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Tablo 5'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alýnmasý düþünülen
yükseköðretim programlarý ile ilgili olarak uygulanacak iþlemler ve gerekli koþullar ilgili yükseköðretim kurumlarýnca
önkayýt sýrasýnda adaylara duyurulacaðýndan, bu programlarla ilgili özel koþul ve açýklamalara burada ayrýntýlý olarak
yer verilmemiþtir. Adaylar, öðretim sýrasýnda ödenecek olan ücretler, harçlar, burslar, hazýrlýk eðitimi, programýn öðretim
dili vb. bilgileri ilgili yükseköðretim kurumlarýndan edinmelidir.
Tablo-5’te burslu programlarda yer alan zorunlu hazýrlýk sýnýfý dahil olmak üzere verilecek olan burslarda, Tam
Burslu: öðrenim ücretinin tamamýný; %50 Burslu: öðrenim ücretinin yarýsýný ve %25 Burslu: öðrenim ücretinin
dörtte birini kapsamakta olup, öðrenciler öðrenim ücretinin geri kalan bölümünü ödeyecektir. (Ýsteðe baðlý
hazýrlýk sýnýflarý hariç.)

Bk. 1. Bir yýl süreli mesleki hazýrlýk sýnýfý eðitimi verilir.

Bk. 2. 2009-2010 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin
ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun 235.
sayfasýnda yer almaktadýr.

Bk. 3. Bu program için kontenjan belirlenmemiþtir. Bu programa,
YGS puan türlerinin en az birinden, 140,000 ve daha yukarý
puan alan adaylar, üniversiteye baþvurarak, baþvurma
koþullarýný karþýladýklarý takdirde yerleþtirileceklerdir.

Bk. 4. Doðuþ Üniversitesinin Burslu programlarýna yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini
kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, disiplin cezasý
alýnmamasý koþuluyla normal öðretim süresince devam
eder. Burslar, burs devam koþullarý, indirimler vb. ile ilgili
ayrýntýlý bilgi Üniversiteden edinilmelidir.

Bk. 5. Bu programýn aradýðý özel koþullar, Üniversite tarafýndan
ayrýca ilan edilecektir.

Bk. 6. Bir yýl süre ile Türkçe Hazýrlýk Sýnýfý Programý uygulanýr.
Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresine dahil deðildir. Türkçe yeterlilik
sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bu
programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin
iliþikleri kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr, ancak bu
öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince
açýlacak Türkçe muafiyet sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir.

Bk. 7. Beykent Üniversitesi’nin burslu lisans programlarýna
yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs öðretim ücretini
kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burslar normal eðitim-
öðretim süresince devam eder. Burslar, zorunlu yabancý
dil hazýrlýk programýnda geçirilecek süreyi de kapsar.
Burslu öðrenciler yatay geçiþ koþullarýný taþýdýklarý taktirde
bir baþka bölüme burslu olarak geçebilirler.

Bk. 8. Öðrenciler eðitimlerine Niðde Bor yolu 10.Km.’de bulunan
ve daha önce Bor Meslek Yüksekokulu tarafýndan
kullanýlan binada devam edeceklerdir.

Bk. 9. Kýlavuzda yer alan bu Üniversitenin Kýlavuzda yer alan
programlarýna YGS‘den  en az 140 ve üstünde puan alarak
yerleþecek öðrencilerin alacaklarý diplomalara ilgili mevzuat
üzerinden yapýlacak inceleme sonucuna göre  diploma
denklik belgesi verilecektir. ÖSYS Kýlavuzunda yer alan
yükseköðretim kurumlarýnýn Kýlavuzda yer almayan
programlarý ile ÖSYS Kýlavuzunda yer almayan ancak
Kurulumuzca tanýnan yükseköðretim kurumlarýnýn
Kurulumuzca tanýnan programlarýna ÖSYS’de ilgili puan
türünde baraj puaný alarak kayýt yaptýran öðrencilerin
alacaklarý diplomalarýn ilgili mevzuata göre deðerlendirilmesi
yapýlacaktýr. (Bu Üniversite ve yaþam koþullarý hakkýnda
ayrýntýlý bilgiye, Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý’nýn
http://www.yok.gov.tr internet adresinden ulaþýlabilir.)

