı için 10.800,00 TL, Eczacılık Fakültesi; 32.400,00 TL, Tıp
Fakültesi 39.960,00 TL, Diş Hekimliği Fakültesi 39.960,00 TL, Fen
Edebiyat Fakültesi; İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İngilizce
Mütercim Tercümanlık Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü ve Türk Dili ve Edebiyatı  24.000,00 TL, Psikoloji Bölümü
25.000,00 TL, Hukuk Fakültesi; 29.000,00 TL, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi; 25.000,00 TL, İletişim Fakültesi; 25.000,00 TL,
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi; Biyomedikal Mühendisliği Bölümü,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 24.000,00 TL İç Mimarlık
ve Çevre Tasarımı  Bölümü, Mimarlık Bölümü 25.000,00 TL, Güzel
Sanatlar Fakültesi 25.000,00 TL, Sağlık Bilimleri Fakültesi; Beslenme
ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
25.000,00 TL, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 20.000,00 TL,
Hemşirelik Bölümü 18.000,00 TL, Sağlık Yönetimi Bölümü 20.000,00
TL, Meslek Yüksekokulu Programları; 14.000,00 TL, Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Programları; 15.000,00 TL. Bütün
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ücretlere %8 KDV eklenecektir. Ödemede öğrenciye sağlanan
kolaylıklar ile ilgili ayrıntılı bilgi, Üniversitemizin www.yeniyuzyil.edu.tr
web sayfasında görülebilir.

Bk. 737. Öğrenciler öğrenimlerini Ereğli İlçesinde sürdürülecektir.

Bk. 738. Öğrenciler öğrenimlerini Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek
Yüksekokulunda sürdürücektir.

Bk. 739. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2017-2018
ders yılında öğretim ücretleri: İngilizce Hazırlık Programında 30.000
, Güzel Sanatlar fakültesi 30.000 , İşletme ve Ekonomi Fakültesi
30.000 ,Siyasal Bilimler Fakültesi  30.000 , Sağlık Meslek
Yüksekokulu 25.000 Türk Lirasıdır. Tüm ödemelerden %5 KDV
alınır. Öğretim ücreti iki eşit taksit halinde Güz ve Bahar dönemleri
olarak ödenir. Talep edilmesi halinde taksit sayısı artırılabilir.
Öğretim ücretine ek olarak üniversiteye kayıt sırasında 1.250 Türk
Lirası kayıt ücreti alınır. Ayrıca kayıt ücretinin yanında yıllık olarak
1.250 Türk Lirası, akademik ve kültürel etkinlik harcı ödenir. Kayıt
harcı ile beraber Akademik ve kültürel etkinlik harcı öğrencinin
eğitimi süresince dönemsel olarak alınır.

Bk. 740. Bu programa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca burs verilecektir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının burslarla ilgili duyurusu bu
kılavuzun sonunda yer almaktadır.

Bk. 741. Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(UÜTBMYO) ve İngiltere’deki Havering College/Thames Gateway
College ya da City College Brighton and Hove tarafından yürütülen
çift diplomaya yönelik UOÖLP Programları hazırlık sınıfı hariç iki
yıl sürelidir. Öğrencilerin 1.sınıf eğitimleri UÜTBMYO’da 2.Sınıf
eğitimlerini ise City College Brighton and Hove, Havering College
veya Thames Gateway College’de yapılacaktır. Programın
Türkiye’deki bir yıllık ingilizce hazırlık sınıfı ücreti 6.000 TL’dir. 2 yıllık
çift diplomaya yönelik bu programların maliyetlerinin yıllara göre
dağılımları: 1.yıl UÜTBMYO’daki eğitimleri için 6.000 TL’dir.
İngiltere’deki College’ın öğrenim ücreti ve kayıt ücretine ilişkin
üniversitenin internet adresinde bilgi edinilebilir.

Bk. 742. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 743. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin programda belirtilen
uygulamalı dersleri/eğitimi almaları zorunludur.

Bk. 744. Tam teşekküllü bir hastaneden “Özel Güvenlik Görevlisi Olur”
ibareli sağlık raporu ile adli makamlardan alınacak adli sicil kaydı
belgesi istenir.

Bk. 745. Bu programlarda yılda üç dönem eğitim verilmektedir. Uygulamaya
dayalı eğitimler yüksekokula ait atölye, laboratuvar vb. uygulama
alanları yanında anlaşmalı işyerlerinde de verilebilir. Bu işyerleri
yüksekokulun yerleşkesinin bulunduğu ilde olabileceği gibi il
dışında da olabilecektir.

Bk. 746. Üniversitenin; hazırlık sınıfı eğitimi Orhanlı-Tuzla yerleşkesinde;
Hukuk Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Fakültesinin
eğitim öğretimi Cevizli-Kartal yerleşkesinde yapılacaktır.

Bk. 747. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 748. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 749. ÖSYS sonucunda bu bölüme kayıt yaptıran ve bu program türünde
1-500’e girenlere 9 ay süreyle 1500 TL., 501-1000 arasındaki
öğrencilere 1.000 TL., 1001-1500 arasındaki öğrencilere 500 TL. ve
ilk 1500’e giren öğrenci olmaması durumunda en yüksek puanla
kayıt yaptıran ilk beş öğrenciye 9 ay süreyle ayda 500’er TL.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimi Bursu verilecektir. Ayrıca
ücretsiz öğle ve akşam yemeği verilecek, Bursa dışında ikamet
eden öğrenciler için konaklama imkanı sağlanacaktır. Bu öğrenciler
4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Akademik Not Ortalamasını
(GANO) sağlamaları durumunda Eğitim Bursu, yemek ve konaklama
imkanlarından yararlanmaya devam edeceklerdir. Eğitimi süresince
Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 4.00 üzerinden 3.90 ve
üstü olan öğrencilere başarısı devam ettiği sürece yılda 9 ay
süreyle 500 TL. Uludağ Üniversitesi Tıp Eğitimi Bursu verilecektir.
Birinci maddeden yararlanan öğrenciler bundan
yararlanamayacaklardır.

Bk. 750. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 751. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 752. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 753. Yüksekokulumuz, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kabin ekibi
temel eğitimi vermeye yetkilendirilmiştir. Programı tercih edecek
öğrenciler tercih yapmadan önce sektör tarafından aranan uçuşa
uygunluk şartlarını değerlendirmelidirler. Programın İstanbul Sabiha
Gökçen ve Nevşehir Kapadokya yerleşkesinde öğrenim gören
öğrencileri mock-up ve kabin servis eğitimlerini anlaşmalı kurum
ve kuruluşlarda alacaklardır.

Bk. 754. Ondokuz Mayıs Üniversitesini, Türkiye genelinde LYS Y-DİL-1-2-
3 puan türünde ilk 500’e, LYS Y-TS-1-2- puan türünde ilk 1000’e,
LYS Y-TM-1-2-3 puan türünde ilk 2000’e, LYS Y-MF-1-2-3-4 puan
türünde ilk 3000’e girerek ilgili puan türlerindeki bölümlerog“e
yerleşen ve aynı programa kesin kayıt yaptıran (ek puanlı
yerleştirmeler hariç) ilk 5’te tercih eden öğrencilere 8 ay süreyle
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfınca 300 TL. burs verilecektir.

Bk. 755. Öğrenciler öğrenimlerini Uzundere ilçesinde sürdürecektir.

Bk. 756. Yabancı dil hazırlık öğrenimi Mersin il merkezinde bulunan Çiftlikköy
Yerleşkesinde sürdürülecektir.

Bk. 757. Kayıt için tüm öğrencilerin Üniversitelerin Tıp Fakülteleri
hastanelerinin Deniz ve Sualtı Hekimliği Hiperbarik Tıp Anabilim
Dalında ya da Özel Tıp Merkezlerinden tüplü ve tüpsüz dalışa
yeterlilik raporları almaları gerekir. Program öğrencilerimiz kendi
kişisel dalış malzemelerini (Maske, palet, şnorkel, dalış elbisesi,
yüzerlik ceketi-BC, regülatör,patik,ağırlık kemeri) ilk yarıyıl sonuna
kadar kendileri tamamlamakla yükümlüdürler. Öğrenciler gezilerdeki
konaklama ve tekne masraflarına katkıda bulunurlar.

Bk. 758. Yabancı dil hazırlık eğitimi Tunceli merkezde sürdürülecektir.

Bk. 759. Antalya AKEV Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2017-2018
eğitim- öğretim yılında öğretim ücreti KDV dahil  tüm lisans
bölümleri için; 28.000,00- TL., hazırlık sınıfı için 14.000,00 TL, ön
lisans programları için; 14.000,00- TL.’dir. Ödemeler  güz ve bahar
yarıyıllarında taksitler halinde alınacaktır. Ücretler, ödeme planı ve
diğer imkanlar Üniversitenin www.akev.edu.tr adresinde ilan
edilecektir.

Bk. 761. Bu programı kazanan ve kayıt yaptıran öğrencilere bir eğitim-
öğretim yılı boyunca (9 ay) Üniversitenin anlaşmalı olduğu kurum
tarafından aylık 200 TL olmak üzere geri ödemesiz burs verilir.
Ayrıca bu programı 2017-2018 eğitim-öğretim yılında kazanan ve
kayıt yaptıran öğrencilere iki eğitim-öğretim yılı boyunca (18 ay)
Üniversitenin anlaşmalı olduğu diğer bir kurum tarafından barınma
ihtiyacı, sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri günlük 5 (beş) TL’ye
karşılanacaktır. Bu programa yerleştirilenler Meslek Yüksekokulu
bünyesinde program değiştirdiklerinde bu haklarını kaybederler.
Öğrencilik haklarını kaybeden, disiplin cezası alan veya dersten
devamsızlık nedeni ile kalan öğrenciler haklarını kaybeder.

Bk. 762. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 763. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (DEÜDF) ile Maine
Maritime Academy (MMA) uluslararası ortak lisans programları
İngilizce hazırlık sınıfı hariç 4 yıldır. Deniz Ulaştırma İşletme
Mühendisliği (UOLP-Maine Maritime Academy) ve Gemi Makineleri
İşletme Mühendisliği (UOLP-Maine Maritime Academy) öğrencileri
İngilizce hazırlık sınıfı, 1. sınıf güz yarıyılı ve 3. sınıf ile 4. sınıfın
tamamını Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde (DEÜDF),
1.sınıfın bahar yarıyılı ile 2. sınıfın tamamını “Maine Maritime
Academy (MMA)” de tamamlayacaklardır. 2017-2018 eğitim öğretim
yılı için Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP-Maine Maritime
Academy) ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (UOLP-Maine
Maritime Academy) Programlarının İngilizce hazırlık sınıfı eğitim-
öğretim ücreti 7.700 TL, 1.sınıf güz yarıyılı ücreti 6.250 TL, 3.sınıf
yıllık ücreti 12.500 TL ve 4. sınıf yıllık ücreti 12.500 TL’ dir. Maine
Maritime Academy (MMA)’deki öğrenim ücretleri ile diğer bilgilere
http://denizcilik.deu.edu.tr/tr/a-b-d-maine-maritime-academy-ile-
uluslararasi-ortak-lisans-programi-uolp/ web adresi üzerinden
ulaşılabilir.

Bk. 764. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (DEÜDF) ve Maine
Maritime Academy (MMA) tarafından birlikte yürütülecek olan
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi uluslararası ortak lisans programının
süresi İngilizce hazırlık Sınıfı hariç 4 yıldır. Öğrenciler İngilizce
hazırlık sınıfı, 1. ve 2. sınıfın tamamını Dokuz Eylül Üniversitesi
Denizcilik Fakültesinde (DEÜDF), 3. ve 4. sınıfın tamamını “Maine
Maritime Academy (MMA)” de geçireceklerdir. 2017-2018 eğitim
öğretim yılı için İngilizce hazırlık sınıfı eğitim-öğretim ücreti 7.700
TL, 1. ve 2. sınıf eğitimlerindeki her yarıyıl için 4.900 TL’dir. Maine
Maritime Academy (MMA)’deki öğrenim ücretleri ile diğer bilgilere
http://denizcilik.deu.edu.tr/tr/a-b-d-maine-maritime-academy-ile-
uluslararasi-ortak-lisans-programi-uolp/ web adresi üzerinden
ulaşılabilir.

Bk. 765. Öğrenciler öğrenimlerini Taraklı ilçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 766. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 768. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 769. Bu programa alınacak öğrencilerin Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden,
travma, cinsel saldırı, ölüm ve otopsi gibi olgularla çalışacağı için
ruh sağlığının yerinde olduğunu belgeleyen rapor almaları; otopsi
işlemlerinde ceset taşıma ve çevrilmesi gibi fiziksel güç gerektiren
işlerde çalışırken olguyu taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine
sahip olmaları için erkek öğrencilerde 1,65 m’den, kız öğrencilerde
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1,60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun cm olarak ifade edilen
değerinin son iki rakamından en çok 10 fazla veya 15 noksan kilo
ağırlığına sahip olmaları gerekmektedir.

Bk. 770. Nahçıvan Devlet Üniversitesi’nde eğitim ücretli olup, 2017-2018
eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti yıllık 1000 ABD Doları’dır.
Üniversite bünyesinde hazırlık eğitimi verilmektedir. Hazırlık sınıfı
ücreti her yıl için alınır ve ücret  800 ABD Doları’dır. Hazırlık sınıfı,
öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Öğretim
dili Azerice’dir. Üniversitede yurt imkanı bulunmaktadır. Aylık yurt
ücreti 30 ABD Doları’dır. Üniversite hakkında ayrıntılı bilgiye
ndu@ndu.edu.az veya ito@ndu.edu.az adresinden ulaşılabilir.
İrtibat Bilgileri: Telefon: (00 994 136) 545 27 76 Faks: (00 994 136)
544 08 62 Kayıt için istenen belgeler: 1.ÖSYS Sonuç Belgesi 2.Lise
Diploması 3.Transkript (Öğrencinin belgesi) 4.Sağlık Raporu (Heyet
Raporu) 5. AİDS Raporu 6. Nüfus Kayıt Örneği 7. Milli Pasaportun
Fotokopisi 8. Özgeçmiş 9. Eğitim Kurulu Başkanına Dilekçe 10. 4x3
ölçülü 8 adet fotoğraf. Kayıt Tarihi: Hazırlık Sınıfı için: 01.09.2017-
15.09.2017 tarihleri arasındadır. Üniversite Kayıt Tarihi: 01.09.2017-
14.09.2017 tarihleri arasındadır. Eğitim-Öğretime Başlama ve Bitiş
Tarihi: Hazırlık Sınıfı için: 15.09.2017-25.01.2018/02.02.2018-
30.06.2018 Üniversite Eğitimi için:15.09.2017-25.01.2018
(I.DÖNEM),15.02.2018-01.07.2018 (II.DÖNEM) tarihleri arasındadır.

