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Tablo 3A, Tablo 3B  ve  Tablo 4'te  Yer  Alan
Yükseköðretim  Programlarýnýn  Koþul  ve  Açýklamalarý

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

Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri
öðrenim  ücretleri  tablo halinde bu kýlavuzun ileri sayfalarýnda yer
almaktadýr.

Bk. 3. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi  sadece Ýngilizcedir.
Bk. 4. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli yabancý dil hazýrlýk

programý uygulanýr. Yabancý dil hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi
sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.

Bk. 5. Öðrenciler öðrenimlerini Ankara ili,  Çubuk ilçesi “Gazi Üniversitesi
Çubuk Yerleþkesi”nde sürdüreceklerdir.

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

Bk. 7. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý
bütün  koþullara ek  olarak; en fazla 22 yaþýnda olmak (1987 ve daha
yukarý doðumlular); vücut yapýsý düzgün olmak; vücudunun herhangi
bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, leke, frengi ve cilt
hastalýðýndan iz bulunmamak; astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý,
renk körlüðü, kekemelik, saðýrlýk vb. gibi biyolojik bozukluðu
olmamak;  bayýlma, histeri, marazi çarpýntý ve benzeri psikolojik ve
sinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak; herhangi
bir okuldan disiplin cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak;  1,65 m’den
uzun olmak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin
son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak
gerekir. Kayýt sýrasýnda Meslek Yüksekokulunca öngörülen saðlýk
koþullarýna uygunluðunu  üniversitenin týp fakültesinden alýnacak
saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa kayýt olacak
öðrenciler okulun vereceði üniformayý giymek zorundadýr.

Bk. 8. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu, 27 Mart 2000 tarihinde TC hükümeti,
KKTC hükümeti ve ODTÜ Rektörlüðü arasýnda imzalanan protokol ile
kurulmuþ olup, Güzelyurt kentinin 6 km. kuzeyinde Kalkanlý
bölgesindedir. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu hakkýnda ayrýntýlý bilgi
“www.kkk.odtu.edu.tr” internet adresinde sunulmaktadýr. Öðrenciler,
ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusunda eðitim görecekler ve mezuniyetlerinde
ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu Diplomasý almaya hak kazanacaklardýr.
Yukarýda anýlan protokol uyarýnca, üniversite yönetiminin belirleyeceði
koþullarda, öðrenciler eðitim-öðretim dönemlerinin bir kýsmýnda ODTÜ
Ankara merkez kampusunda ders alabileceklerdir.
SUNY New Paltz Üniversitesi ile yürütülen Uluslararasý Ýþletme Ortak
Lisans Programý dýþýndaki diðer programlar için, yukarýda anýlan kuruluþ
protokolü uyarýnca, 3’er kiþilik “KKTC Vatandaþlarý” kontenjaný
ayrýlmýþtýr. TC ve KKTC uyruklu adaylar ODTÜ Kuzey Kýbrýs
Kampusu’nun burslu ve burssuz bütün programlarýna, “KKTC
Vatandaþlarý” kontenjanlarýna ise sadece KKTC vatandaþlýðýna sahip
olan adaylar baþvurabilir.
Burslu programlar dýþýnda ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusunda eðitim
ücretlidir. 2009-2010 ders yýlý için belirlenmiþ olan yýllýk öðrenim
ücreti, uluslararasý ortak lisans programlarý hariç diðer bölümler için,
Ýngilizce Hazýrlýk Programý da dahil olmak üzere, TC uyruklular için
9.000 TL, KKTC uyruklular için 8.200 TL’dir (SUNY New Paltz
Üniversitesi ile ortak yürütülen Ýþletme Uluslararasý Ortak Lisans
Programýnýn öðrenim ücreti için Bk.35). Yýllýk öðrenim ücreti Güz ve
Bahar dönemi kayýtlarýnda iki eþit taksit halinde ödenebilmektedir.
Önümüzdeki yýllarda öðrenim ücretinde bir artýþ söz konusu olursa,
eski öðrenciler için bu artýþ bir önceki yýla göre TL bazýnda KKTC
Devlet Planlama Örgütü tarafýndan ilan edilen yýllýk TÜFE oraný ile
sýnýrlý olacaktýr. Yukarýdaki ücretler kayýtlarýný akademik takvimde
belirtilen normal kayýt dönemi içinde tamamlayan öðrenciler için geçerli
olup, burslu öðrenciler de dahil olmak üzere, geç kayýt durumunda
öðrenim ücretinin %10’una varan ceza ödeyeceklerdir. Yaz Okulu
burslu öðrenciler de dahil olmak üzere ayrýca ücrete tabidir.
ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu burslu, burssuz ve KKTC vatandaþý
kontenjanlarýna yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-SAY-2, Y-ÖSS-
SAY-1 ve Y-ÖSS-EA-2 puan sýralamasýnda Türkiye’de ilk 20.000’e ve
Y-ÖSS-DÝL puaný ile yerleþtirilen öðrencilerden ilk 3.000’e giren
öðrencilerin tümü dört kiþilik odalarda ücretsiz yurt hakkýna sahip
olacaktýr. Bu yurt burslarý karþýlýksýz olup, Ýngilizce Hazýrlýk
Programýnda geçirilecek bir yýl ile lisans programýnda geçirilecek en
fazla beþ yýlý kapsar. ÖSYM’nin tesbit edeceði sýralamalarda, ilgili
AOBP’nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS
puaný esas alýnacaktýr. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu öðrencilerinden