Bk. 10. Bu üniversitedeki özel yetenek sýnavý sonuçlarýna göre
öðrenci kabul edilen programlarda öðrenime baþlayan
öðrencilerin ülkemizdeki üniversitelere yatay geçiþ
yapmalarý mümkün deðildir.

Bk. 11. Bu programa girebilmek için üniversite/konservatuvar/
akademi/enstitüye baþvurmak ve bu üniversite/
konservatuvar/akademi/enstitüce yapýlacak seçme
sýnavýný kazanmak gerekir.

Bk. 12. Yeditepe Üniversitesine burslu kontenjanla yerleþtirilecek
öðrencilere verilecek burslar karþýlýksýz olup, sadece
öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslar yabancý dil hazýrlýk
programlarýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup
öðrencinin yerleþtirildiði programdaki normal öðrenimi
süresince (4 yýllýk programlarda 8,5 yýllýk programlarda 10,
6 yýllýk programlarda 12 yarýyýl) akademik baþarýya
bakýlmaksýzýn devam eder.

Bk. 13. Üniversitede eðitim ücretli olup, 2010-2011 eðitim-öðretim
yýlýnda öðrenim ücreti Moda Tasarýmý ve Reklamcý Ressam
programý için 2000 ABD Dolarýdýr. Diðer programlar için
ise1500 ABD Dolarýdýr. Öðrenim ücreti iki taksitte
ödenebilecektir. Hazýrlýk eðitimi üniversite bünyesinde verilir.
Hazýrlýk sýnýfý eðitim ücreti 700 ABD Dolarýdýr ve iki taksitte
ödenebilecektir. Öðretim Dili Azerice’dir. Yurt imkaný
bulunmamaktadýr. Üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye
info@admiu.edu.az posta adresinden ulaþýlabilir.

Bk. 14. Seçme sýnavý sonunda en yüksek puaný alan aday/adaylar
Azerbaycan Tahsil Nazýrlýðý’nýn Türkiye’ye tahsis ettiði burs
kontenjanlarýndan yararlanacaktýr.

Bk. 15. Bu programa alýnan öðrencilerden her öðretim yýlýnda sýnav,
kitap, basýlý malzeme ve eðitim-öðretim hizmetleri karþýlýðýnda
öðretim gideri alýnýr.

Bk. 16. Ýstanbul Bilgi Üniversitesinin burslu programlara yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan burs, öðrenim  ücretinin tümünü
karþýlayacaktýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar Ýngilizce
Hazýrlýk Programý’nda geçirilen süreyi de kapsamakta olup
tüm öðrenim süresince devam eder. Burada sözü edilen
imkânlar sadece kýlavuzda Burslu öðrenci alýnacaðý belirtilen
programlarý kazananlarý kapsamakta olup, bunun dýþýnda
kalan programlarý kazananlara herhangi bir burs
saðlanmasý veya bir maddi yardýmda bulunulmasý mümkün
olmamaktadýr. Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrenciler
üniversite bünyesinde bölüm deðiþtirdikleri taktirde burs
haklarýný kaybederler.

Bk. 17. Hazýrlýk eðitimi 2 yýldýr.

Bk. 18. Kadir Has Üniversitesi’nde burslu eðitim olanaðý vardýr.
Burslar karþýlýksýz olup, normal öðrenim süresince kesintisiz
devam eder. Bu süre Zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk okulunda
okuyacak öðrenciler için 5 yýl, dil hazýrlýðý programýnda
okumasýna gerek olmaksýzýn doðrudan fakültelerin birinci
sýnýfýna baþlayan öðrenciler için 4 yýldýr.