Bk. 771. Stajlar yaz aylarında olmak üzere arkeolojik kazı, yüzey araştırması
ve/veya müzelerde gerçekleştirilmektedir.

Bk. 772. Öğrenciler eğitimlerini Savur Yerleşkesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 773. Bu programı en yüksek puanla kazanan ve kesin kayıt yaptıran ilk
üç öğrenciye Uludağ Üniversitesi ile Üniversitenin anlaşmalı
olduğu kurum arasında imzalanan Mesleki Eğitime Destek Protokolü
kapsamında Üniversitenin anlaşmalı olduğu kurum tarafından
birinci öğretim yılına kadar Eylül-Haziran aylarını kapsayacak 10
ay süre ile aylık 400 TL. tutarında öğrenim bursu ödenecektir. Birinci
öğretim yılı sonunda, yılsonu değerlendirmesinde en yüksek not
ortalamasına sahip ilk üç öğrenciye ikinci öğretim yılı sonuna kadar,
olmak üzere her yıl toplam üç öğrenciye eğitim desteği verilecektir.
İlgili burslar iki yıl sonunda kesilecektir. Burslar karşılıksızdır. Burslu
programa yerleştirilenler yüksekokul bünyesinde program
değiştirdikleri taktirde burs haklarını kaybederler. Öğrencilik haklarını
kaybeden, herhangi bir disiplin suçu alan veya derse devamsızlık
nedeniyle kalan öğrencilerin bursu kesilir. İkinci yıl öğrencinin
Genel Akademik Not Ortalamasının en az 2.50 olması ve alttan
başarısız dersi kalmamış olması kaydıyla belirlenen miktar üzerinden
burs devam edecektir.

Bk. 774. Türk Hava Kurumu Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2017-
2018 eğitim-öğretim yılında öğrenim ücreti; Mühendislik Fakültesi
Bölümleri için 24.000 TL, İşletme Fakültesi Bölümleri için 22.000
TL., Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu ve İzmir Havacılık
Meslek Yüksekokulu Programları için 14.000 TL. ve İngilizce
Hazırlık Programı için 22.000 TL.'dir. Bu ücretlere %8 KDV dâhil
değildir. Öğrenim ücretindeki olası yıllık artışlar, bir önceki yıla göre
Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artış ile sınırlı tutulacaktır.
Lisans programlarına ve Ankara Havacılık Meslek Yüksekokuluna
kayıt olacak öğrenciler, Ankara Etimesgut Türkkuşu Kampüsü ile
Ankara il sınırları içerisinde yer alan diğer kampüslerde öğrenim
görürler. İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulunda ise eğitim İzmir
Selçuk Kampüsü’nde yapılacaktır.

Bk. 775. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2017-2018
eğitim yılında öğrenim ücreti; İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümleri için
20.000 TL, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği,
Endüstri Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik Bölümleri için 21.000
TL, Mimarlık,  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Psikoloji, Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Bölümleri için 22.000 TL’ dir. Öğrenim ücretine
KDV dâhildir. Öğrenim ücreti banka sözleşmesinde belirtilen
şekilde sekiz taksit halinde tahsil edilir. Öğrenim ücreti, her
akademik yıl için Mütevelli Heyetince belirlenir. Üniversiteye giriş
yılını izleyen akademik yıllarda kayıtlı öğrenciler için yıllık öğrenim
ücretindeki olası artış bir önceki yılın enflasyon oranını geçemez.

Bk. 776. Avrasya Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. Fakülte ve
Yüksekokul Bölümlerine ait ücretler; Sosyal Hizmet, Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi, Odyoloji, Beslenme ve
Diyetetik, Spor Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Gıda Mühendisliği,
Harita Mühendisliği, İç Mimarlık, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği,
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Psikoloji Bölümleri 25.000,00TL., Elektrik-
Elektronik Mühendisliği, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri 22.000,00TL.,
Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gümrük İşletme, Makine
Mühendisliği, Biyokimya, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi, Ebelik,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat,
İşletme, Maliye, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümleri
20.000,00TL., Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü 16.000,00
TL’dir. Meslek Yüksekokuluna ait ücretler;  Adalet, Aşçılık, Harita
ve Kadastro, Moda Tasarımı, Spor Yönetimi Programları 15.000,00
TL., Özel Güvenlik ve Koruma, Kimya Teknolojisi, Sosyal Güvenlik,

Bilgisayar Programcılığı, Dış Ticaret, Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı, Lojistik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Turizm ve Otel
İşletmeciliği, Mimari Restorasyon, Yapı Denetimi, Radyo ve
Televizyon Programcılığı, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik,
Bankacılık ve Sigortacılık, İç Mekan Tasarımı, Doğalgaz ve Tesisat
Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Grafik Tasarımı
Programları 12.000,00 TL.,  Sosyal Hizmetler Programı 10.000,00
TL’ dir.  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna ait ücretler; İlk
ve Acil Yardım I ve II. Öğretim, Anestezi I. ve II. Öğretim, Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri I. ve II. Öğretim Programları 20.000,00TL.,
Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Çocuk Gelişimi I ve II. Öğretim
Programları 18.000,00TL., Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez Teknolojisi,
Acil Durum ve Afet Yönetimi I ve II. Öğretim, İş ve Uğraşı Terapisi,
Optisyenlik I. ve II. Öğretim, Odyometri I. ve II. Öğretim ile
Programları 15.000,00 TL., Sağlık Kurumları İşletmeciliği I ve II.
Öğretim, İş Sağlığı ve Güvenliği Programları 12.000,00 TL’ dir.
Ücretlere KDV dahildir. Burs, yurt, ödeme şartları ile ilgili detaylı
bilgiye www.avrasya.edu.tr resmi web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bk. 777. Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP),
Fırat Üniversitesi ile Sam Houston State Üniversitesi (Amerika)
arasında ortak yürütülen lisans programıdır. Programı başarıyla
tamamlayan bir öğrenci, her üniversiteden bir tane olmak üzere iki
ayrı diploma alır.  İngilizce dil yeterlilik şartlarını sağlayamayan
öğrenciler, Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda
yoğun İngilizce eğitimi alacaklardır (İngilizce yeterlik şartları ve
hazırlık eğitimi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Üniversiteden temin ediniz.).
Öğrenciler birinci ve  ikinci yıla ait lisans derslerini Fırat Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği bölümünde alacaklardır.
Birinci ve  İkinci sınıfda verilen tüm derslerini başar “ı ile tamamlayan
öğrenciler bilahare  Sam Houston State Üniversitesine giderek,
üçüncü ve dördüncü sınıflarına ait lisans eğitimlerini  Amerika’da
tamamlayacaklardır. Öğrencilerin Türkiye’de Fırat Üniversitesine
ve Amerika Sam Houston State Üniversitesine ödeyecekleri okul
ücretleri ve diğer karşılaşabilecekleri muhtemel ödemelerle ilgili
tüm bilgiler Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği
bölümü internet sayfasında ilan edilmektedir.

Bk. 778. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Küçükçekmece-Halkalı
Kampüsünde eğitim-öğretim yapmaktadır. Ayrıca; İslami İlimler
lisans programı ile Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin eğitimleri,
(her bir kur/sınıf için en az 20 öğrencinin talep etmesi halinde)
Küçükçekmece-Halkalı Kampüsüne ilaveten, talep eden öğrenciler
için Üsküdar-Altunizade yerleşkesinde de yapılabilecektir.
Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 akademik
yılında üniversitemize ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler için
öğrenim ücreti; lisans programlarında KDV dâhil yıllık 30.000 TL,
yabancı dil hazırlık programlarında ise KDV dâhil yıllık 25.000 TL’dir.
Taksitli olarak yapılacak ödemelerde anlaşmalı bankanın tahsilat
sistemi kullanılarak 10 taksite kadar ödeme imkânı sağlanır.

Bk. 779. Bu programların eğitimi İstanbul’da, Kapadokya Üniversitesi Sabiha
Gökçen Yerleşkesinde verilecektir. Bu programları tercih edecek
öğrencilerin Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ve bölgedeki
havacılık tesislerinde verilecek uygulama eğitimleri, staj vb. eğitim
faaliyetlerine katılabilmeleri için havalimanı giriş kartı alma şartlarını
taşımaları gerekmektedir. Giriş kartı alabilmek için öğrencilerin
kayıt esnasında adli sicil belgesi ibraz etmeleri ve adli sicil
belgesinde, Türk Ceza Kanunu’na göre zimmet, ihtilas, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtecilik gibi yüz kızartıcı
suçlardan dolayı hüküm kaydı, 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu’nda yer alan suçlardan hüküm kaydı, 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu’na, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi
Hakkında Kanun’a, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu’na ve 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma
Hakkında Kanun’a muhalefetten hüküm kaydı bulunmaması
gerekmektedir. Öğrenciler eğitimleri boyunca Sabiha Gökçen
Havalimanı Giriş Kartları Yönergesinin tüm şartlarına uymakla ve
kart ücretlerini karşılamakla yükümlü olacaktır. Bu programlarda
eğitim ücretlidir. Yüksekokulumuz örgün eğitim programlarında
teorik dersler, derslerin %30’unu geçmeyecek şekilde uzaktan
eğitim sistemi ile verilebilir. Hazırlık sınıfı dâhil tüm örgün eğitim
programlarında dersler programın özelliğine göre ve işbirliği yapılan
kurum kuruluşların imkânları doğrultusunda haftanın altı günü 08.00
– 20.00 saatleri arasında oluşturulacak programa göre işlenecektir.
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(%30 İngilizce) programlarının eğitim ücreti bir yıl için KDV hariç
10.900 TL; Uçuş Harekât Yöneticiliği (%30 İngilizce) ve Uçak
Teknolojisi (%30 İngilizce) programının eğitim ücreti bir yıl için KDV
hariç 13.500 TL’dir. Uçak Teknolojisi (%30 İngilizce) programının
uygulama eğitimlerinin bir kısmının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
tarafından yayınlanan mevzuat gereğince gerçek bakım ortamında
yürütülmesi gerektiğinden program öğrencileri uygulama eğitimlerini
4, 5 ve 6. yarıyıl boyunca hava aracı bakım tesislerinde vardiya
sistemine dâhil olarak alacaklardır. Programı tercih edecek adayların
tercihten önce programın uygulama eğitimleri hakkında bilgi alması
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gerekmektedir. İngilizce programların hazırlık sınıfında eğitim,
öğrencinin seviyesine ve başarı durumuna göre iki veya üç
dönemde verilir. Hazırlık sınıfında iki dönem eğitim gören öğrenciler
için eğitim ücreti KDV hariç 10.900 TL’dir. Seviye ve başarı
durumuna göre hazırlık sınıfında üç dönem eğitim görmesi gereken
öğrencilerin eğitim ücretine KDV hariç 1.500TL ilave edilir. Bu
ücretlere hazırlık eğitimi sonunda yapılacak “online” bitirme sınavı
ve sertifika ücreti dahildir. İlk kayıtta ücretin en az 1/4'ü peşin olarak
ödenir. Ücretin geri kalanı eşit taksitler halinde ödenecek olup,
birinci taksit yüksekokulun banka hesabına yatırılır. Diğer taksitler
kredi kartı aracılığıyla tahsil edilecektir. Kayıt esnasında yüksekokulun
belirlediği banka veya bankalar aracılığıyla uzun vadeli ödeme
imkanları da sunulmaktadır. (*): 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Kapadokya MYO  Kapadokya
Üniversitesine bağlanmıştır.

Bk. 780. Bu programı tercih eden öğrenciler isteğe bağlı olarak, her akademik
yılbaşında belirlenecek kontenjan ve şartlar dâhilinde 2. sınıf
eğitimlerine İstanbul Sabiha Gökçen Yerleşkesinde devam
edebileceklerdir.

Bk. 781. Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
Girne kentinde eğitim öğretim vermektedir. Uluslararası Final
Üniversitesi’nde öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 akademik yılında
Eğitim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat
Fakültesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim ücretleri
yıllık 19.500 TL olup İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim ücretleri yıllık 17.500 TL’dir.
İngilizce hazırlık gerektiren programlar için Hazırlık Okulu öğretim
ücreti yıllık 17.500 TL’dir. Öğretim ücretine %5 KDV, KKTC
Devletinin belirleyeceği Sağlık Sigorta ücreti (Şu andaki ücret 183
TL dir ), Ulaşım ve Sosyal Aktivite (630 TL) ve Kayıt Harcı (350
TL) dahil değildir. İngilizce Hazırlık Okulunda ders kitapları üniversite
tarafından verilip kitap parası öğretim ücretine dahildir. Burslu
programlara yerleştirilen öğrenciler öğretim ücretine dahil olmayan
Kayıt, Ulaşım ve Sosyal Aktivite ve Sağlık Sigorta ücretini
ödemekle yükümlüdürler. Programlar, konaklama imkânları ve
diğer detaylar için üniversitemiz web sitesinden  (www.final.edu.tr)
bilgi alınabilir.

Bk. 782. Öğrenciler eğitimlerini Ondokuzmayıs Ballıca kampusunda
sürdüreceklerdir.

Bk. 783. Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
(KKTC) Girne kentinde Eğitim veren özel bir üniversitedir. 2017-
2018 akademik yılı için belirlenmiş eğitim ücretleri: Hazırlık sınıfı
(Türkçe-İngilizce), tercih edilecek ve yerleştirilecek olan önlisans
veya Lisans programlarının öğrenim ücreti ile aynıdır. İngilizce
Hazırlık sınıfında okuyacak öğrencilerin  kitap ücreti kendileri
tarafından karşılanacaktır. İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
lisans bölümleri ve Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksek Okulu
önlisans bölümleri 12,500 TL, Adalet Meslek Yüksekokulu ve
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bölümleri 15.000 TL, Eğitim
Bilimleri Fakültesi bölümleri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümleri
17.000 TL, Hukuk Fakültesi Yııllık Eğitim Ücreti: 18.000 TL’dir (kayıt
ücreti, sosyal etkinlik ücreti ve sağlık sigortası dahil değildir.). Türk
Lirası olarak belirlenen ücretler enflasyon ve dövizdeki devalüasyon
oranında 2018-2019 akademik yılı için tekrar  düzenlenebilecektir.
Belirtilen eğitim ücretlerine; sosyal etkinlik ücreti, kayıt ücreti ve
sağlık sigortası ücreti toplam 2.000 TL dahil değildir. Ayrıca belirtilen
ücretlere %5 KDV tutarı dahil edilecektir.