lisans eðitimlerinde ilk iki dönemi tamamlamýþ olan ve üniversite
tarafýndan belirlenen baþarý kriterlerini saðlayanlara takip eden dönemde
Akademik Baþarý Bursu verilmektedir. Karþýlýksýz olan bu burs, baþarý
koþullarý saðlandýðý müddetçe bütün eðitim-öðretim dönemlerinde
devam eder. Her yýl Üniversite yönetimince yeniden belirlenen Akademik
Baþarý Bursu miktarý 2008-2009 ders yýlýnda baþarý durumuna göre
aylýk 400-650 TL arasýnda deðiþmektedir. Ayrýca, maddi imkanlarý
kýsýtlý öðrencilere, belirli bir baþarý düzeyinin altýna düþmemeleri
koþuluyla, ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu Burs ve Yardým Fonu
aracýlýðýyla kitap, gereksinim, yolluk ve benzeri maddi destek burslarý
verilebilmektedir.

Bk. 9. Bu programa alýnan öðrencilerden her öðretim yýlýnda sýnav, kitap,
basýlý malzeme ve eðitim - öðretim hizmetleri karþýlýðýnda öðretim gideri
alýnýr. 2008 - 2009 öðretim yýlýnda öðretim gideri olarak alýnmýþ olan
bedeller ilgili Öðrenci Kayýt Kýlavuzu ya da Anadolu Üniversitesi web
sitesinden öðrenilebilir. 2009 - 2010 öðretim yýlýna ait öðretim gideri,
enflasyon artýþý göz önüne alýnarak belirlenecektir.

Bk. 10. Adaylarýn bu programa yerleþebilmeleri için ÖSS-SAY-1, ÖSS-SÖZ-1,
ÖSS-EA-1, ÖSS-DÝL puan türlerinin en az birinden 145.000 ve daha
yukarý puan almýþ olmalarý gerekmektedir. Bu program için kontenjan
belirlenmemiþtir.

Bk. 11. Bu programa yerleþtirilen öðrenciler Hazýrlýk Sýnýfýndaki öðrenimlerini
Edirne Trakya Üniversitesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 12. Bu programa alýnacak öðrenciler 3 ay süreli zorunlu uygulama
yapacaklardýr.

Bk. 13. Bu programý tercih edebileceklerin Kýz Meslek Liselerinin Çocuk
Geliþimi, Çocuk Geliþimi ve Eðitimi ile Çocuk Geliþimi ve Bakýmý
Bölümlerinden mezun ve ÖSS-SAY-1, ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-EA-1 puan
türlerinin en az birinden 145.000 ve daha yukarý puan almýþ olmalarý
gerekmektedir. Bu programa kayýt yaptýran öðrenciler uygulama yapmak
zorundadýr. Bu programa kayýt yaptýracak öðrenciler, Okul Öncesi
Eðitim Kurumlarýna Öðretmen Yetiþtirilmesi projesine iliþkin, Anadolu
Üniversitesi ve Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda imzalanan 25.01.2000
tarihli protokol kapsamý dýþýndadýrlar.