Bk. 19. Çankaya Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini
kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burslar, Ýngilizce Hazýrlýk
Programýnda geçirilebilecek süre dahil, öðrenci Çankaya
Üniversitesindeki öðrenimine ve derslere devam ettiði
sürece verilecektir. Burslar, burs devam koþullarý, indirimler
vb. ile ilgili ayrýntýlý bilgi Üniversiteden edinilmelidir.

Bk. 20. Baþkent Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen
öðrencilere  Baþkent Üniversitesinin kendi kaynaklarýndan
saðlanan burs, öðretim ücretinin %25’ini veya %50’sini
kapsamaktadýr. Burslar, Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda
geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup, öðrenci
yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam
ettiði sürece saðlanacaktýr. Burada sözü edilen “öðretim
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ücreti” bursu, sadece bu kýlavuzda “Burslu” öðrenci
alýnacaðý belirtilen programlara yerleþtirilen öðrencileri
kapsamaktadýr.

Bk. 21. Öðrenciler eðitimlerini Bursa ili Mudanya ilçesinde
sürdüreceklerdir.

Bk. 22. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2010-2011 eðitim-
öðretim yýlýnda eðitim ücreti 2500 Manat (yaklaþýk 2000
ABD Dolarýdýr) Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi
verilmektedir. Hazýrlýk eðitimi ücreti 1500  Manat (yaklaþýk
1200 ABD Dolarýdýr.) Hazýrlýk sýnýfý, öðrenim süresi
sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yurt imkaný
yoktur. Üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye
kemancha@rambler.ru e-posta adresinden ulaþýlabilir.

Bk. 23. Çift diplomaya yönelik Uluslararasý Ortak Lisans Programý
(UOLP), Ýstanbul Teknik Üniversitesi ile New York Eyalet
Üniversitesi Sistemi’ne (SUNY) dahil Fashion Institute of
Technology tarafýndan ortak olarak yürütülen lisans
programýdýr. Programý baþarýyla tamamlayan bir öðrenci,
her üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrý diploma alýr.
Örneðin, Ýstanbul Teknik Üniversitesi ve Fashion Institute
of Technology tarafýndan yürütülen “Lisans/Bachelor of
Arts” diplomasýna yönelik “Moda Tasarýmý” programýný baþarý
ile tamamlayan bir öðrenci aþaðýda belirtilen iki ayrý
diplomayý almaya hak kazanacaktýr. “SUNY Fashion Insti-
tute of Technology ile ortaklaþa yürütülen program sonunda
Ýstanbul Teknik Üniversitesi tarafýndan verilmiþtir” ibaresini
içeren Ýstanbul Teknik Üniversitesi tarafýndan verilecek bir
lisans diplomasý ve “Ýstanbul Teknik Üniversitesi ile
ortaklaþa yürütülen program sonunda SUNY Fashion In-
stitute of Technology tarafýndan verilmiþtir” ibaresini içeren
Fashion Institute of Technology tarafýndan verilecek bir
lisans diplomasý. Öðrenciler çift diplomaya yönelik
uluslararasý ortak lisans programýnýn akademik gereklerini
yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya
hak kazanamazlar.