Bk. 784. İTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, KKTC’de kurulu Gazimağusa ve
Yenierenköy Yerleşkelerinde, İTÜ Rektörlüğü’ne bağlı bir yapı
içinde eğitim-öğretim vermektedir. Eğitim ücretli olup, İTÜ
Rektörlüğü’nün belirlediği koşullarda, öğrenimlerin bir kısmı İTÜ
İstanbul kampüslerinde olabilir.

2017-2018 Akademik Yılı için öğrenim ücreti; TC uyruklular 17.500
TL, KKTC uyruklular 15.000 TL dir (bu ücretlere KDV hariç olup, %5
(yüzdebeş) KDV uygulanacaktır.).Öğrenim ücreti dışında, burslu/
burssuz tüm öğrencilerden kayıt zamanı Hazırlık sınıfı kitapları,
öğrenci genel gider ve faaliyetleri ve Sağlık Pulu giderleri için 1.500
TL (KDV dâhil) alınır. Detaylar için Üniversiteye başvurunuz. Yıllık
öğrenim ücreti kayıt zamanı peşin veya Güz ve Bahar dönemlerinde
iki eşit ödeme şeklinde yapılabilir. Önümüzdeki yıllarda öğrenim
ücretinde bir artış söz konusu olursa, eski öğrenciler için bu artış
bir önceki yıla göre TL bazında KKTC Devlet Planlama Örgütü
tarafından ilan edilen yıllık Temmuz ayı TÜFE oranı ile sınırlı
olacaktır.

Bk. 785. Bu bölüme 2017-2018 öğretim yılında yerleştirilen en yüksek puanlı
ilk beş öğrenciye Üniversitenin anlaşmalı olduğu kurum  tarafından
burs ilkeleri doğrultusunda, belirlenen kriterlere göre bir akademik
yılda 9 ay boyunca aylık 250 TL burs verilecektir.

Bk. 786. Bu programda zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Bu programa
başvurabilmek yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara
ek olarak; yabancı dil yeterliliği için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) veya Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen

sınavlardan Senatoca belirlenen puanı aldığını belgeleyen öğrenciler
birinci yarıyıla başlayabilir. Yabancı dil yeterliliğine sağlayamayan
öğrenciler kendi imkanları ile yabancı dillerini yeterli hale getirmekle
yükümlüdür. İki yıl sonunda yabancı dil yeterliliklerini yeterli hale
getirdiklerini belgelemeyen öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.
Yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler Anadolu Üniversitesi
bünyesindeki öğretim dili Türkçe olan aynı addaki açıköğretim
programına kayıt yaptırabilirler. (Önlisans İlahiyat (Arapça)
(Açıköğretim) programında başarısız olanlar önlisans İlahiyat
(Açıköğretim) programına; İşletme (İngilizce) (Açıköğretim)
programında başarısız olanlar İşletme (Açıköğretim) programına;
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) programında başarısız
olanlar Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) programına).

Bk. 787. Öğrenciler öğrenimlerini Mardin şehir merkezinde sürdürecektir.

Bk. 788. 2017-2018 eğitim öğretim yılında ÖSYS sonuçlarına göre yerleştirilen
öğrencilere Üniversitenin anlaşmalı olduğu kurum tarafından 9 ay
süre ile aylık 600 TL burs verilecektir. Burs her ders yılı sonunda
başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciye normal öğrenim süresi
boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin
bursu Haziran ayı sonunda kesilir.

Bk. 789. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2016 yılında Kurumsal Dış
Değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir.

Bk. 790. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 791. Öğrenciler öğrenimlerini Devrek ilçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 792. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 793. Öğrenciler öğrenimlerini Sarayköy ilçesinde sürdürecektir.

Bk. 794. Bu programda dersler internete dayalı olarak açıköğretim yöntemi
ile yürütülecektir. Ayrıca kayıtlarda internet üzerinden online olarak
yapılacaktır. Programa kayıt yaptıran öğrencilerin internete erişimli
bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları
gerekmektedir. Bu programa kayıt yaptıran öğrencilerden e-kitap
vb. materyal hizmetleri karşılığında her öğretim döneminde Öğrenci
Katkı Payı ücretine ilave olarak ücret alınır. Her eğitim-öğretim
yılında öğrencilerin ödeyecekleri dönemlik materyal hizmeti ücreti
325,00-TL olarak belirlenmiştir. Programın Güz ve Bahar Dönem
Sonu Sınavları İstanbul Üniversitesi’nin kampüslerinde ve
belirleyeceği sınav merkezlerinde yapılacaktır.

Bk. 795. YGS ve LYS sonucunda ortaya çıkan yerleştirme puanlarına göre
1-100 aralığında ki sıralamada yer alan ve Yıldırım Beyazıt
Üniversitesine (YBÜ) kesin kayıt yaptıran öğrencilere 9 ay süreyle
ayda 750 (Yediyüz elli) TL, 101-1000 aralığındaki sıralamada yer
alan ve YBÜ’ ne kesin kayıt yaptıran öğrencilere 9 ay süreyle ayda
500 (Beş yüz) TL karşılıksız “YBÜ Başarı Ödülü” sağlanacaktır.
“YBÜ Başarı Ödülü” İngilizce hazırlık sınıfının ilk yılını ve normal
öğretim süresini kapsamaktadır. Zorunlu hazırlık sınıfı eğitimini bir
yıllık akademik takvim süresinde bitiremeyen öğrenciler ile Yıllık
Genel Akademik Not Ortalaması 3.00 ün altına düşen öğrencilerin
takip eden dönemden itibaren “YBÜ Başarı Ödülü” kesilir. Hazırlık
sınıfında başarılı olamadığı için ödülü kesilen öğrencilerin ödülleri,
Lisans programındaki eğitimlerine başladıkları tarihten itibaren
bulundukları yıl itibariyle Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek
kriterler çerçevesinde devam ettirilecektir. Ayrıca üniversitemizi
ilk üç sırada tercih eden öğrencilerimize Öğrenci Asistanlık
uygulamasında öncelik tanınacaktır (Öğrenci Asistanlık ile ilgili
olarak ayrıntılı bilgiyi üniversiteden edininiz.)

Bk. 796. Bu programa kayıt için Üniversitelerin Tıp Fakülteleri hastanelerinin
Deniz ve Sualtı Hekimliği ve Hiberbarik Tıp Anabilim Dalından  veya
Sualtı Hekimi bulunan Hiberbarik Oksijen Tedavi Merkezlerinden
“Birinci Sınıf  Sanayi Dalgıcı olur” sağlık raporu alınması
gerekmektedir.  Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliğinde
belirtilen yeterlilik belgesi alma şartlarını yerine getirmiş olmalıdır.
Öğrenciler kendi kişisel dalış malzemelerini (maske, palet, şnorkel,
15 lt dalış tüpü, dalış elbisesi, yüzerlik ceketi-BC,  derin su regülatör,
üçlükonsol patik, ağırlık kemeri, 10 kg. ağırlık sualtı feneri, dalış
çantası.) eğitim-öğretim dönem başında kendileri tamamlamakla
yükümlüdür. Öğrenciler, her yıl Üniversite tarafından düzenlenecek
eğitim gezilerindeki konaklama ve tekne-dalış masraflarını kendileri
karşılayacaklardır. Her eğitim yılı için İşyeri Uygulama Eğitimi
(mesleki staj) zorunluluğu vardır.

Bk. 797. Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi Burdur’da sürdürülecektir.

Bk. 799. İstanbul Teknik Üniversitesi ile New Jersey Institute of Technology
(NJIT) tarafından yürütülen uluslararası ortak 4 yıllık çift diploma
lisans programıdır. Öğrenciler 1. ve 3. yılları İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde, 2. ve 4. yılları New Jersey Institute of
Technology’de tamamlayacaklardır. Bu program, İstanbul Teknik
Üniversitesi’ne kabul edilecek öğrencilerle, New Jersey Institute
of Technology tarafından kabul edilen uluslararası öğrencilerin
birlikte eğitim görecekleri uluslararası bir programdır. Programı
başarı ile tamamlayan öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi’nden
“Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Diploması” ve New
Jersey Institute of Technology’den de “Electrical Enginering
Lisans diploması” alacaklardır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için
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programın yıllık (güz ve bahar yarıyılları) öğrenim ücreti; İTÜ de
İngilizce hazırlık sınıfı için 7700 TL, programın İTÜ de alınacak lisans
öğrenimi için de  5000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasıdır. Bu program
öğrencileri NJIT de geçirecekleri her bir öğrenim yılı için o yıla ait
New Jersey Eyaleti vatandaşlarının ödeyeceği  miktarı
ödeyeceklerdir. Güncel ücret bilgisi http://www5.njit.edu/bursar/
tuition/ internet adresinden elde edilebilir.  İnternet sayfasındaki
ücretler NJIT’nin öğrenim ücreti ve temel harçları ile öğrencinin
programda öngörülen dönemlerdeki oryantasyon programı
ücretinden oluşmaktadır. Öğrencinin New Jersey de bulunacağı
süre içinde, yurt, yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları için
yapacağı harcamanın akademik yıl başına yaklaşık 18.000 ABD
Doları tutacağı tahmin edilmektedir. Öğrencilerin ABD de bulunduğu
sürede sağlık sigortası yaptırması zorunlu olup bunun ücreti de
öğrenciye aittir.

Bk. 800. Öğretim dili en az %30 Yunanca’dır.

Bk. 801. Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP),
Gazi Üniversitesi ile Montana State Üniversitesi (A.B.D.) tarafından
ortak olarak yürütülen lisans programıdır. Programı başarıyla
tamamlayan bir öğrenci, her üniversiteden bir tane olmak üzere iki
ayrı diploma alır. İngilizce dil yeterlilik şartlarından birini
sağlayamayan öğrenciler, birinci dönem Gazi Üniversitesinin,
ikinci dönem Montana State Üniversitesi’nin İngilizce hazırlık
okulunda yoğun İngilizce eğitimi alacaklardır. (İngilizce yeterlik
şartları ve hazırlık eğitimi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi http://
montanastate.gazi.edu.tr/ adresinden edininiz.) Program dört yıllık
olup, 1. yıl ve 3. yıl Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü’nde (Ankara), 2. yıl ile 4. yıl Montana State
Üniversitesi’nde (Bozeman) eğitim görülecektir. Gazi Üniversitesi
ve Montana State Üniversitesinde uygulanacak öğrenim ücretli ile
ilgili duyuru Gazi Üniversitesi’nin http://montanastate.gazi.edu.tr/
adresinde her eğitim-öğretim yılının başında ilan edilecektir. Öğrenim
ücretinde meydana gelebilecek artışlar her eğitim-öğretim yılı
başından önce öğrencilere duyurulacak ve giriş yılına bakılmaksızın
tüm öğrenciler o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretlerine tabi
olacaklardır.

Bk. 802. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 803. Öğrenciler öğrenimlerini Pervari ilçesinde sürdürecektir.

Bk. 804. Üniversite ile imzalanan eğitim işbirliği protokolü çerçevesinde;
2017-2018 eğitim-öğretim yılında yerleşerek kayıt yaptıran
öğrencilerinden ek puanlı olarak ilk beş bine, ek puansız olarak ilk
on beş bine giren ilk on öğrenciye on ay boyunca ayda beş yüz
TL; ayrıca ek puanlı olarak ilk on bine ek puansız olarak ilk otuz bine
giren ilk on öğrenciye on ay boyunca ayda iki yüz elli TL burs
verilecektir. Mezkûr şartlara uymak, alttan dersi bulunmamak ve
dönemlik not ortalaması 3.20’nin altında olmamak kaydıyla
öğrencinin bursu hazırlık+4 (dört) yıl devam edecektir.

Bk. 805. Eğitim Kurucaşile İlçesinde sürdürülecektir.

Bk. 806. Eğitim Türkoğlu İlçesinde sürdürülecektir.

Bk. 807. Bazı dersler Toros Eğitim Merkezinde yapılacaktır.

Bk. 808. Eğitim Akçakoca İlçesinde sürdürülecektir.

Bk. 809. Akademik ve fiziki altyapı tamamlanıncaya kadar İzmir Katip
Çelebi Üniversitesinde öğretime başlanacaktır.

Bk. 810. Antalya Bilim Üniversitesi’nde (Uluslararası Antalya Üniversitesi)(*)
eğitim ve öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında
eğitim ücreti; İngilizce Hazırlık Programı için 28.000TL, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi (İnşaat Mühendisliği
32.000 TL) ve Turizm Fakültesi bölümleri için 29.000TL, Güzel
Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi bölümleri için 32.000TL, Hukuk
Fakültesi için 35.000TL’dir. Bu ücretlere KDV dâhildir. Öğrenim
ücretinin tamamının kayıt anında peşin ödenmesi halinde % 6
indirim uygulanır. Peşin ödeme dışında öğrenciler yıllık öğretim
ücreti ödemelerini, üniversite ile anlaşmalı bankalar kanalı ile
gerçekleştirebilirler. 2017-2018 öğretim ücretlerinin taksitli ödenmesi
halinde yıllık ücretin 1  peşin olmak üzere  Sekiz (8) taksit yapılır.
Taksitler, banka ile anlaşma yapılmak suretiyle her ayın 5’ine kadar
ödenir. Öğretim ücretinin iki eşit taksitte ödenmesi halinde, kayıt
sırasında ½’si, 2. Dönem kaydı sırasında ise geri kalan ½’si
ödenmesi koşulu ile, %4 indirim uygulanır. (*): 01.07.2017 tarih ve
30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Uluslararası
Antalya Üniversitesi adı Antalya Bilim Üniversitesi olarak
değiştirilmiştir.