Bk. 14. Bu programda baþarýlý olabilmek için elleri ve parmaklarý ustalýkla
kullanabilme önemlidir.

Bk. 15. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk
sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.
Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.

Bk. 16. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda birinci yýl baþarýsýz olan öðrencilerin,
ilgili üniversitenin eðitim-öðretim yönetmeliði:
a)  hazýrlýk sýnýfýný tekrar etmelerini istiyorsa, bir yýl daha tekrar ettikten
sonra ikinci kez baþarýsýz olurlarsa,
b)  hazýrlýk sýnýfýný tekrar etmelerini istemiyorsa tekrar etmeden birinci
sýnýfa kayýtlarý yapýlýr. Ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar
üniversitelerince açýlacak yabancý dil muafiyet sýnavýnda baþarýlý
olmalarý gerekir.

Bk. 17. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýzlýk nedeniyle kaydý silinen
öðrenciler, ayný adý taþýyan ve öðretim dili Türkçe olan programlara
Yükseköðretim Yürütme Kurulu’nun belirlediði kurallara göre
ÖSYM’ce yerleþtirilebilirler.

Bk. 18. Bahçeþehir Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. 2009 - 2010 eðitim
yýlýnda; lisans programlarý için Ýngilizce Hazýrlýk Programý ve sýnýf
ücretleri  19 750 TL +%8 KDV’dir. Yýllýk öðrenim ücreti üniversite
tarafýndan tahsilat için ilan edilen banka ile bankanýn prosedürlerine
uygun kredili sözleþme düzenlemesi koþulu ile, ilk taksidi kayýt
sýrasýnda, kalan 9  taksidi ise Ekim- Haziran aylarý  arasýnda  her  ayýn
en geç ikinci gününe kadar; 1.975 TL + %8 KDV’lik toplam 10 eþit
taksitte veya üniversitenin anlaþmalý olduðu taksit özelliðine sahip,
limiti toplam bir yýllýk eðitim ücretini ödemeye yeterli banka kredi
kartlarý ile 10 taksitte ödenir. Önlisans programlarý için Ýngilizce Hazýrlýk
Programý ve  sýnýf  ücretleri 10. 900 TL + %8 KDV’dir. Yýllýk öðrenim
ücreti üniversite tarafýndan tahsilat için ilan edilen banka ile bankanýn
prosedürlerine uygun kredili sözleþme düzenlemesi koþulu ile, ilk
taksidi kayýt sýrasýnda,  kalan 9  taksidi ise Ekim- Haziran aylarý
arasýnda  her  ayýn en geç ikinci gününe kadar 1. 090 TL + %8 KDV’lik
toplam on eþit taksitte veya üniversitenin anlaþmalý olduðu taksit
özelliðine sahip, limiti toplam bir yýllýk eðitim ücretini ödemeye yeterli
banka kredi kartlarý ile on taksitte ödenir. Meslek Yüksekokulu Uzaktan
Eðitim programlarýnýn Ýngilizce Hazýrlýk Programý ve sýnýf ücretleri
6.120 TL + %8 KDV’dir. Yýllýk öðrenim ücreti, Üniversite tarafýndan
tahsilat için ilan edilen banka ile bankanýn prosedürlerine uygun
kredili sözleþme düzenlenmesi koþulu ile, ilk taksidi kayýt sýrasýnda
kalan dokuz taksidi ise Ekim- Haziran aylarý arasýnda her  ayýn en geç
ikinci gününe kadar 612 TL +  %8 KDV’lik toplam on eþit taksitte veya
üniversitenin anlaþmalý olduðu taksit özelliðine sahip, limiti toplam
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bir yýllýk eðitim ücretini ödemeye yeterli banka kredi kartlarý ile on
taksitte ödenir. Bu programlarda dersler internete dayalý uzaktan eðitim
sistemiyle yürütülecektir. Bu programlara alýnan öðrencilerin internete
eriþimli bir kiþisel bilgisayar olanaðýna sahip olmalarý gerekir. Güz ve
Bahar yarýyýlý sonu sýnavlarý (Final Sýnavlarý) Üniversite yerleþkesinde
yapýlýr.
Öðrenim ücretleri kesin kayýt sýrasýnda tamamý peþin olarak ödenirse
%7 indirim uygulanýr.Takip eden her yýl için öðretim ücreti Mütevelli
Heyeti tarafýndan günün ekonomik koþullarýna göre yeniden belirlenip
akademik yýl baþlamadan ilan edilir. Tüm öðrenciler giriþ yýlýna
bakýlmaksýzýn, o yýl için ilan edilen yeni öðrenim ücretine ve ödeme
koþullarýna uymakla yükümlüdür.
Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece yurt
içinde eðitim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan; barýnma,
beslenme, ulaþým, kitap, yurt  dýþýnda eðitim giderleri burs kapsamý
dýþýndadýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir yýllýk
süreyi de kapsamaktadýr. Burslar karþýlýksýz olup;  normal eðitim-
öðretim süresince kesilmez. Normal eðitim süresini aþanlar için, Senato
Kararý ile bursun devam edip etmeyeceðine karar verilir. Burada sözü
edilen eðitim ücreti bursu, sadece bu kýlavuzda “Burslu” öðrenci
alýnacaðý belirtilen programlara yerleþtirilen öðrencileri kapsamaktadýr.
Ayrýca, Bahçeþehir Üniversitesine yerleþtirilen ve Y-ÖSS puan
sýralamasýnda (ek puanla derece yapanlar hariç) Türkiye genelinde ilk
2000 arasýnda yer alan öðrencilere, normal öðrenimleri süresince  yýlda
9 ay süre ile aylýk 1.500 TL burs verilecektir. Lisans ve önlisans
öðrenimlerinin ikinci yarý yýlýný tamamlayan ve baþarýlý (genel not
ortalamasý 4,00 üzerinden 3,50 ve üstü) olan öðrencilere, Mütevelli
Heyetince saptanacak bir oranda baþarý bursu verilecektir.
Öðretim dili önlisans programlarý hariç Ýngilizce’dir.