Çift diploma programlarýnda dersler Ýngilizce olarak
verilecektir. 2010-2011 eðitim-öðretim yýlý için programýn
her akademik yýl baþýna öðrenim ücreti 1. yýl 10.000 TL, 2.
yýl 5.000 TL (ÝTÜ-Güz Dönemi) ile yaklaþýk 13.000 ABD
Dolarý (FIT- Bahar ve Yaz Dönemleri), 3. yýl 10.000 TL (ÝTÜ-
Güz ve Bahar Dönemleri) ve 4. yýl yaklaþýk 13.000 ABD
Dolarý (FIT-Güz ve Bahar Dönemleri) olarak belirlenmiþ olup,
bu ücret Fashion Institute of Technology’nin öðrenim ücreti
ve temel harçlarýndan ve Türkiye’deki üniversitesinin kayýt
ücretinden oluþmaktadýr. Öðrencinin FIT’de bulunacaðý süre
içinde yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için
yapacaðý  harcamanýn akademik dönem baþýna yaklaþýk
10.000 ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir. Yukarýda
belirtilen yýllýk öðrenim ücretleri lisans eðitimini
kapsamaktadýr. Türkiye’deki üniversitelerinde Ýngilizce
Hazýrlýk Okuluna devam edecek öðrenciler için öðrenim
ücreti 2010-2011 yýlý için 7.700 TL olacaktýr. Bu program ile
ilgili ayrýntýlý bilgi Üniversiteden edinilmelidir.

Bk. 24. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2010-2011 eðitim-
öðretim yýlýnda eðitim ücreti 1400-2500 ABD Dolarý arasýdýr.
Öðretim dili Azerice’dir. Hazýrlýk eðitimi baþka bir merkezde
verilmektedir. (Mimarlýk ve Ýnþaat Ü.) Hazýrlýk eðitimi yýllýk
600- 650 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi
sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Akademide yurt
imkaný bulunmamaktadýr.  Üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye
sadýkhov@yahoo.com posta adresinden ulaþýlabilir.

Bk. 25. Haliç Üniversitesi burslu programlara yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan burs, sadece eðitim-öðretim ücretinin
alýnmamasý þeklindedir. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar
yabancý dil hazýrlýk sýnýfý programýnda geçirilecek azami 1
yýllýk süreyi de kapsamakta olup, öðrenci öðrenimini
baþarýyla devam ettirdiði sürece verilecektir.

Bk. 26. Yaþar Üniversitesi’nin %100 ve %50 olmak üzere verdiði
burslar karþýlýksýzdýr. %100 Burslu programlara yerleþtirilen

öðrencilere saðlanan burs, öðretim ücretinin tamamýný
kapsamaktadýr. %50 burslu programlara yerleþtirilen
öðrenciler; öðretim ücretinin yarýsýndan muaftýrlar.
Saðlanan bu burslar beslenme ulaþým, kitap vb.konularý
kapsamamaktadýr. Burslar, burs devam koþullarý, indirimler
vb. ile ilgili ayrýntýlý bilgi Üniversiteden edinilmelidir.

Bk. 27. Bu programda dersler internete dayalý eðitim sistemi ile
yürütülecektir. Programa alýnan öðrencilerin bir kiþisel
bilgisayarý kullanma olanaðýna ve yaygýn iþletim sistemlerini
ve büro yazýlýmlarýný çalýþtýrabilme gibi  temel bilgisayar
kullanma becerilerine sahip olmalarý gerekmektedir.
Programdaki derslerin bir bölümüne internet üzerinden
katýlým zorunlu olduðundan öðrencilerin öðretim süresi
boyunca internete eriþim olanaðý bulunmalýdýr. Bu programa
alýnan öðrencilerden her öðretim yýlýnda Üniversite
tarafýndan belirlenecek miktarda sýnav, kitap, basýlý
malzeme, yazýlým, CD-ROM ve internet hizmetleri ücreti
alýnýr.

Bk. 28. Doðu Akdeniz Üniversitesinin burslu programlarýna
yerleþtirilen öðrencilerin yalnýzca öðrenim ücretleri
karþýlanýr. Burslar karþýlýksýz olup, Ýngilizce Hazýrlýk Okulunda
geçirilebilecek azami bir yýllýk süreyi ve yerleþilen programýn
normal öðretim süresini kapsar. Normal öðretim süresinin
aþýlmasý durumunda öðrenci, öðrenim göreceði her ek
dönem için kayýt yaptýrdýðý yýldaki burssuz programa
yerleþtirilen öðrencilerin ödemesi gereken ücreti öder. Doðu
Akdeniz Üniversitesinde üstün baþarý gösteren öðrenciler
kýsmi baþarý bursundan faydalanabilirler.