Bk. 811. Üsküdar Üniversitesi’nde öğretim ücrete tabidir. 2017 - 2018
öğretim yılında yıllık alınacak öğretim ücretleri; İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi: 35.046-TL, Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi: 35.046-TL, Sağlık Bilimleri Fakültesi: 26.250.-TL, İletişim
Fakültesi: 26.250.-TL, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu:
17.454.-TL, Lisans Programlarının Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı
Öğretim Ücreti 29.213.-TL’dir. Ödemeler peşin veya 10 eşit taksit
halinde yapılabilir. Peşin ödemelerde % 5 indirim yapılır. Bu

ücretlere KDV (% 8) dahil değildir. Üsküdar Üniversitesi’nde ücret
artışı; ilgili öğretim yılında gerçekleşen son yılın TEFE ile TÜFE’nin
toplamının yarısını geçmeyecek şekilde Üniversite Mütevelli Heyet
kararıyla arttırılır.  Ayrıntılı bilgiler, Üniversitenin internet sayfasından
adaylara duyurulacaktır.

Bk. 812. TED Üniversitesi’nde (TEDÜ) öğrenim ücrete tabidir. 2017-2018
akademik yılında tüm programlar için ücret KDV (%8) hariç 30.000
TL’dir. Bu ücret iki eşit taksitte Güz ve Bahar yarıyılı başlarında
ödenir.  TED Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik
Fakültelerinde diploma programına değil Fakülteye öğrenci alınır.
Öğrencilerden kayıt yaptırırken ilgi duydukları lisans diploma
programını belirtmeleri istenir. Esas öğrenim görmek istenen lisans
diploma programı, ikinci sınıfın başında öğrencilerin tercihleri
doğrultusunda kesinleştirilir. Lisans diploma programlarına geçişler,,
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ortak
programdan diploma programına geçiş hükümlerine göre
yapılır.Mühendislik Programları: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-
Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği,
Makine Mühendisliği lisans derecelerini; İktisadi ve İdari Bilimler
Programları: Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler lisans derecelerini kapsar. Yurt ücretleri, başarı bursu
esasları ve diğer koşullar hakkında ayrıntılı bilgi için www.tedu.edu.tr
adresini ziyaret ediniz.

Bk. 813. Üniversitenin işbirliği protokolü yapmış olduğu anlaşmalı kurum
tarafından bu programa kayıt yaptıran tüm öğrencileri UCK-105
İşyeri Eğitimi dersi kapsamında 1 gün anlaşmalı kurumda bulunulması
karşılığında 350 TL burs verilecektir. Öğrenciler haftada 1 gün
İngilizce dersi alacaklar ve zorunlu stajlarını anlaşmalı kurumda
yapacaklardır.

Bk. 814. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine yerleştirilme puan türlerine göre
ilk üç sırada yerleşerek kayıt yaptıran Muğla İli Menteşe İlçesinde
öğrenim gören lisans öğrencilerine bir eğitim-öğretim yılı boyunca
ücretsiz konaklama imkanı sağlanacak olup, Üniversite Senatosunun
belirleyeceği akademik başarıya bağlı olarak konaklama imkanı
devam edecektir.

Bk. 815. Teknik bilgi, beceri ve uygulama gerektiren mesleki derslerde en
az %30 uygulamalı yüzyüze eğitim yapılır.

Bk. 816. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 817. Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve
resmi havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programa
girmeye hak kazananlardan adli sicil kaydı ve adli sicil arşivi kaydı
sorgulaması istenecektir. Taksirli trafik suçları hariç adli sicil kaydı
bulunanların kesin kayıtları yapılmayacaktır.

Bk. 818. İstinye Üniversitesi’nde eğitim ücretlidir. 2017-2018 eğitim ve
öğretim yılında öğretim ücreti Tıp Fakültesi’nde 66.000 TL.,
Eczacılık Fakültesi’nde 55.000 TL., Fen Edebiyat Fakültesi’nde
Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psikoloji Bölümlerinde 49.500 TL.,
Sosyoloji Bölümünde 38.900 TL., Türk Dili ve Edebiyat Bölümünde
30.900 TL., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, Ekonomi,
İşletme, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölümleri 38.900 TL. ve Sağlık Yönetimi Bölümü 30.900 TL.,
Mimarlık Fakültesi’nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü
38.900 TL., Mimarlık Bölümü 44.000 TL., Mühendislik Fakültesi’nde
Yazılım Mühendisliği Bölümü 38.900 TL., Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde
Ebelik Bölümü 21.900 TL., Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma
Terapisi, Sosyal Hizmet bölümleri 32.900 TL, Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu’nda Ağız ve Diş Sağlığı, Eczane Hizmetleri,
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Programları 19.800 TL., Radyoterapi, Sosyal Hizmetler programları
20.900 TL., Çocuk Gelişimi, Elektronörofizyoloji, Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İkinci Öğretim) programları
27.900 TL., Ameliyathane Hizmetleri, Ameliyathane Hizmetleri
(İkinci Öğretim), Anestezi, Anestezi (İkinci Öğretim), Diyaliz,
Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim),
programlarında 31.900 TL., Meslek Yüksekokulu’nda Adalet, Aşçılık,
İnşaat Teknolojisi, Uçak Teknolojisi Programları 20.900 TL.,
Bankacılık ve Sigortacılık, Gıda Teknolojisi, İnsan Kaynakları
Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,
Pazarlama, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık
Kabin Hizmetleri, Spor Yönetimi Programlarında 18.900 TL.’dir. Bu
ücretlere KDV dahildir. Bankayla eğitim ve öğretim kredi anlaşması
yapılarak, eğitim ve öğretim ücreti banka aracılığıyla tahsil edilecektir.
EğitiB“m öğretimücretinin üniversite tarafından tahsilatı için ilan
edilen banka ve bankanın prosedürlerine uygun Kredili Mevduat
Hesabı (KMH) sözleşmesi düzenlenmesi koşulu ile bir (1) peşin
sekiz (8) taksitli şekilde ödenir. Limiti bir yıllık eğitim öğretim ücretini
ödemeye yeterli ve üniversitenin anlaşmalı olduğu bankaların
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taksitlendirme özelliğini taşıyan Banka Kredi Kartlarıyla da sekiz (8)
taksitte ödeme yapmak mümkündür. Her yıl için öğrenim ücreti
Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenip, akademik yıl
başlamadan ilan edilir. Öğretim ücretindeki olası yıllık artışlar, bir
önceki yıla göre tüketici fiyatlarındaki artış (TÜFE) ile sınırlı
tutulacaktır. Ayrıntılı bilgiler, Üniversitenin internet sayfasından
(www.istinye.edu.tr) adaylara duyurulacaktır.

Bk. 819. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 820. Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler eğer isterlerse Western
Michigan Üniversitesi ile yapılan anlaşma gereği 3. ve 4. sınıfları
bu üniversitede tamamlayabilecekler ve başarılı olmaları durumunda
da hem Anadolu Üniversitesinden hem de Western Michigan
Üniversitesinden diploma alma imkânına sahip olabileceklerdir.
Western Michigan Üniversitesinde 3. ve 4. sınıfı tamamlamak
isteyen öğrencilerin bu üniversiteye gidebilmek için gerekli İngilizce
dil düzeyini sağlamaları gerekir (İngilizce düzeyi ile ilgili ayrıntılı
bilgiyi Üniversiteden edininiz.). Western Michigan Üniversitesinde
eğitim ücrete tabidir. Western Michigan Üniversitesinin öğrenim
ücreti ve diğer bilgilere Anadolu Üniversitesinin https://
www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/ogrenci-icin-bilgi/ogrenci-
duyurulari internet adresinden ulaşılabilir.

Bk. 821. Bu programa yerleşen ve kayıt yaptıran en yüksek puanlı 5
öğrenciye Üniversitemizdeki öğrenimi süresince Atatürk
Üniversitesi Kalkındırma Vakfı tarafından 8 ay süre ile 600 (altıyüz)
TL burs verilecektir. Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen başarı şartını
sağlayamayan öğrencinin bursu kesilir.

Bk. 822. Öğrenciler öğrenimlerini Mengen’de sürdüreceklerdir.

Bk. 823. Öğrenciler öğrenimlerini Çivril İlçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 824. Bu program T.C. Marmara Üniversitesi ile birlikte uluslararası ortak
6 yıl süreli lisans programları kapsamında yürütülmektedir. Öğrenciler
1.,2. ve 3. sınıfı K.K.T.C. Doğu Akdeniz Üniversitesinde (DAÜ),
4.,5. ve 6. sınıfı T.C. Marmara Üniversitesinde tamamlayacaklardır.
İngilizce Hazırlık Okuluna katılması gereken öğrenciler İngilizce
hazırlık sınıfını DAÜ’de tamamlayacaklardır. Öğrenciler, eğitim
süreleri boyunca DAÜ tarafından yıllık olarak belirlenecek öğrenim
ücretlerini DAÜ’ye öderler. (Bakınız Bk. 66) Bu programda her iki
Üniversitenin akademik gereklerini başarı ile yerine getiren bir
öğrenciye, her iki Üniversitenin logoları ile Rektörleri ve ilgili
Dekanlarının imzalarını taşıyan tek bir diploma düzenlenir.

Bk. 825. Komrat Devlet Üniversitesi’nde eğitim ücretli olup, 2017-2018
eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti 850 ABD Dolarıdır ve iki
taksitte ödenebilecektir. Ücret dönem başlarında (1. Dönem Eylül
ayında, 2. Dönem Ocak ayında) tahsil edilecektir. Bu ücret eğitim
harcı ve staj ücretlerini kapsamaktadır. Yıllık enflasyon oranına
göre okul ücreti artmaktadır. (Öğretim ücreti Moldova Leyi ile tahsil
edilmekte olup, eğitim yılının 1 Eylül’deki Dolar kuru geçerli
olacaktır.) Her öğrencinin banka hesabında 2.000 ABD Doları
olduğunu belgelemesi zorunludur. Milli Kültür Fakültesi Rus ve
İngiliz Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik) Programında öğretim dili
Rusça ve İngilizce’dir. Bir yıl süreli Rusça Hazırlık Sınıfı Programı
uygulanır. Programın ilk döneminde sadece Rus dili öğretilmektedir.
İkinci dönem programında ise İngilizce, Moldova ve Gagavuz tarihi
ve kültürü dersi ve öğrencinin okuyacağı bölümden iki lisans
dersine yer verilmektedir. Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları
(Öğretmenlik) Programının dersleri ağırlıklı olarak Rus Dilinde
okutulmaktadır. Milli Kültür Fakültesi İngiliz ve Rus Dilleri ve
Edebiyatları (Öğretmenlik) Programında öğretim dili İngilizce ve
Rusça’dır. Bir yıl süreli Rusça Hazırlık Sınıfı Programı uygulanır.
Programın ilk döneminde sadece Rus dili öğretilmektedir. İkinci
dönem programında ise Moldova kanonu ve Moldova dili dersleri
ve öğrencinin okuyacağı bölümden iki lisans dersine yer
verilmektedir. İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik)
Programının dersleri ağırlıklı olarak İngiliz Dilinde okutulmaktadır.
Bu programın Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere ikinci bir
hak tanınır, komisyon oluşturulur şayet öğrenci komisyonda da
başarılı olmazsa programı bir yıl daha tekrar ederler. İkinci yıl
sonunda da başarısız olan öğrencilerin okul ile ilişikleri kesilmektedir.
Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil
değildir. Komrat Devlet Üniversitesi Rusça Yeterlik Sınavını
başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Komrat Devlet Üniversitesi
kriterine uygun Uluslararası Yeterlik Sınav belgesine sahip olan
öğrenciler de doğrudan birinci sınıfa alınırlar. 2017-2018 eğitim-
öğretim yılında Rusça Hazırlık Sınıfı öğretim ücreti 700 ABD
Dolarıdır. (Öğretim ücreti Moldova Leyi ile tahsil edilmekte olup,
eğitim yılının 1 Eylül’deki Dolar kuru geçerli olacaktır.) Üniversiteye
kabul için ortaöğretim kurumundan mezun olunması ve hiç bir sağlık
sorununun olmaması gereklidir. Ağır hastalıkların bulunmaması
zorunludur ve buna dair sağlık raporunun olması şarttır. (Şeker,
kalp, böbrek hastalıkları vb.) Her dönem sonunda yapılan
değerlendirmeye göre genel akademik not ortalaması 10 üzerinden

9.5 ve üstünde olan öğrencilere Moldova Eğitim Bakanlığı tarafından
karşılıksız burs sağlanabilmektedir. Burs ayrıntıları Moldova Eğitim
Bakanlığı tarafından her yıl ayrıca ilan edilir. Bu burs Rusça Hazırlık
Programında okuyan öğrencileri kapsamaz.Üniversite bünyesinde
50 Türk öğrenci için yurt imkanı bulunmaktadır. Kız ve erkek
öğrenciler aynı binada farklı bölümlerde kalmaktadır. Yurt binasında
odalar 2-4 kişilik olup, her katta mutfak, banyo ve tuvalet
bulunmaktadır. Aylık yurt ücreti 20 ABD Dolarıdır. Yurt yenilenmiş
olup, teknolojik donanıma sahiptir. Ayrıca, isteyen öğrenciler kiralık
ev tutabilirler. Aylık ev kiraları 150-250 ABD Doları arasında
değişmektedir. Bir öğrencinin aylık geçim masrafı kira hariç
minimum 100 ABD Dolarıdır. Gagauzya Bölgesi başkenti küçük
sakin bir şehir olan Komratta Türk asıllı Gagauz vatandaşları
yaşamaktadır. Öğrenciler Türk kültürüne yakın bir kültüre sahip
olan Gagauz kardeşlerimizle iç içe yaşama imkanına sahip olacaklar
ve yabancılık çekmeyeceklerdir. Bölgede sportif aktiviteler
bulunmakta ve her öğrenci sportif aktivitelere katılma hakkında
sahiptir. Yeni bina 1.476 metre karesi eğitim için ayrılmış olup,
toplam 5.283 metre karaye inşa edilmiştir. Üniversite bünyesinde
Avrupa standartlarına göre oluşturulmuş fakültede eğitim
verilmektedir. Fakülte bünyesinde Türk öğrencilere özel olarak ayrı
bir sınıf (merkez) tahsil edilmiş olup, teknolojik donanıma sahiptir.
Bu merkez 52 metre karelik bir sınıftan oluşmaktadır. Hazırlık Sınıfı
kayıt tarihi 01.09.2017-28.10.2017 tarihleri arasındadır. Üniversite
için kayıt tarihi: 01.09.2017-25.10.2017 tarihleri arasındadır. Eğitim-
Öğretimin Başlama ve Bitiş Tarihi: Hazırlık Sınıfı için 01.11.2017-
31.07.2018, Üniversite için 01.09.2017-30.06.2018 tarihleridir.
Üniversite hakkında ayrıntılı bilgiye kduturkmerkezi@maıl..ru e-
posta adresinden ulaşılabilir. (İrtibat Bilgileri: Sonea SURNİNA
Telefon: 00 373 298 23481:25988, Faks: 00 373 298 23481:25988
Cep: 00 373 79932046) Kayıt için istenilen belgeler; Kimlik
(Pasaport), Lise Diploması (Apostil onaylı), Sabıka Kaydı (Apostil
Onaylı), Banka Hesabı (En az 2.000 ABD Doları bulunması
zorunludur Moldovada.), Sağlık Raporu (Kalp Elektrokardiogrami
ve Psikiyatri Raporu), 6 adet vesikalık fotoğraf (3x4 ebatlarında)