Bk. 19. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Rusça Hazýrlýk
Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda
gösterilen yýllara dahil deðildir.

Bk. 20. Baþkent Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. 2009-2010 ders yýlýnda
öðretim ücreti yýllýk Týp ve Diþ Hekimliði Fakülteleri için 18. 000 TL,
Mühendislik Fakültesi için 16.500 TL,  Ýngilizce Hazýrlýk programý  ve
lisans programlarý için 14.500 TL ve önlisans programlarý için 12.000
TL’dir.  Bu ücretlere %8 KDV dahildir. %25 Burslu önlisans
programlarýna kayýt yaptýran öðrencilere öðretim ücretinin %25’i
oranýnda burs verilir ve bu burs öðrencilerin baþarýlý olduklarý sürece
devam eder. Bu ücretlerin  ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda, ikinci
taksiti, ikinci yarýyýl  baþýnda ödenecektir. Öðretim ücretindeki olasý
yýllýk artýþlar,  bir önceki yýla göre tüketici fiyatlarýndaki artýþ (TÜFE)
ile sýnýrlý tutulacaktýr.
Baþkent Üniversitesinin burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere
Baþkent Üniversitesinin kendi kaynaklarýndan saðlanan burs, Saðlýk
Bilimleri Fakültesi Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri Bölümünde sadece
öðretim ücretinin tümünü, diðer birimlerde ise sadece 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 ücreti” bursu, sadece
bu kýlavuzda “Burslu” öðrenci alýnacaðý belirtilen programlara
yerleþtirilen öðrencileri kapsamaktadýr.
Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri Bölümü’nün
burslu kontenjanlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs
karþýlýklýdýr. Öðrenciler mezun olduktan sonra burslu okuduklarý her
yýl karþýlýðýnda tam bir yýl olmak koþuluyla Baþkent Üniversitesi
kuruluþlarýnda zorunlu hizmete yükümlü olacaklardýr.
Üniversitemiz Baðlýca Kampusunda hizmet veren öðrenci yurtlarý, tek
ve iki yataklý odalar biçiminde düzenlenmiþtir. Kýz ve erkek öðrencilerin
yurtta kalma talepleri, imkânlar nispetinde karþýlanacaktýr. Yurt ücretleri
her yýl fiyat ve maliyet artýþlarý göz önüne alýnarak Üniversite
Yönetimince saptanýr.
Ýngilizce öðretimi öðretim süresi boyunca zorunlu mesleki Ýngilizce
dersleri þeklinde sürdürülür. Bunun yaný sýra, isteyen öðrenciler
Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Ýspanyolca, Ýtalyanca, Japonca, Rusça,
Yunanca derslerini de seçmeli olarak alabilirler.