Bk. 29. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2010-2011 eðitim-
öðretim yýlýnda eðitim ücreti yýllýk 2500-3000 ABD Dolarý
arasýdýr. Öðretim dili Azerice ve Rusçadýr. Hazýrlýk eðitimi
üniversite bünyesinde verilmektedir. Hazýrlýk eðitim ücreti
1500 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda
gösterilen yýllara dahil deðildir. Yurt imkaný
bulunmamaktadýr.Üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye
yakhundova@gmail.com e-posta adresinden ulaþýlabilir.

Bk. 30. Maltepe Üniversitesinin %50 Burslu programlarýna
yerleþtirilen öðrencilere verilen burs, karþýlýksýz olup
sadece eðitim-öðretim ücretinin yarýsýný kapsamaktadýr.
Bursun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, kitap vb. konular
öðrenci tarafýndan karþýlanýr. Üniversite tarafýndan verilen
burslar hazýrlýk sýnýfý ve normal öðretim süresini kapsar.
Bursun öðrencinin yerleþtirildiði öðrenim süresi boyunca
(önlisans 4 yarýyýl, lisans 8 yarýyýl, týp 12 yarýyýl) akademik
baþarýya bakýlmaksýzýn devam eder. Disiplin cezasý alanlar
ve devamsýzlýk nedeniyle baþarýsýz olanlar bursluluk
hakkýndan yararlanamazlar.

Bk. 31. Yakýn Doðu Üniversitesinin burslu programlarýna
yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, öðrenci baþarýlý
olduðu sürece devam edecektir. Ancak dönem not
ortalamasýnýn 4.00 üzerinden 2.00’ýn altýna düþmesi halinde
öðrencinin bursu kesilecek, öðrencinin not ortalamasýnýn
2.00’ýn üzerine çýkmasý durumunda ise, burs hakký tekrar
kazanýlacaktýr.

Bk. 32. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kýbrýs Türk
Cumhuriyeti Hükümeti Arasýnda KKTC’de Bulunan Türk
Vatandaþlarýnýn Ýkamet, Çalýþma ve Sosyal Haklarýný
Düzenlemeye Ýliþkin Protokol” ile “TC Vatandaþlarýnýn
KKTC’ye, KKTC Vatandaþlarýnýn TC’ye Pasaport Yerine
Kimlik Belgesi ile Seyahat Etmeleri Hakkýndaki Anlaþma”
hükümleri kimlikle seyahatte ancak 3 aylýk azami ikamet
imkaný tanýdýðýndan ve 3 aydan fazla ikamet etmek
isteyenler ülkeye giriþ çýkýþ ve seyahatlerinde pasaport
kullanmakla yükümlü olduklarýndan, 2005-2006 öðretim
yýlýndan itibaren KKTC’de öðrenim görecek öðrenciler ülkeye
pasaportla giriþ yapacaklardýr. Bu nedenle öðrencilerin
KKTC’ye gitmeden önce Türkiye’de pasaportlarýný almalarý
gerekir. Ayrýca, KKTC Saðlýk Bakanlýðýndan alýnan bir yazý
ile 2005-2006 öðretim yýlýndan itibaren KKTC
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Üniversitelerinde öðrenim görecek olan TC Uyruklu
öðrencilerin ilk kayýt iþlemlerinde saðlýk raporlarýný ibraz
etmeleri istenmektedir. KKTC makamlarýnca istenen
tüberküloz için akciðer skopisi veya akciðer grafisi ile HÝV
tetkiklerini içerir saðlýk raporunu, TC Saðlýk Bakanlýðýna baðlý
tam teþekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden
almalarý gerekir. KKTC Bakanlar Kurulu’nun 27 Temmuz
2005 tarih ve S-709-2005 Sayýlý kararý ile kabul edilen
“KKTC’deki Yabancýlardan Ücretsiz Saðlýk Hizmeti için Tahsil
Edilecek Primin Türk Hastahane Ýnþa ve Teçhizat Fonu’na
Gelir Olarak Aktarýlmasý Tüzüðü” uyarýnca, yabancý
öðrencilerden zorunlu olarak saðlýk sigortasý için 90 TL
alýnýr. KKTC’de geçerli özel saðlýk sigortasýna sahip
olduðunu belgeleyenler ve/veya Türkiye Cumhuriyeti
tarafýndan KKTC’de görevlendirilen kamu görevlilerinin
çocuklarý bu uygulamadan muaftýrlar.