Bk. 826. UOLP-Köln Üniversitesi Çift Diplomalı Hukuk Lisans programı
çerçevesinde eğitimin ilk iki yılı (ilk dört yarıyılı) Almanya’daki Köln
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve Almanca olarak, sonraki iki
yılı (son dört yarıyılı) Altınbaş Üniversitesi’nde (İstanbul Kemerburgaz
Üniversitesi) (*) ve Türkçe olarak verilir. Öğrencinin hukuk öğrenimine
başlayabilmesi için Almanca dil bilgisinin Köln Üniversitesinin
yapacağı sınav sonucunda en az B2.2. seviyesinde olması veya
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (“The Common European
Framework”) kapsamında yer alan “C1” düzeyinde Almanca Dil
bilgisini gösterir belge getirmesi gerekmektedir. Almanca dil bilgisi
yeterli düzeyde olmayan öğrenciler Altınbaş Üniversitesi (İstanbul
Kemerburgaz Üniversitesi) Almanca hazırlık okulunda 1 yıl yoğun
dil eğitimi alır. Öğrenciler Almanya’ya ulaşım masrafları ile
Almanya’daki yaşam masraflarını kendileri karşılar. Almanya’daki
yaşam giderlerinin aylık 800 Avro kadar olacağı öngörülmektedir.
Program hakkında ayrıntılı bilgi Üniversitenin internet adresinden
alınabilir (http://www.kemerburgaz.edu.tr/tr/akademik-birimler/
fakulteler/hukuk-fakultesi/kemerburgaz-koln-ortak-lisans-
programi/lisans-programi-ve-amaci). (*): 01.07.2017 tarih ve 30111
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile İstanbul Kemerburgaz
Üniversitesi adı Altınbaş Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

Bk. 827. a) Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde eğitim dili İngilizce’dir.
Uluslararası geçerliliği bulunan bir belge ile İngilizce yeterliliğini
belgeleyen veya üniversitede yapılacak yeterlik sınavında başarılı
olan öğrenciler doğrudan üniversitenin 1. sınıfına kaydedilir.
Uluslararası geçerliliği bulunan bir belge ile İngilizce yeterliliğini
belgeleyemeyen veya yeterlik sınavında başarılı olamayanlar,
üniversite bünyesindeki İngilizce Hazırlık Okulu’na devam ederler.
İngilizce Hazırlık Okulu 4 yıllık öğrenim süresine dahil değildir.
İngilizce Hazırlık Okulu bir akademik yıldır. Hazırlık Okulu en çok
2 akademik yılda tamamlanmak zorundadır. Bu süre zarfında
başarılı olanlar üniversite lisans eğitimine devam edebilirler. b)
Üniversiteye burslu kabul edilen öğrencilerden İngilizce Hazırlık
eğitimine devam eden ve akademik yıl sonunda yapılan İngilizce
yeterlik sınavında başarısız olanların hazırlık okulunda daha sonra
alacakları eğitim ücrete tabidir. c) Tam burslu (%100 burslu) olan
öğrenciler haricinde Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir.
2017-2018 eğitim-öğretim yılı ücreti; Mühendislik Fakültesi’nde
burssuz öğrenciler için 4.000 Avro, %50 burslu öğrenciler için 2.000
Avro ve %25 burslu öğrenciler için ise 3.000 Avro’dur. Üniversitenin
diğer fakülteleri için 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ücreti burssuz
öğrenciler için 3.500 Avro, %50 burslu öğrenciler için 1.750 Avro
ve %25 burslu öğrenciler için ise 2.625 Avro’dur. 2017-2018 eğitim-
öğretim yılında İngilizce Hazırlık Okulu ücreti Burssuz öğrenciler için
3.000 Avro, %25 Burslu öğrenciler için 2.250 Avro, %50 Burslu
öğrenciler için ise 1.500 Avro’dur. İngilizce Hazırlık Okulunda
başarılı olamayan öğrenciler tekrar kayıt ücreti ödeyerek bir yıl
daha hazırlık sınıfına devam edebilirler. Hazırlık sınıfını tekrar
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okuyan öğrenciler için; Burssuz öğrenciler 3.000 Avro, %25 Burslu
öğrenciler 2.250 Avro, %50 Burslu öğrenciler 1.500 Avro’dur. d)
Burslar: Uluslararası Balkan Üniversitesi %25, %50 ve %100
oranlarında burs imkanı sunmaktadır. Üniversitenin %50 Burslu
programlarını tercih edip, kayıt yaptıran ve kayıt oldukları programın
türüne göre 2017 yılı LYS sınavındaki sıralamada ilk 10.000’e (DİL
puanı ile girenlerden ilk 5000’e) girenlere Tam Burs (%100)
verilecektir. Söz konusu burslar öğrencinin başarılı olması ve
disiplin cezası almaması kaydıyla, İngilizce Hazırlık Okulu eğitimi
dahil, tüm öğretim süresi için geçerlidir. Bursların başlangıç
seviyesinde devam edebilmesi için, İngilizce Hazırlık eğitiminin bir
yılda tamamlanması ve fakülte sınıflarında genel not ortalamasının
(GPA) %100 burslular için 4.00 üzerinden 3.00, %50 burslular için
2.75 ve %25 burslular için 2.50 olması gerekmektedir. Burslar
sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Barınma ve yemek ücretleri
ile oturma izni giderleri öğrenciye aittir. e) Üniversite kayıt tarihleri,
ÖSYM’nin ilan ettiği tarihler arasındadır. 2017-2018 akademik yılı
18 Eylül 2017 tarihinde başlayacaktır. Eğitim-Öğretime Başlama
Tarihi: Hazırlık sınıfı için: 11.09.2017-15.09.2017 tarihleri arasındadır.
Üniversite eğitimi için: 18.09.2017-22.09.2017 tarihleri arasındadır.
Tarih ve kültür şehri olan Üsküp’te öğrencilerin aylık barınma,
yemek, yol ve kırtasiye giderleri ortalama 250-300 Avro’dur.
Üsküp’te kız ve erkek öğrenciler için yurt imkanları mevcuttur. Yurt
ücreti aylık 100-150 Avro’dur. Üniversiteye kayıt yaptıracak
öğrenciler Üniversite ve Üsküp’te yaşam koşulları hakkında
ayrıntılı bilgiye Uluslararası Balkan Üniversitesi İstanbul Bürosundan
veya www.ibu.edu.mk internet adresinden ulaşabilirler. (İRTİBAT
BİLGİLERİ: Uluslararası Balkan Üniversitesi İstanbul İrtibat Bürosu:
Megacenter C29 Kat:10 Bayrampaşa/İstanbul, Telefon: 0 212 584
26 27; International Balkan University, Tashko Karadza 11A, 1000
Skopje, Macedonia. Telefon: 00 389 232 14 831, Faks: 00 389 232
14 832 e-posta: info@ibu.edu.mk) f) Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
1-Lise Diploması (orijinal), 2-Lise Transkripti (4 yıl için detaylı-
orijinal), 3-Üniversite Kayıt Formu (Üniversiteden alınır.), 4-ÖSYS
Belgesi (orijinal), 5- 12 Fotoğraf. (Not: Lise Diploması ve Transkript
tercümeleri ve onaylanması konusunda gerekli işlemler Üniversite
Hukuk İşleri Bürosu tarafından yürütülmektedir.) Lise Diploması
ve Transkript (Not Döküm Çizelgesi) Onaylanması için Gerekli Olan
Belgeler: 1. Lise Diploması: Diplomanın aslı; asıl diplomaya
“Apostil” Onay mühürü yaptırılmalıdır. (Kaymakamlıklardan
yaptırılabilir.) 2. Her yılın ayrı ayrı ders not dökümünü gösteren
çizelge (Transkript) (Her yıl için detaylı doldurulması gerekir.) 3.
Özel Okul Lise mezunları için, Türk Milli Eğitim Bakanlığından okulun
akredite olduğunu gösteren belge alınması gereklidir. 4. Nüfus
Kayıt Belgesi (Aslı) 5. İkametgâh (Aslı) Yukarıda istenen tüm
belgelerin Makedoncaya tercüme edilmesi ve Noterden onaylanması
gereklidir. (Tercüme ve Noter onayı Makedonya’da yapılacaktır.)
Bütün istenen belgeler ıslak imzalı, yetkili makam damgası ve
imzası ile orjinal olmalıdır. (Onaylanmış fotokopi ve “Aslı Gibidir”
ibaresi olan belgeler kabul edilmemektedir.) İstenen orijinal belgeler
üzerinde yapılan herhangi bir düzeltme veya kalem işareti
Makedonya Makamlarınca kabul edilmemektedir. Okullardan verilen
Not Döküm Çizelgeleri (Lise Transkript) her yılın derslerini ve geçerli
notlarını gösterecek şekilde detaylı hazırlanmış olmalıdır. Yukarıda
bahsedilen belgelerden bir tanesi bile eksik olsa öğrencinin başvurusu
Makedonya Makamlarınca kabul edilmemektedir. Bütün belgeler
aslından tercüme edilmiş olarak 3’er adet çoğaltılmalıdır. Üniversite
Hukuk İşleri Bürosu Öğrenci Görüşme Saatleri: Pazartesi, Cuma
(08:00-12:00 ve 13:00-16:00) g) Oturma İzni İçin Gereken Belgeler:
1. Pasaport: Pasaportun en az 16 ay geçerli süresi olmalıdır. 2. Adli
Sicil Belgesi: Adli sicil belgesinde söz konusu kişinin doğum tarihinin
gün, ay, yıl olarak tamamının gösterilmesi gerekir. 3. Taahhütname:
Öğrencinin velisi tarafından Türkiye’de noterde velisi bulunduğu
kiş inin Makedonya’daki ikamet ve eği tim masraflarını
karşılayacağını belirtmesi gereken bir belgedir. 4. Sağlık Sigortası:
Öğrencinin Türkiye’de bağlı olduğu sağlık kurumundan sigortalı
olduğunu gösteren belge.  Söz konusu belgenin ıslak mühürlü
olması gerekir. Eğer öğrenci devlet sigortasını kullanmıyor ise özel
sağlık sigortası yapması gerekir. Özel sigorta yapılırken dikkat
edilmesi gereken husus sigortada Seyahat ibaresinin bulunmaması
gerekir. Seyahat Sağlık Sigortası değil sadece Özel Sağlık Sigortası
olarak hazırlanması gerekir. 5. Fotoğraf: Biometrik 8 (sekiz) adet
fotoğraf. Beyaz tabanlı, uygun kıyafetli ve 3x35 cm ebatlarında
olmalıdır. 6. Yurt veya kira sözleşmesi: Bu belge öğrencinin
Makedonya’da ikamet edeceği kurum veya sözleşme yapacağı
şahıslar tarafından noter onaylı olacak şekilde hazırlanacaktır.
(Belge Makedonca hazırlanacağı için tercümeye gerek
kalmayacaktır.) Yukarıda belirtilen orijinal belgelerin hepsi
Makedonca’ya tercüme edilip noterde onaylanması gerekir. Tercüme
ve noter işlemleri Makedonya Cumhuriyetinde yapılacaktır. Öğrenci
evraklarını hazırlayıp Hukuk Bürosuna teslim ettikten sonra tercüme
ve noter işlemleri de tamamlandıktan sonra Üniversitenin hazırlaması

gereken belgeler: 7. Makedonca Öğrenci Belgesi: Öğrencinin
Üniversitede kayıtlı olduğunu gösteren belgedir. Üniversite Öğrenci
İşlerinden temin edilir. 8. İngilizce 4 Yıllık Eğitim Program Belgesi:
Üniversite tarafından verilir. 9. İngilizce Bildiğine Dair Belge:
Öğrencinin İngilizceyi yeterli seviyede bildiğini gösteren belgedir.
Üniversite tarafından verilir. 10. Belirlemiş Süre İçin Oturum İzni
Formu: Öğrenci kendisi dolduracak, Üniversite Hukuk Ofisinden
alınabilir. 11. Vize Başvuru Formu: Öğrenci kendisi dolduracak,
Üniversite Hukuk Ofisinden alınabilir. Yukarıda belirtilen tüm
belgelerin orijinal nüshaları ve çeviri yapılarak noterde onaylatılan
nüshaları ile başvuranın ana vatanındaki Makedonya Devleti
Konsolosluğuna teslim edilmelidir. Başvuruyu yaptıktan sonra
onay kararını Konsolosluk kendilerini Resmi Bir Kararla
bilgilendirecektir. Bu Resmi Kararı öğrenci şahsen, bizzat kendi
gidip almalıdır. Bu kararı Makedonya sınırından geçerken ve oturma
izni almak için kullanacaktır. Öğrenci  Makedonya’ya giriş yaptığı
günden itibaren en geç 48 saat içinde Makedonya’da ikamet
edeceği yerin en yakın karakoluna giriş yaptığını bildirmesi gerekir.
Karakola kaydını yaptıktan sonra oradan verilen belge ve
Konsolosluktan aldığı Resmi Kararla beraber öğrenci 5 gün içinde
Üniversite Hukuk sorumlusuyla birlikte Makedonya Cumhuriyeti
İçişleri Bakanlığına belgeyi imzalatması gerekir.  Makedonya
Cumhuriyeti makamlarınca öngörülen 5 gün içinde ülkesindeki
konsolosluktan aldığı Onay belgesine imzayı almadığı takdirde,
kendisine verilen izin hakkını kaybeder ve bütün işlemlere yeniden
başlaması gerekir.  Oturma izni ile beraber verilen kimlik kartı daima
öğrencinin yanında olmalıdır. Oturma izni ile ilgili bilgi almak için
Üniversite Hukuk İş leri Bürosunu arayabil irsiniz.
(ibuturkiye2014@gmail.com)

Bk. 828. 1. sınıfın sonunda öğrenci ilk kayıt esnasında seçtiği lisans
programını; üniversite yönetmelikleri ve bölüm kontenjanı dahilinde
değiştirebilir.