Bk. 21. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr, programýn
sonunda  Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlarýn doðrudan birinci
sýnýfa kayýtlarý yapýlýr. Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý, öðretim süresi sütununda
gösterilen yýllara dahil deðildir.
Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararasý yabancý dil
sýnavlarýnýn birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde baþarýlý
olduðunu belgeleyen, b) Üniversitece öðretim yýlý baþýnda yapýlacak
Ýngilizce yeterlik sýnavýnda baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa
alýnýrlar (Ayrýntýlý bilgi için üniversiteye baþvurunuz.).

Bk. 22. Arý sokmasýna karþý alerjisi olanlar baþvuramaz.
Bk. 23. Bilkent Üniversitesi’nde yýllýk eðitim ücreti, 2009-2010 ders yýlýnda

bütün bölüm ve programlar için 16 900 TL tutarýndadýr. Bu ücrete %8
KDV dahildir. Eðitim ücretinin ilk yarýsý üniversiteye kayýt sýrasýnda,

ikinci yarýsý ise ikinci yarýyýl baþýnda, ders kayýtlarý sýrasýnda ödenir.
Bilkent Üniversitesi, kayýtlý öðrenciler için sonraki yýllarda eðitim
ücretinde yapýlabilecek yýllýk artýþlarý, bir önceki yýla göre Tüketici
Fiyatlarý Endeksindeki (TÜFE) artýþ ile sýnýrlý tutmayý taahhüt etmektedir.
Yurtlar: Bilkent Üniversitesi yurtlarýnda kalmak isteyen öðrenciler
için 2009-2010 ders yýlýnda geçerli yurt ücretleri, her bir yarýyýl için
þöyledir; tek kiþilik oda 3 900 TL, 2 kiþilik odada kiþi baþý 1 900 TL
veya 2 050 TL (oda tipine göre), üç kiþilik odada kiþi baþý 1 550 TL, 4
kiþilik odada kiþi baþý 975 TL ve özel yurtta tek kiþilik oda 6 250 TL
olup bu ücretlere % 8 olan KDV dahildir. Yurt ücretlerinin tamamý ders
yarýyýlý baþlarýnda ödenir.
Kapsamlý Burs: Üniversitenin “Kapsamlý Burslu” olarak belirtilmiþ
programlarýna yerleþtirilen öðrencilerden bütün eðitim süreleri boyunca
hiç eðitim ücreti alýnmaz. Buna ek olarak, her yýl 9 ay boyunca ayda 300
TL tutarýnda katký bursu saðlanýr ve Ankara’da barýnma olanaðý olmayýp
yurtta kalmak isteyenlere 2 kiþilik odalarda ücretsiz barýnma olanaðý
sunulur. Kapsamlý Burs, Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek
süre de dahil olmak üzere tüm öðrenim süresi için geçerlidir. Bilkent
Üniversitesi, öðrenci öðrenimine ve derslerine devam ettiði sürece
Kapsamlý Bursun hiçbir þekilde kesilmeyeceðini, not ortalamasý veya
sýnýf-ders geçme gibi konulardan etkilenmeyeceðini taahhüt etmektedir.
Destek Bursu: Üniversitenin “Destek Burslu” olarak belirtilmiþ
programlarýna yerleþtirilen öðrencilere bütün eðitim süreleri boyunca
eðitim ücretinde %50 indirim uygulanýr. Destek Bursu Ýngilizce Hazýrlýk
Programýnda geçirilebilecek süre de dahil olmak üzere tüm öðrenim
süresi için geçerlidir. Bilkent Üniversitesi, Destek Bursunun hiçbir
þekilde kesilmeyeceðini, not ortalamasý veya sýnýf-ders geçme gibi
konulardan etkilenmeyeceðini taahhüt etmektedir. Destek Bursu sahibi
öðrenciler hak kazandýklarý takdirde Üstün Baþarý Bursu da alabilirler.
Üstün Baþarý Bursu: Her ders yýlý sonunda, olaðan ders yükünü alýp
yýllýk not ortalamasý 4.00 üzerinden 3.50 veya üzeri olan ve kendi
programýndaki ücretli öðrenciler arasýnda ilk yüzde beþe girmeyi baþaran
ücretli öðrenciler ile kendi programýndaki tüm burslu öðrenciler arasýnda
ilk yüzde üçe girmeyi baþaran Destek Burslu öðrenciler, bir sonraki
akademik yýl için Üstün Baþarý Bursu almaya hak kazanýrlar. Bu burs
öðrencinin ilk yüzde beþ içerisinde hangi yüzde birlik dilim içinde yer
aldýðýna baðlý olarak, eðitim ücretinin tamamýný veya bir bölümünü
kapsar. Ýngilizce Hazýrlýk Programýndaki öðrenciler bu bursun
kapsamýna dahil deðildir.