Bk. 33. Okan Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan burslar hazýrlýk programý da dahil
olmak üzere yalnýzca eðitim ücretini kapsamaktadýr.
Öðrenim bursu, hazýrlýk programý dahil öðrencinin
üniversitede öðrencilik statüsü devam ettiði sürece
kesilmez. Burslar, burs devam koþullarý, indirimler vb. ile
ilgili ayrýntýlý bilgi Üniversiteden edinilmelidir.

Bk. 34. Iþýk Üniversitesinde, burs sýnavý sonucunda burslu
kontenjanla yerleþtirilecek öðrencilere saðlanan burslar
karþýlýksýz olup öðretim ücretini kýsmen veya tamamen
kapsamaktadýr. Burslar, burs devam koþullarý, indirimler
vb. ile ilgili ayrýntýlý bilgi Üniversiteden edinilmelidir.

Bk. 35. Bu üniversiteden alýnan diplomalar Kýrgýzistan Cumhuriyeti
ve Türkiye Cumhuriyetinde ayný alan ve seviyede öðretim
yapan yükseköðretim kurumlarýnýn diplomalarýna ve bunlarýn
milletlerarasý geçerliliðine eþ deðerde olup, sahiplerine ayný
haklarý saðlar. Bu üniversite ve yaþam koþullarý hakkýnda
ayrýntýlý bilgi almak isteyen öðrenciler, Kýrgýzistan-Türkiye
Manas Üniversitesini arayabilirler. www.manas.kg ve
www.manas.edu.tr, www.manas.edu.kg adresinden
ulaþabilirler. Kýrgýzistan’da eðitim gören Türk öðrenciler
Kýrgýz vatandaþý olan öðrencilere saðlanan bütün haklardan
yararlanabilirler. Eðitim ücretsiz olup, öðrencilere Akademik
Baþarý Bursu verilmektedir. Öðrenciler üniversite
yurdundan aylýk 2 ABD Dolarý karþýlýðýnda yararlanabilirler.
Eðitim Dili  Kýrgýzca ve Türkiye Türkçesi’dir. Üniversite
bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk sýnýfý
öðretim süresine dahil deðildir. Programlara YGS’den en
az 140 puan alanlar baþvurabilir. Özel Yetenek Sýnavý Gazi
Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulunda
gerçekleþtirilecektir. Sýnav tarihi ile ilgili bilgi web
sayfasýndan verilecektir. (www.manas.edu.tr)

Bk. 36. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2010-2011 eðitim-
öðretim yýlýnda eðitim ücreti yýllýk 700 ABD Dolarýdýr. Öðretim
dili Azericedir.Hazýrlýk öðrenim ücreti 600 ABD Dolarýdýr.
Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara
dahil deðildir. Yurt imkaný bulunmaktadýr. Aylýk ücreti 30
ABD Dolarýdýr. Üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye
ndu@ndu.edu.az e-posta adresinden ulaþýlabilir.