Bk. 829. Sanko Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim
yılında yıllık öğrenim ücreti Tıp Fakültesi 46.200 TL, Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik bölümü 16.500 TL, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon bölümü 20.900 TL, Beslenme ve Diyetetik bölümü
için 19.800 TL’dir. Bu fiyatlara KDV dahildir. Peşin ödeme yapılabilir.
Peşin ödeme dışında, ilk kayıt sırasında % 25 peşin ödeme
yapılması, kalan ödemelerin 4 (dört) eşit taksite bölünerek, peşinat
ödemesini takip eden aydan başlayarak (her ay bir taksit) ödenmiş
olması ya da peşinat olarak %25 alındıktan sonra kalan tutarın kredi
kartı ile 8 (sekiz) eşit taksite bölünerek kayıt esnasında
yapılandırılması zorunludur. Eğitim ücretleri takip eden yıllarda,
günün ekonomik koşullarına uygun olarak Mütevelli Heyet tarafından
yeniden belirlenip akademik yıl başlamadan ilan edilir. Burslar ve
koşullar hakkında daha detaylı bilgi almak üzere www.sanko.edu.tr
sitesi ziyaret edilebilir.

Bk. 830. Bu programa kayıt yaptıracak adayların Eskişehir’de bir hafta
süreli uygulama dersi yapmaları zorunludur.

Bk. 831. Bu programda 6. ya da 7. yarı yılda sektörel eğitim programı
uygulanmaktadır. Ayrıntılı bilgi sep.btu.edu.tr adresinde yer
almaktadır.

Bk. 832. Bu programa kayıt için bir hastaneden bu mesleği yürütmeyi
engelleyecek derecede konuşma (aksan ve şive hariç, pelteklik,
telaffuz, ortodontik bozukluk, kekemelik ve tutukluk), işitme,
görme veya ruhsal engeli olmadığını belgeleyen sağlık raporu
almak gerekir.

Bk. 833. Öğrenciler öğrenimlerini Hopa İlçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 834. Bu programa alınan öğrenciler ilgili Yönetmelikte (19 Mart 2008 tarih
ve 26821 sayılı Resmi Gazete) belirtilen koşulları sağlamaları
halinde tıp fakültesinin ikinci sınıfında Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Tıp Doktoru Bütünleşik Programına başvurabilirler. Mülakat
ve başvuru değerlendirmesi sonucunda programa kabul edilen
öğrenciler iki dereceli (Tıp Doktoru MD ve Bilim Doktoru PhD) Tıp
Bilim Doktoru Bütünleşik programına intibak ettirilirler. İki dereceli
program eğitim süresini iki yıl (dört yarıyıl) uzatır.

Bk. 835. Binghamton Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan uluslararası
ortak lisans programları 4 yıl süreli olup, öğrenciler iki kez birer
akademik yıl süre ile öğrenimlerinin yarısını Binghamton’da diğer
yarısını da Türkiye’deki ilgili üniversitelerinde tamamlayacaklardır.
2017-2018 Eğitim Öğretim yılı için bu programlara yerleşen
öğrenciler için öğrenim ücreti İngilizce hazırlık ve lisans programları
için akademik yıl başına İTÜ’de lisans eğitimi için 10 000 TL, hazırlık
sınıfı için 7 700 TL olup , Güz ve Bahar dönemlerinde iki eşit taksitte
ödenecektir. Binghamton Üniversitesinde geçirilecek dönemler
için öğrenciler bu üniversitenin o yıl için belirlenen ücretini
ödeyeceklerdir. Ortak programın yurtdışındaki ilgili üniversiteye ait
öğretim ücreti (burs, yaşam koşulları, sigorta vb.) ile diğer kişisel
harcamalara ait bilgiler ilgili üniversitenin internet sayfasından
edinilmelidir.
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Bk. 836. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 7. ve 8. yarıyıl
içerisinde uygulamalı dersleri almaları gerekmektedir.

Bk. 837. Marmara Üniversitesi ile UNCW North Carolina, Wilmington
Üniversitesi tarafından birlikte yürütülecek olan İşletme Yönetimi
Ortak Lisans Programı 4 yıl süreli olup, öğrenciler öğrenimlerinin
birinci, ikinci ve üçüncü yıllarını Türkiye’de Marmara Üniversitesinde,
dördüncü yılını ise UNCW North Carolina, Wilmington Üniversitesinde
tamamlayacaklardır. 2016-2017 eğitim öğretim yılı için bu programın
akademik yıl başına (Yaz Okulu hariç) Marmara Üniversitesindeki
öğrenim ücreti hazırlık ve lisans programlarında geçireceği her yıl
için II. öğretim ücretinin 3 katı kadar öğrenim ücreti  öderler.
Programa ait diğer bilgilere http://bus.isletme.marmara.edu.tr/
cift-diploma-programi-uncw/ linkinden ulaşabilirsiniz.  UNCW North
Carolina, Wilmington Üniversitesinin öğrenim ücreti ve diğer
bilgilere Üniversitenin http://www.csb.uncw.edu/ internet adresinden
ulaşılabilir.

Bk. 838. Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Abdullah Gül Üniversitesini
Destekleme Vakfı’nın (AGÜV) desteğiyle, başarılı öğrencileri için
eğitim yaşamları boyunca gelişim desteği fırsatı sunmaktadır.
Burslar en fazla 5 yıl süreyle yılın 9 ayında, aylık olarak öğrencilerimize
karşılıksız olarak verilecektir. Öğrencilerimizin, Lisans Yerleştirme
Sınavı (LYS) sonucunda yerleştiği ve kayıt yaptırdığı bölümün
puan türündeki derecesine göre değişen, burs miktarları şöyledir:

ilk 100’e 2.000 TL, 101-1.000 arasına 1.500TL, 1.001-5.000 arasına
1.000 TL, 5.001-10.000 arasına 700 TL, 10.001-15.000 arasına 600
TL,  15.001-20.000 arasına 500 TL, gelişim desteği aylık olarak
verilecektir. Lisans eğitiminde verilen bursların yanı sıra, bilim
adamı olmak isteyen ve LYS sonucunda yerleştiği ve kayıt
yaptırdığı bölümün puan türünde ilk 1000’den gelen başarılı
öğrencilerimizden lisans eğitimini üniversitemizde 3.50/4.00 ortalama
ile tamamlayanlara, akademik kariyerlerini AGÜ’de sürdürmeleri
şartıyla, ABD’de kabul alacakları bir üniversitede lisansüstü
eğitimleri için, AGÜV tarafından çeşitli burslar verilecektir.
Yerleştirme puan türüne göre ilk 15.000’den gelen ve AGÜ Dil
Hazırlık okulunu bitirip Lisans eğitimine geçmeye başarı sırasına
göre ilk 30’da hak kazanan öğrencilere dil becerilerini daha ileriye
götürmeleri ve uluslararası deneyim kazanmaları için ABD’nin
prestijli dil okullarında yaz döneminde 4 hafta eğitim imkânı
verilecektir. Öğrencilerin eğitim, seyahat ve konaklama masrafları
AGÜV tarafından karşılanacaktır. AGÜ, LYS sonucunda yerleştiği
ve kayıt yaptırdığı bölümün puan türünde ilk 20.000’den gelen
öğrencilerine, en fazla 5 yıl boyunca yılın 9 ayı AGÜV barınma
desteği kapsamında modern öğrenci köyünde zorunlu (kişisel)
konut giderleri ücretlendirilerek yurt imkanı sağlanacaktır. LYS
puanına göre ilk 25.000 den AGÜ ye kayıt yaptıran Öğrencilere
bilgiye sınırsız erişebilmeleri ve eğitimleri süresince kullanabilmeleri
için dizüstü bilgisayarlar AGÜV tarafından sağlanacaktır. Gelişim
desteği, yurt dışı eğiH“tim destekleri ve barınma desteği, AGÜV
Burs ve Yardım Yönetmeliği hükümlerine göre sağlanacaktır.

Bk. 839. Öğrenciler öğrenimlerini Çaycuma İlçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 840. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 841. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı tarafından
Üniversitemizin;  Lisans programlarına yerleştiği ve kayıt yaptırdığı
programın puan türüne göre Türkiye genel başarı sıralamasında (ek
puanlı yerleştirme başarı sırası hariç) ilk 6.000’e giren Tıp Fakültesi
ve ilk 9.000’e giren Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ile ilk
30.000’e giren Mühendislik Fakültesi öğrencilerine aylık 1500 TL;
ilk 8.000’e giren Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve
Türkçe Öğretmenliği programları, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyatı ve Tarih programları,  ilk 10.000’e giren Tıp Fakültesi
ve Sağlık Yüksekokulu, ilk 15.000’e giren Diş Hekimliği Fakültesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı, ilk
60.000’e giren Mühendislik Fakültesi, ilk 25.000’e giren Eğitim
Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri programları, ilk 30.000’e giren İlahiyat Fakültesi,
Ardeşen Turizm Fakültesi, Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programı, ilk
35.000’e giren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi Matematik, Biyoloji, Kimya ve Gürcü Dili ve Edebiyatı
programları ile Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği
programları; ilk 75.000’e giren Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi
Öğretmenliği programı, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Güzel
Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi,
Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi, Fındıklı Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu öğrencilerine aylık 1000 TL; ilk 75.000’e giren Sağlık
Yüksekokulu öğrencilerine ise aylık 500 TL başarı bursu verilecektir.
Burslar; hazırlık sınıfı dâhil programın normal öğrenim süresi
boyunca ve her eğitim-öğretim yılında 9 ay olarak ödenecektir.
Öğrencinin genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden
2.50’nin altına düşmesi, sınıf kaybı ve alttan dersinin bulunması,
kayıt dondurması/izinli olması ya da uzaklaştırma veya daha üst
bir ceza alması durumunda burs kesilir.

Bk. 842. Bu programa kayıt olan öğrenciler 3 dönem okulda eğitim, 3 dönem
ilgili sektörde işyeri eğitimi alacaklardır (Ayrıntılı bilgi ilgili MYO’dan
alınabilir.).

Bk. 843. Öğrenciler derslerini tamamlamaları şartıyla 8. dönemlerini İntörn
Mühendislik Uygulaması kapsamında alanları ile ilgili kurum ve
kuruluşlarda geçireceklerdir.

Bk. 844. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 845. Bu programa kayıt için bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki
ve ruhsal engeli olmadığını  belgeleyen heyet raporu alınması ve
öğrencilerin mezun olabilmeleri için sürücü belgesine (B Sınıfı) sahip
olmaları gerekir.

Bk. 846. Öğrenciler öğrenimlerini Eleşkirt İlçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 847. Bu programa en yüksek puanla yerleşen ve kesin kayıt yaptıran
ilk beş öğrenciye birinci sınıfın sonuna kadar; Üniversitenin
anlaşmalı olduğu kurum arasında imzalanan Mesleki Eğitime
Destek Bursu Protokolü (Güncel Protokol
www.mennanpasinli.uludag.edu.tr ve www.tjk.org. web sayfalarında
yayınlanmaktadır.) kapsamında asgari brüt ücretin %30’undan az
olmamak koşuluyla Ekim-Haziran aylarında (9 aylık), ikinci sınıfta
ise not ortalaması en yüksek ilk beş öğrenciye aynı şartlarda
öğrenim bursu ödenecektir. Öğrencilik hakkını kaybeden, devam
mecburiyetini sağlayamayan program değişikliği yapan veya
herhangi bir disiplin suçu işleyen öğrencilerin bursu kesilir. İlgili
burs, yedek burs listesindeki öğrenciye aktarılır.

Bk. 848. Bu programa başvurabilmek için Yükseköğretim Kurumunun
aradığı bütün koşullara ek olarak; boy uzunluğu erkekler için en az
1,68 m, kızlar için en az 1,60 m olmak, beden ağırlığı boy
uzunluğunun “cm” olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından
en çok 10 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak, vücut yapısı
düzgün olmak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken yara,
yanık, leke, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, sağlık
durumunu  tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporu ile
belgelemek gerekir. Programa kayıt yaptıracak öğrenciler,
Yüksekokulun belirlediği eğitim kıyafetlerini giymek zorundadırlar.
Kıyafetlerin temini öğrenciye aittir.

Bk. 850. Yeditepe Üniversitesi ve FH KIEL Uygulamalı Bilimler
Üniversitesinin birlikte yürütecekleri uluslararası ortak lisans
programı, hazırlık programı hariç 4 yıl sürelidir. Öğrenciler
öğrenimlerine Yeditepe Üniversitesinde başlayıp  öğretim
programının 120  AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredi
karşılığı derslerini Yeditepe Üniversitesinde, 120 AKTS kredi
karşılığını FH KIEL Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde
tamamlayacaklardır. Öğrenciler öğrenimleri süresince  Yeditepe
Üniversitesi tarafından her yıl belirlenen öğretim ücretini öderler;
FH KIEL Uygulamalı Bilimler  Üniversitesi için ayrıca bir öğretim
ücreti ödenmez. Öğrencilerin Almanya’da geçirecekleri süre içinde
barınma dahil yaşam giderleri için aylık yaklaşık 800 Avro’luk bir
harcama öngörülmekte, FH KIEL Uygulamalı Bilimler  Üniversitesi
tarafından her yarıyıl için 150-250 Avro arasında şehir içi ulaşım
kartı ücretini de içeren bir kayıt parası ile zorunlu sağlık sigortasının
yaptırılması talep edilmektedir.

Bk. 851. Programı tercih edecek öğrenciler tercih yapmadan önce istihdamda
sektör tarafından aranan uçuşa uygunluk şartlarını
değerlendirmelidirler. Programın mock-up ve kabin servis eğitimleri
Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda oluşturulan mock-
up ve İstanbul’da anlaşmalı kurum eğitim merkezinde verilecektir.

Bk. 852. Bu programın eğitimi İstanbul’da Maltepe Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulunun Uçak Teknolojisi
laboratuarında verilecektir. Programı tercih edecek öğrencilerin,
ilgili uluslararası havalimanı ve bölgedeki havacılık tesislerinde
verilecek uygulama eğitimleri, staj vb. eğitim faaliyetlerine
katılabilmeleri için öngörülen şartlara sahip olmaları ve ayrıca
havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir sicil
kaydı bulunmaması gerekmektedir.