Bk. 24. Bilkent Üniversitesi’nde eðitim dili Ýngilizcedir. Üniversitenin
Ýngilizce Hazýrlýk programýný baþarýyla tamamlamak veya bu programdan
muaf olmak için öðrencilerin, Bilkent Üniversitesi Ýngilizce Yeterlilik
Sýnavý’ný geçmeleri veya uluslararasý CPE, FCE, IELTS veya TOEFL
sýnavlarýndan herhangi birini son iki yýl içerisinde Üniversite tarafýndan
kabul edilen test merkezlerinden birinde almýþ olup yine Üniversitece
istenen düzeyde baþarý göstermiþ olmalarý gerekmektedir. Ýngilizce
Hazýrlýk programýný en çok iki yýl içerisinde tamamlamak zorunludur.
Ýngilizce Hazýrlýk programýndayken baþarýsýzlýk nedeniyle
Üniversiteyle iliþkisi kesilmiþ öðrenciler, yeniden ÖSS’ye girerek
Bilkent Üniversitesi’ne yerleþtirilmeleri durumunda, Ýngilizce Hazýrlýk
programýndan yararlanamazlar. Bu öðrencilerin, Bilkent Üniversitesinde
öðrenci olabilmeleri için Ýngilizce Yeterlilik Sýnavý’ný geçmeleri veya
en çok bir yýl içinde yukarýda listelenen uluslararasý sýnavlardan birinde
baþarýlý olmalarý gereklidir. Ýngilizce Hazýrlýk programýndan kendi
isteði ile ayrýlmýþ öðrencilerin yeniden Bilkent Üniversitesine
yerleþtirilmeleri durumunda ise, bu öðrencilerin  daha önce Ýngilizce
Hazýrlýk programýnda geçirdikleri süre iki yýllýk haklarýndan çýkartýlýr.

Bk. 25. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý
bütün koþullara ek olarak; erkek ve TC vatandaþý olmak; boyu 1,65
m’den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen
deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 kilo fazla veya 15 kilo noksan
aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak;
tam teþekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan
bir beden yapýsý ve ruh saðlýðýna  sahip olduklarýný belgeleyen rapor
almak ve öðretim programý gereði ikinci sýnýfta araç kullanmalarýnýn
zorunlu olmasý nedeniyle öðrencilerin kayýt tarihinde 20 yaþýný
tamamlamýþ olmalarý gerekir.

Bk. 26. Bu programda Taþýnabilir Kültür Varlýklarý (metal, seramik, ahþap, kaðýt,
taþ eserler, mozaik, duvar resimleri) Koruma ve Onarýmý Eðitimi
verilmektedir. Öðrencilerin birinci ve ikinci yýllar sonunda 30’ar iþgünü
staj yapma zorunluluðu vardýr. Stajlar genellikle Ankara ili dýþýnda
arkeolojik kazýlarda yapýlmaktadýr.