Bk. 37. Atýlým Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan burslar, Burs Yönetmeliðinde
öngörülen baþarý þartlarýnýn yerine getirilmesi koþulu ile
sadece eðitim ücretini kapsar. Burslar, burs devam koþullarý,
indirimler vb. ile ilgili ayrýntýlý bilgi Üniversiteden edinilmelidir.

Bk. 38. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2010-2011 eðitim-
öðretim yýlýnda eðitim ücreti 800 ABD Dolarýdýr. Üniversite
bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk eðitimi
ücreti yýllýk 500 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi
sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.Hazýrlýk eðitiminde
Azericenin yanýsýra ilgili programlara ait Azerice terimlerin
eðitimi yer alýr. Üniversitede yurt imkaný bulunmamaktadýr.
Üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye aspu10@ mail.ru e-
posta adresinden ulaþýlabilir.

Bk. 39. Girne Amerikan Üniversitesine burslu veya indirimli olarak
kayýt yaptýran öðrencilere saðlanan burs veya indirimler,
Ýngilizce Hazýrlýk Programý dahil öðretim ücreti için geçerlidir.
Karþýlýksýz olan bu burs ve indirimler, öðrenci disiplin cezasý
almadýðý ve akademik baþarýsýný devam ettirdiði sürece
devam edecektir. Burslar, burs devam koþullarý, indirimler
vb. ile ilgili ayrýntýlý bilgi Üniversiteden edinilmelidir.

Bk. 41. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesinin burslu programlarýna
yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, yýllýk eðitim ücretini
karþýlamaktadýr. Karþýlýksýz olarak verilen burslar, öðrenci
baþarýlý olduðu sürece dört yýllýk lisans eðitimini
kapsayacaktýr.

Bk. 42. Kýlavuzda yer alan bu Üniversite Kazakistan
Cumhuriyetinde bulunmaktadýr. Merkez Yerleþkesi
Türkistan þehrindedir. Ayrýca Kentav þehrinde çeþitli
fakülteleri bulunmaktadýr. Üniversiteden alýnan diplomalarýn
Kazakistan ve Türkiye’de ayný alan ve ayný düzeyde eðitim
veren yükseköðretim kurumlarýnýn diplomalarýna ve bunlarýn
verilmiþ haklara eþdeðerliliði kanunla saðlanmýþtýr. Bu
üniversitede eðitim ve katký payý ücretsizdir. Üniversite
bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Zorunlu hazýrlýk
sýnýfýnda Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý öðrencilere
Kazakça ve Rusça dil eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk sýnýfýnda
baþarýsýz olan öðrencilerin üniversite ile iliþiði kesilir.
Üniversitede yurt imkaný vardýr ve aylýk 10 ABD Dolarýdýr.
www.yesevi.edu.tr internet adresinden,
ayubilgi@yesevi.edu.tr ve egitim@yesevi.edu.tr e-posta
adreslerden ve Ankara irtibat bürosu fax 0090 312 215
2209, Sibel Çobanoðlu’nun 0090 312 215 22 06 -09  nolu
telefonlarýndan ayrýntýlý bilgi alýnabilir. Programa YGS’den
en az 140 puan alanlar baþvurabilir. Özel Yetenek Sýnavý
Gazi Üniversitesi’nce yapýlacaktýr. Sýnavla ilgili bilgi
www.yesevi.edu.tr web adresinden verilecektir.

Bk. 43. Fatih Sultan Mehmet Vakýf Üniversitesine burslu kontenjanla
yerleþtirilecek öðrencilere verilecek burslar karþýlýksýz olup,
sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslar, burs
devam koþullarý, indirimler vb. ile ilgili ayrýntýlý bilgi
Üniversiteden edinilmelidir.

Bk. 45. Yeni Yüzyýl Üniversitesine burslu kontenjanla yerleþtirilecek
öðrencilere verilecek burslar karþýlýksýz olup, sadece
öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslar, burs devam
koþullarý, indirimler vb. ile ilgili ayrýntýlý bilgi Üniversiteden
edinilmelidir.