Bk. 854. Öğrenciler öğrenimlerini Pazar ilçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 855. Bu programa başvurabilmek için Yükseköğretim Kurumunun
aradığı bütün koşullara ek olarak, kayıt sırasında bedensel ve
psikolojik rahatsızlığının bulunmadığının sağlık raporu ile belgelenmesi
gerekir. Bu programa kayıt olan öğrenciler mesleğin gerektirdiği
kıyafeti giymek zorundadır, okulumuzda öğrenci kıyafetleri ahır içi
(tulum, sweet shirt, çizme, bone, maske ve eldiven) ve ahır dışı
(tok, binicilik pantolonu, binicilik çizmesi, eldiven ve koruyucu
yelek ) uygulamalarda giyilmesi zorunludur. Bunların  temini
öğrenciye aittir.

Bk. 856. Öğrenciler öğrenimlerini Göle ilçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 859. Ankara Sosyal Bilimler Üniversiter“sini (ASBÜ) ilk 5 tercihinde
yazarak, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)  sonucunda TM puan
türüne göre Türkiye sıralamasında, 1-1000 aralığındaki sıralamada
yer alarak ASBÜ’de bir lisans programına kayıt yaptıran öğrencilere
aylık 1250 TL ve bir adet diz üstü bilgisayarı, 1001-3000 aralığındaki
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sıralamada yer alarak ASBÜ’ye kayıt yaptıran öğrencilere 1000 TL,
ve bir adet diz üstü bilgisayarı, 3001-5000 aralığındaki sıralamada
yer alarak ASBÜ’ye kayıt yaptıran öğrencilere 800 TL başarı bursu
verilecektir. Başarı bursları hazırlık dönemi dahil eğitim öğretimin
her yılı için (maksimum 5 yıl)  9 ay üzerinden verilecektir. Ankara
Sosyal Bilimler Üniversitesini (ASBÜ) ilk 5 tercihinde yazarak,
Lisans yerleştirme Sınavı (LYS)  sonucunda DİL puan türüne göre
Türkiye sıralamasında,1-200 aralığındaki sıralamada yer alarak
ASBÜ’de bir lisans programına kayıt yaptıran öğrencilere aylık 1250
TL ve bir adet diz üstü bilgisayarı,  201-500 aralığındaki sıralamada
yer alarak ASBÜ’ye kayıt yaptıran öğrencilere 1000 TL, ve bir adet
diz üstü bilgisayarı, 501-1000 aralığındaki sıralamada yer alarak
ASBÜ’ye kayıt yaptıran öğrencilere 800 TL başarı bursu verilecektir.
Başarı bursları hazırlık dönemi dahil eğitim öğretimin her yılı için
(maksimum 5 yıl) 9 ay üzerinden verilecektir. Zorunlu hazırlık sınıfı
eğitimini bir yıllık akademik takvim süresinde bitiremeyen öğrenciler
ile Yıllık Genel Akademik Not Ortalaması 3.00 ün altına düşen
öğrencilerin takip eden dönemden itibaren “ASBÜ Başarı Ödülü”
kesilir.

Bk. 860. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı
bütün koşullara ek olarak; 1-Gemiadamı yetiştiren eğitim kurumlarına
ve kuruluşlara kayıt yaptıracak öğrencilerin, (05 Ocak 2011 Tarih
ve B.10.1.HSS.0.61.00.00/ 01 Sayı)  Gemiadamları Sağlık
Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre “Gemiadamı Olur
Sağlık Raporu”nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve
Gemiadam ı Sağlık Yoklama Belgesi (EK-13) almaları
gerekmektedir.Başvuran öğrenciler, Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğü’nden alınacak Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi”
ibaresi taşıyan sağlık raporu alarak kesin kayıtta belgelemek
zorundadır. Meslek Yüsekokulumuz üniformalıdır. Üniforma temini
öğrenciye aittir. 2-Öğrencilerin 31.07.2012 tarih ve 24832 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliği’nin
Gemiadamı olabilme koşulları ile ilgili Madde 50(b-c-d)’de yer alan
yasal koşulları sağlamaları gerekmektedir.

Bk. 861. Bu programa alınacak öğrencilerin internete erişimli bir kişisel
bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekir. Bu programa
alınacak öğrencilere örgün ve uzaktan eğitim olmak üzere karma
eğitim verilecektir. Karma öğretim yapılacak derslerin 1/3'ü Meslek
Yüksekokulu ’nun belirleyeceği tarihlerde Meslek Yüksekokulu
’nda yapılır. Bu programın güz ve bahar yarıyılına ait derslerinin
dönem sonu sınavları Meslek Yüksekokulu ’nda yapılacaktır
(Materyal giderleri, ara ve yıl sonu sınavları vb. konularda ayrıntılı
bilgi Üniversitenin internet adresinden edinilebilir.). Uzaktan Öğretim
programlarının diplomalarında “uzaktan öğretim” ibaresi yer alacaktır.

Bk. 862. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 863. Eğitim Nurhak ilçesinde sürdürülecektir.

Bk. 864. Bu programa başvurabilmek için Yükseköğretim Kurumunun
aradığı bütün koşullara ek olarak. Sağlık durumunun denizciliğe
uygun olduğunu belgeleyen kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının
normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” alması gerekir.

Bk. 866. Biruni üniversitesinin eğitimi ücretlidir. 2017-2018 eğitim-öğretim
yılı öğretim ücretleri; Tıp Fakültesi 52.594 TL, Diş Hekimliği
Fakültesi İçin 66.366 TL, Eczacılık Fakültesi için 49.126 TL, Eğitim
Fakültesinin; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü için
36.864 TL, Özel Eğitim Öğretmenliği için 30.276 TL, Sağlık Bilimleri
Fakültesinin; Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 21.450 TL,
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 37.996 TL, Çocuk Gelişimi Bölümü
44.447 TL, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 31.820 TL, Ebelik
Bölümü 19.500 TL, Ergoterapi Bölümü 19.572 TL, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü 34.803 TL, Hemşirelik Bölümü 24.666 TL,
Odyoloji Bölümü 33.160 TL, Sağlık Yönetimi Bölümü 19.580,
Sosyal Hizmet Bölümü 28.167 TL, Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesinin; Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölümü
40.290 TL, Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) 32.000 TL, Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun;  Acil Durum ve Afet Yönetimi
18.000 TL, Ağız ve Diş Sağlığı  (ikinci öğretim dahil) 19.360 TL,
Ameliyathane Hizmetleri (ikinci öğretim dahil) ve Diyaliz (ikinci
öğretim dahil) 20.082 TL, Anestezi (ikinci öğretim dahil) 21.039 TL,
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 16.055 TL, Çocuk Gelişimi (ikinci
öğretim dahil) 22.550 TL, Diş Protez Teknolojisi 14.853 TL,
Elektronorofizyoloji (ikinci öğretim dahil) 27.300 TL, Fizyoterapi
(ikinci öğretim dahil) 19.264 TL, İlk ve Acil Yardım (ikinci öğretim
dahil) 23.320 TL, İş Sağlığı ve İş Güvenliği 11.212 TL, İş ve Uğraşı
Terapisi 14.853 TL, Odyometri (ikinci öğretim dahil) 21.882 TL,
Optisyenlik (ikinci öğretim dahil) 11.000 TL, Ortopedik Protez ve
Ortez 14.000 TL, Patoloji Laboratuvar Teknikleri 15.000 TL,
Perfüzyon Teknikleri (ikinci öğretim dahil) 12.000 TL, Podoloji
12.900 TL, Radyoterapi (ikinci öğretim dahil) 14.000 TL, Sosyal
Hizmet 12.750 TL, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 16.827 TL,
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (ikinci öğretim dahil) 19.127 TL, Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri (ikinci öğretim dahil) 15.500 TL’dir. Bu
ücretlere %8 KDV dâhil değildir. Eğitim-öğretim ücretleri Ağustos

Nisan ayları arasında 9 taksitte ödenir. Eğitim-öğretim ücreti her
yıl için Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenip, akademik yıl
başlamadan önce ilan edilir. Sonraki yıllarda ücretlere yapılacak
artışlar, %10 oranında düzenlenir.

Bk. 867. İbrahim Arıkan Eğitim ve Bilimsel Araştırmaları Destekleme Vakfı
tarafından kurulan MEF Üniversitesinde eğitim – öğretim ücrete
tabidir. Bütün öğrencilerini farklı oranlarda burslu olarak alan MEF
Üniversitesi’nin 2017-2018 eğitim – öğretim yılında, güz ve bahar
dönemlerini kapsayan yıllık tam ücreti KDV hariç; Hukuk
Fakültesinde 42.120 TL, diğer tüm programlarında ve İngilizce
Hazırlık Programında 38.880 TL’dir. Eğitim-Öğretim ücretlerinin
ödenmesi, peşin ödemede yapılacak indirim oranları, taksitlendirme,
burs olanakları ve şartları ile ilgili detaylı bilgilere http://
www.mef.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Bk. 868. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 869. Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi’nde eğitim ücrete
tabidir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında yıllık öğrenim ücretleri;
Hazırlık sınıfı için yıllık 22.000 TL, Turizm İşletmeciliği Bölümü için
16.000 TL, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü için 24.000 TL,
Mimarlık  Bölümü  için 24.000 TL  olup, bu ücretlere %8 KDV
eklenecektir. İngilizce Yeterlilik sınavını  başarı ile  geçenler lisans
bölümleri için yukarıda  ön görülen ücretleri öder. Kayıt için ilk
ödemeler ilgili banka hesabına yatırılır ve dekontla kayıt işlemi
baş latılır. Öğrenim ücretinin ödenmesi hakk ında bilgi
“www.ahep.edu.tr” adresinden alınabilir. Yıllık öğrenim ücreti Mütevelli
Heyet tarafından günün ekonomik koşullarına göre her yıl yeniden
belirlenir.

Bk. 870. Öğretim dili İtalyancadır.

Bk. 871. Odlar Yurdu Üniversitesi’nde Tam Burslu olan öğrenciler haricinde
eğitim ücretli olup, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında eğitim ücreti
her dönem için 1500 ABD Dolarıdır. Öğretim dili Azerice, İngilizce
ve Rusçadır. Üniversite bünyesinde hazırlık fakültesinde üç dilde
(Azerbaycan, Rus ve İngilizce) hazırlık eğitimi verilmektedir. 2017-
2018 eğitim-öğretim yılında Hazırlık sınıfı eğitim ücreti her dönem
için alınır ve ücret 1000 ABD Dolarıdır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi
sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Yurt imkanı bulunmaktadır.
Aylık ücreti 150 ABD Dolarıdır. (Üç öğün yemek, 24 saat internet,
çamaşır makinesi v.s) Yurda yerleşemeyen öğrenciler için ev
kiralanmasına yardımcı olunur. Tam Burs hazırlık sınıfı ve fakülte
sınıflarındaki eğitim ücretlerini kapsamaktadır. Yurt ücreti öğrenciye
aittir. Üniversite hakkında ayrıntılı bilgiye http://oyu.edu.az internet
adresinden ve info@oyu.edu.az,  e-posta adresinden ulaşılabilir.
(İrtibat Bilgileri: Telefon: (00 994 12) 465 82 00, Faks:(00 994 12)
465 67 05) Kayıt için istenen belgeler: 1.ÖSYS Sonuç Belgesi.
2.Pasaport fotokopisi  3.Lise Diplomasının fotokopisi Kayıt Tarihi:
Hazırlık Sınıfı için: 05.10.2017, Üniversite için: 12.09.2017, Derslerin
Başlama Tarihi: 15.09.2017 tarihidir.

Bk. 872. Öğrenciler öğrenimlerini Dargeçit ilçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 873. Her yıl kayıt için Üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü
resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu
mesleği yürütmeyi engelleyecek ve ağır egzersiz yapmasında
herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belgeleyen heyet raporu
alınması gerekmektedir.

Bk. 874. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde ve ilgili koşulları sağlamak
şartıyla  8. dönemde İntörn Mühendislik programı uygulanır. Bu
kapsamdaki öğrenciler 8. dönemlerini alanları ile ilgili kurum ve
kuruluşlarda geçireceklerdir.

Bk. 875. Sivil havacılık mevzuatı gereğince Uçuş Harekât Uzmanlığı
(Dispeçerlik) alanında görev alabilmek için Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü tarafından verilen Uçuş Harekât Uzmanı (Dispeçerlik)
lisansı alınması gereklidir. Lisans alabilmek için program mezunlarının
(1) SHGM’nin ilgili mevzuatı doğrultusunda uçuş harekât uzmanı
görevlerini yerine getirmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir
fiziksel ya da akli hastalığa sahip olmadığını belgeleyen sağlık
raporuna sahip olmaları, (2) Yabancı Dil Sınavı (YDS) 50 veya
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / ÖSYM tarafından denkliği kabul
edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden (TOEFL IBT, CAE,
CPE vb.) en az 50 eşdeğeri puan almış olmaları, (3) 20 ( Yirmi )
yaşını doldurmuş olmaları, (4) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
tarafından yapılacak lisans sınavından başarılı olmaları
gerekmektedir. Ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından
Uçuş Harekât Uzmanı (Dispeçerlik) lisans başvurusu esnasında
başvuranlardan Türk Ceza Kanunu’na göre zimmet, ihtilas, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtecilik gibi yüz kızartıcı
suçlardan dolayı hüküm kaydı, 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu’nda yer alan suçlardan hüküm kaydı, 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu’na, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi
Hakkında Kanun’a, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu’na ve 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma
Hakkında Kanun’a muhalefetten hüküm kaydı bulunmadığını bildiren
adli sicil belgesi ibraz etmeleri istenmektedir.
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Bk. 876. Bölüm ders planında yer alan bazı derslerin (kayak, su sporları vb.)
kamplarına katılma zorunluluğu bulunmakta ve kamplara katılım
öğrencilerin kendi imkanları ile karşılanmaktadır.

Bk. 877. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 878. Bu programdan mezun olan öğrencilerin turist rehberliği mesleğine
kabul edilmeleri ve ruhsatname alabilmeleri için ayrıca Turist
Rehberliği Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından belirlenen düzeyde yabancı dil yeterlilik
belgesine sahip olmaları ve turist rehberliği odaları birlikleri tarafından
Kültür ve Turizm Bakanlığı gözetim ve denetiminde düzenlenmekte
olan uygulama gezisini başarıyla tamamlam ış olmaları
gerekmektedir. Programı tercih edecek öğrenciler tercih yapmadan
önce ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda mesleğe kabul ve
ruhsatname şartlarını değerlendirmelidirler.