Bk. 27. Çað Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. 2009-2010 eðitim-öðretim
yýlýnda öðretim ücreti tüm lisans bölümleri ve hazýrlýk sýnýfý için 13.500
TL, önlisans programlarý için 6.750 TL’dir. Bu ücretlere % 8 KDV dahil
deðildir.  Ücretler 10 taksit halinde ödenecek ve ödeme planý
üniversitenin www.cag.edu.tr adresinde belirtilecektir. Birinci taksit
ayný internet sayfasýnda hesap numarasý bildirilecek olan, üniversitenin
banka hesabýna yatýrýlacak, diðer taksitler ise kayýt sýrasýnda  kredi
kartý kullanýlarak tahsil edilecektir. Meslek Yüksekokulu
programlarýnda eðitim dili Türkçe’dir.
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Üniversitede ulaþým ücretsizdir. Çað Üniversitesinde Burslu olarak da
eðitim imkaný vardýr. Burslar karþýlýksýz olup, öðrencinin yerleþtirildiði
programda eðitimi için verilir ve normal eðitim süresince devam eder. Bu
süre Yabancý Dil Hazýrlýk Programý okuyacak öðrenciler için 5 yýl;  Dil
Hazýrlýk Programýnda okumadan birinci sýnýftan baþlayan öðrenciler
için 4 yýldýr.
Üniversitenin Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan
burs öðrencinin eðitim-öðretim ücretinin tamamýný kapsar. Üniversitenin
%75 Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs
öðrencinin eðitim-öðretim ücretinin % 75’ini kapsar. Üniversitenin
%50 Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs
öðrencinin eðitim-öðretim ücretinin % 50’sini kapsar. Üniversitenin
%25 Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs
öðrencinin eðitim-öðretim ücretinin % 25’ini kapsar. Bunun dýþýnda
Mütevelli Heyet tarafýndan belirlenen sayýda ve Üniversite Burs
Komisyonlarý tarafýndan saptanacak olan öðrencilere spor ve yemek
burslarý verilmektedir.

Bk. 28. Öðretim dili Ýngilizcedir.
Bk. 29. Ýstanbul Bilim Üniversitesinde Mütevelli Heyeti tarafýndan her eðitim-

öðretim yýlý baþýnda öðrenime devam etmekte olan ve yeni kayýt olacak
öðrenciler için belirlenen öðrenim ücreti; 2009-2010 eðitim-öðretim
yýlýnda Týp Fakültesi için 26.000 TL, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji
Bölümü 13.000 TL, Florence Nightingale Hastanesi Hemþirelik
Yüksekokulu için 6.500 TL,  Saðlýk Yüksekokulu; Beslenme ve
Diyetetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümleri için 7.500 TL,
Ebelik bölümü için 6.500 TL, Meslek  Yüksekokulu programlarý için
5.500 TL’dir. Bu ücretlere ayrýca %8 KDV eklenecektir. Öðrenim ücretini
peþin ödemek isteyenlere %5 indirim yapýlýr; taksitli ödemede ise
banka ile kredi sözleþmesi yapmak koþuluyla 9 eþit taksitte (bir peþin
sekiz taksit) ödenir. Ýlk taksit kesin kayýt sýrasýnda alýnýr, diðer taksitler
2009-2010 eðitim-öðretim yýlý sonuna kadar tamamlanýr.
Üniversitenin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan
burs, týp fakültesi için karþýlýksýz olup sadece öðrenim ücretini
kapsamaktadýr. Florence Nightingale Hastanesi Hemþirelik
Yüksekokulu’nun burslu programlarýna yerleþtirilen öðrenciler ise
Ýstanbul Bilim Üniversitesinin ilgili birimlerinde, burslu öðrenim
gördükleri her bir yýlýn karþýlýðý olarak birer yýl mecburi hizmet
yapmakla yükümlü olacaklardýr. Aksi taktirde burslu öðrenciler, burs
süresine ait olan öðrenim ücretini üniversiteye ödemekle yükümlüdürler.
Burslar akademik baþarýsýzlýk, disiplin cezasý veya baþka bir eðitim
programýna geçiþ yapýlmasý halinde kesilir. Ýstanbul Bilim
Üniversitesinde eðitim dili Türkçe”dir.
Eðitim-öðretim Esentepe merkez ve  Gayrettepe olmak üzere iki ayrý
kampüs ile Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araþtýrma ve
Uygulama Merkezinde yapýlmaktadýr.