Bk. 879. Bu programa en yüksek YGS yerleştirme puanı ile yerleşen ve
kesin kayıt yaptıran ilk 10 öğrenciye Uludağ Üniversitesi ile
Üniversitenin anlaşmalı olduğu kurum .tarafından imzalanan işbirliği
çerçeve protokolü kapsamında Üniversitenin anlaşmalı olduğu
kurum  tarafından iki yıl süre ile Eylül–Mayıs aylarını kapsayacak
9 ay süre ile aylık 320 TL tutarında Öğrenim Bursu ödenecektir. Burs
hakkının devamı için Öğrencilik Vasıflarının devam etmesi, hiçbir
disiplin suçunun işlenmemiş olması, tüm derslerden devam
zorunluluğunun yerine getirilmesi ve birinci sınıftan ikinci sınıfa
geçişte başarısız meslek dersinin bulunmaması gerekir.

Bk. 880. Öğrenciler eğitimlerini Bafra kampusunda sürdüreceklerdir.

Bk. 881. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde öğretim ücrete
tabidir. Ön lisans programlarının 2017 - 2018 eğitim-öğretim yılı
ücreti; İngilizce Hazırlık Sınıfı ile I. Öğretim programları için. 29.000
TL’dir. Lisans programlarının 2017 - 2018 eğitim-öğretim yılı ücreti;
İngilizce Hazırlık Sınıfı ile I. Öğretim programları için 48.000 TL’dir.

Bk. 882. Eğitim-öğretim Sapanca’da gerçekleştirilecektir.

Bk. 883. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 885. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 886. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 887. Öğrenciler, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri
Fakültesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümünde
eğitim-öğretimlerine devam edeceklerdir.

Bk. 889. Yeditepe Üniversitesi ile ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)
tarafından ortak yürütülecek olan İşletme (İngilizce) lisans programı,
hazırlık sınıfı hariç 4 yıl olup öğrenciler ilk iki akademik yılı Yeditepe
Üniversitesinde, kalan iki akademik yılı da UNCW’da
tamamlayacaklardır. Öğrenciler, ilgili üniversitede öğrenim gördükleri
sürede o üniversitenin belirlediği öğretim ücretini ödemekle yükümlü
olacaklardır. Yeditepe Üniversitesinin öğretim ücreti Bk. 63’te
belirtilmiştir. UNCW’nun 2017-2018 öğretim yılı için  (yaz dönemi
hariç) öğretim ücreti ve zorunlu sağlık sigortası ile öğrencilerin
UNCW’daki öğrenimleri süresince akademik yıl başına barınma
dahil yaşam giderlerine ilişkin bilgiler Yeditepe Üniversitesinin
internet sayfasından edinilebilir.

Bk. 890. SUNY Albany Üniversitesi (Amerika Birleşik Devletleri) ile Anadolu
Üniversitesi tarafından birlikte yürütülecek olan Uluslararası Ortak
Lisans Programları 4 yıl süreli olup, öğrenciler eğitimlerinin ilk iki
yılını Anadolu Üniversitesinde son iki yılını da SUNY Albany
Üniversitesinde tamamlayacaklardır. Eğitimleri sonunda her iki
üniversitenin de yükümlülüklerini başarıyla yerine getiren öğrencilere
her iki üniversite tarafından birer tane kayıtlı oldukları programın
diploması verilecektir. Program öğretim dili İngilizcedir. Programın
Anadolu Üniversitesindeki kısmı için kayıt sırasında, ulusal veya
uluslararası İngilizce dil sınavlarının birinden Anadolu Üniversitesi
tarafınB“dan belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen veya
Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik
sınavında başarılı olan öğrenciler hazırlık programından başarılı
sayılacaktır. Gerekli yabancı dil puanını aldıklarını belgeleyemeyen
öğrenciler ise birinci sınıfa başlamadan önce Anadolu Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulunda verilen İngilizce hazırlık programına
devam edeceklerdir. Anadolu Üniversitesinde 2017-2018 öğretim
yılı için bu programların akademik yıl başına (Yaz Okulu hariç)
öğrenim ücreti; hazırlık, birinci ve ikinci sınıflarda 4.000 TL’dir.
SUNY Albany Üniversitesinin öğrenim ücreti ve diğer bilgilere
Anadolu Üniversitesinin https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/
ogrenci-icin-bilgi/ogrenci-duyurulari internet adresinden ulaşılabilir.
Anadolu Üniversitesinde programın ilk iki yılını başarı ile tamamlayan
bir öğrencinin SUNY Albany Üniversitesinde öğrenim görmeye
başlayabilmesi için Anadolu Üniversitesindeki Genel Not
Ortalamasının 4,0 üzerinden en az 2,5 olması ve TOEFL IBT
sınavından en az 79 puan aldığını belgelemesi gerekmektedir.

Bk. 891. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi ile SUNY-Albany
Üniversitesi arasında birlikte yürütülecek olan uluslararası ortak
lisans programları 4 yıldır. Öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfı, 1. ve
2. sınıfları Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde, 3. ve

4. sınıfları da SUNY-Albany Üniversitesinde tamamlayacaklardır.
2017–2018 eğitim-öğretim yılında bu programlara yerleşen öğrenciler
için yıllık öğrenim ücreti, İngilizce hazırlık sınıfı ile 1. ve 2. sınıf için
9.000 TL’dir.SUNY-Albany Üniversitesindeki öğrenim ücretleri ile
diğer bilgilere http://www.isletme.deu.edu.tr/tr/index.php/
programlar/isletme-fakultesi-suny-albany web adresi üzerinden
ulaşılabilir.

Bk. 892. Eğitim Doğankent ilçesinde sürdürülecektir.

Bk. 894. Üniversitenin anlaşmalı olduğu kurum tarafından Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesini kazanan ve kesin
kayıt yaptıran ilk on öğrenciye, 10 ay süreyle, 300 TL burs
verilecektir.

Bk. 895. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 896. Hazırlıklar tamamlanıncaya  kadar öğrencilerin  eğitim-öğretimleri
Arsin Meslek Yüksekokulunda sürdürülecektir.

Bk. 897. Komrat Devlet Üniversitesi Milli Kültür Fakültesi Rus ve İngiliz
Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik) Programından mezun olacak
öğrencilere “Rus Dili ve Edebiyatı-İngilizce Öğretmenliği”, İngiliz ve
Rus Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik) Programından mezun
olacak öğrencilere “İngilizce Öğretmenliği-Rus Dili ve Edebiyatı”
alanında denklik belgesi düzenlenecektir.

Bk. 898. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı, Azerbaycan Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği ve Azerbaycan Dili Öğretmenliği Programından mezun
olacak öğrencilere “Azerbaycan Dili ve Edebiyatı (Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları)” alanında denklik belgesi düzenlenecektir.

Bk. 899. Rus Dili Öğretmenliği ile Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Programlarından mezun olacak öğrencilere “Rus Dili ve Edebiyatı”
alanında denklik belgesi düzenlenecektir.

Bk. 900. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim,
Psikoloji Danışmanlık ve İşitme Engelliler Fakültesi Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Programından mezun
olacak öğrencilere “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik” alanında
denklik belgesi düzenlenecektir.

Bk. 901. Eğitim Kahta’da yapılacaktır.

Bk. 902. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) Et ve Ürünleri
Teknoloji Programı Örgün Öğretim programını en yüksek puanla
kazanan ve kesin kayıt yaptıran ilk beş öğrenciye Uludağ
Üniversitesi ile Üniversitenin anlaşmalı olduğu kurum. arasında
imzalanan Mesleki Eğitime Destek Protokolü kapsamında
Üniversitenin anlaşmalı olduğu kurum tarafından iki yıl boyunca 9
ay süre ile Ekim-Haziran aylarını kapsayacak şekilde aylık 500 TL.
öğrenim bursu ödenecektir. İlgili burslar 2 yıl sonunda kesilecektir.
Burslar karşılıksızdır. Burslu programa yerleştirilenler Yüksekokul
bünyesinde program değiştirdikleri taktirde burs haklarını
kaybederler. Öğrencilik haklarını kaybeden, herhangi bir disiplin
suçu alan veya derse devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin
bursu kesilir. Bursun devam edebilmesi için öğrencinin alttan
dersinin olmaması ve dönemlik not ortalamasının 2.50’nin altında
olmaması gerekir. Üniversitenin anlaşmalı olduğu kurum tarafından
Uludağ Üniversitesi TBMYO Et ve Ürünleri Teknoloji Programı
örgün öğretiminde, birinci sınıfı başarı ile bitiren öğrencilerden Genel
Akademik Not Ortalaması (GANO) 3.50 ve üzeri olan ilk üç
öğrenciye aylık 750 TL.  burs verilecektir.

İnegöl Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Örgün
Öğretim programını en yüksek puanla kazanan ve kesin kayıt
yaptıran ilk iki öğrenciye Uludağ Üniversitesi ile Üniversitenin
anlaşmalı olduğu kurum arasında imzalanan Mesleki Eğitime
Destek Protokolü kapsamında Üniversitenin anlaşmalı olduğu
kurum tarafından iki yıl boyunca 10 ay süre ile Eylül-Haziran
aylarını kapsayacak şekilde aylık 400 TL. öğrenim bursu ödenecektir.
İlgili burslar 2 yıl sonunda kesilecektir. Burslar karşılıksızdır. Burslu
programa yerleştirilenler Yüksekokul bünyesinde program
değiştirdikleri taktirde burs haklarını kaybederler. Öğrencilik haklarını
kaybeden, herhangi bir disiplin suçu alan veya derse devamsızlık
nedeniyle kalan öğrencilerin bursu kesilir. Bursun devam edebilmesi
için öğrencinin alttan dersinin olmaması ve dönemlik not
ortalamasının 2.50’nin altında olmaması gerekir.

Bk. 903. Eğitim Taşlıçay ilçesinde sürdürülecektir.

Bk. 904. 1. Kısım koşullarda yer almaktadır.

Bk. 905. Eğitim Altınyayla ilçesinde sürdürülecektir.

Bk. 906. Eğitim Yeşilova ilçesinde sürdürülecektir.

Bk. 907. Öğretim dili en az %30 İtalyanca’dır.

Bk. 908. Bir yıl süreli zorunlu Lehçe Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık
sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Leme“hçe yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa
alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
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Bk. 909. Öğretim dili en az %30 Lehçe’dir.

Bk. 910. Bir yıl süreli zorunlu Farsça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık
sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Farsça yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Bk. 911. Eğitim İstanbul- Yenibosna  Kampusunde sürdürülecektir.

Bk. 912. Öğretim dili en az %30 Rusça’dır.

Bk. 913. Eğitim Sultanhanı’nda sürdürülecektir.

Bk. 914. Bilimsel Araştırma, Teknoloji, Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından
kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir.
2017-2018 eğitim-öğretim yılında üniversitemize yerleşecek tüm
öğrencilerimiz, eğitimlerinin tamamını ücretsiz sürdürecek olmakla
birlikte, üniversitemizdeki eğitim öğretim ücretleri KDV dâhil,
Mühendislik Programları için yıllık 23.000TL, Genetik ve Yaşam
Bilimleri Programları için 25.000TL, İktisadi ve İdari Programları için
20.000TL dir.  Üniversitemize Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültesi altında bulunan ortak programlar bazında öğrenci kabulü
yapılacaktır. Bu programlar; Mühendislik Programları: Bilgisayar
Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği lisans derecelerini; Genetik
ve Yaşam Bilimleri Programları: Bitkisel Üretim ve Teknolojileri,
Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans derecelerini; İktisadi ve İdari
Programlar: Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Ekonomi lisans
derecelerini kapsamaktadır. Öğrenciler ilk üç yarıyıl (1,5 yıl) ortak
programda eğitim aldıktan sonra üçüncü yarıyılın sonunda ortak
programlar altında bulunan lisans derecelerini mevcut mevzuata
ve kendi tercihlerine göre seçebilecek olup,. ÖSYS sonucunda bir
puan türü ile ortak programlara yerleştirilen öğrencilerin ortak
programdan diploma programına geçişi  “Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in ortak programdan
diploma programına geçiş hükümlerine göre yapılır.

Bk. 915. Bu programı en yüksek puanla kazanan ve kesin kayıt yaptıran ilk
beş öğrenciye Üniversitenin anlaşmalı olduğu kurum tarafından
Mesleki Eğitime Destek Protokolü kapsamında iki yıl süre ile Eylül-
Haziran aylarını kapsayacak 10 aylık 400 TL. tutarında aylık
öğrenim bursu ödenecektir. İlgili burslar iki yıl sonunda kesilecektir.
Burslar karşılıksızdır. Burslu programa yerleştirilenler yüksekokul
bünyesinde program değiştirdikleri taktirde burs haklarını
kaybederler. Öğrencilik haklarını kaybeden, herhangi bir disiplin
suçu alan veya derse devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin
bursu kesilir. İkinci yıl öğrencinin Genel Akademik Not Ortalamasının
en az 2.50 olması ve alttan başarısız dersi kalmamış olması
kaydıyla belirlenen miktar üzerinden burs devam edecektir.

Bk. 916. 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren ÖSYS sonucunda bu
programı ilk dört sırada kazanan ve kesin kayıt yaptıran öğrenciye
Üniversitenin anlaşmalı olduğu kurum ile yapılan İşbirliği Protokolü
kapsamında Ekim-Haziran ayları arasında (9 ay) ve öğrenim süresi
olan iki yıl boyunca aylık 400 TL. burs verilecektir. Bursun devam
edebilmesi için öğrencinin alttan başarısız dersinin olmaması ve
Genel Akademik Not Ortalamasının 2.50’nin altında olmaması
gerekmektedir.

Bk. 918. Bu programı 1. sıradan tercih ederek yerleşen ve kesin kayıt
yaptıran, MF-4 puan türünde ilk 5 öğrenciye 8 ay süreyle Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Vakfınca 300 Tl. burs verilecektir.

Bk. 919. Bu programda dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle
yürütülecektir. Programa alınan öğrencilerin internete erişimli bir
kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir.
Öğrenciler katkı payı hariç her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca
belirlenen miktarda meteryal gideri öderler. Bu programda güz ve
bahar yarıyılına ait derslerin ara sınavları (vizeler) internet üzerinden,
yarıyıl sonu sınavları Üniversite kampüsünde yapılacaktır. Uzaktan
Öğretim programlarının diplomalarında “uzaktan öğretim” ibaresi
yer alacaktır.