Bk. 30. Üniversitenin imkanlarý çerçevesinde isteyen öðrencilere kontenjan
dahilinde bir yýl süreli yabancý dil (Almanca/Arapça/Fransýzca/
Ýngilizce) hazýrlýk programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim
süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.

Bk. 31. Çankaya Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. 2009-2010 ders yýlýnda
öðretim ücreti tüm bölümler, meslek yüksekokulu ve hazýrlýk sýnýfý için,
KDV hariç (halen KDV %8’dir.) 16.500 TL’dir. Ücretin yarýsý öðretim
yýlý baþýnda kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý da ikinci yarýyýl baþýnda kayýt
sýrasýnda öðrenci tarafýndan ödenecektir. Öðretim ücretleri her yýl
Temmuz ayý yýllýk ÜFE oranýnda arttýrýlýr.
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.
Çankaya Üniversitesi burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilerden
puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara ayrýca
her yýl 9 ay süre ile  ayda 1.000 TL, 251-2000 arasýnda yer alanlara da
her yýl 9 ay süre ile ayda 450 TL baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu
karþýlýksýzdýr ve yýl sonundaki genel not ortalamasý dört üzerinden
ikinin (2,00/4,00) altýna düþmediði sürece devam edecektir. TÜBÝTAK’ca
tespit edilen uluslararasý bilimsel yarýþmalarda altýn, gümüþ ve bronz
madalya alan ve ödül aldýklarý alanlardaki üniversitemiz burslu
programlarýna kontenjan dýþý ÖSYM’ce sýnavsýz yerleþtirilenlere,
Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süre dahil, öðrenci
Çankaya Üniversitesindeki öðrenimine ve derslere devam ettiði sürece,
her yýl 9 ay süre ile altýn madalya almýþ olanlara ayda 1.000 TL, gümüþ
madalya  almýþ olanlara 700 TL, bronz madalya almýþ olanlara 600 TL ek
burs verilecektir. Üniversitemiz burssuz programlarýný kazanan
öðrencilerden, faaliyetlerimiz dahilindeki spor branþlarýnda üstün
baþarýlý olduklarýný belgeleyenlerle, üstün baþarý gösterebilecekleri
ümidi verenler arasýndan kulüp ve üniversite takýmlarýmýzda oynamaya
hak kazananlara “Sporda Baþarý Bursu” verilecektir. Bu burs, sadece
öðretim ücretini kapsar. Bu burslarýn dýþýnda her akademik yýl sonunda
yapýlacak deðerlendirmeye göre üstün baþarý gösteren öðrencilere o

yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz “Akademik
Baþarý Bursu” verilir. Bu bursun miktar ve koþullarý her akademik yýl
için Mütevelli Heyetince belirlenir.

Bk. 32. Öðrenciler hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar eðitimlerini Ankara’da
Hacettepe Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 33. Doðuþ Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. Öðretim ücreti  her yýl
Mütevelli Heyetince  tespit edilir ve duyurulur. 2009 - 2010 ders
yýlýnda  öðretim  ücreti KDV dahil; Ýngilizce lisans programlarýnda
17.940 TL, Türkçe lisans programlarýnda 16.800 TL, Ýngilizce Hazýrlýk
Sýnýfýnda  17.940 TL, Meslek Yüksekokulunun Türkçe gündüz
programlarýnda 5.820 TL, Türkçe Ýkinci öðretim programlarýnda 6.720
TL’dir.  Öðretim ücreti 6 eþit taksite bölünerek, 3'ü güz yarý yýlý içinde
ve 3'ü bahar yarý yýlý içinde olacak þekilde ve ilk taksit kesin kayýt
sýrasýnda, geri kalan 5 taksit ise Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde
ödenmek üzere taahhüt edilerek öðrenci tarafýndan ödenecektir. Öðretim
ücretinin tamamýný akademik yýl baþýnda ödeyenlere %6 indirim
yapýlacaktýr.
Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece
öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, disiplin cezasý
alýnmamasý koþuluyla 2547 sayýlý kanunun 44. maddesinde belirtilen
normal öðrenim süresince devam eder.
Öðretim dili Türkçe olup da  Hazýrlýk Sýnýfý zorunlu olmayan önlisans/
lisans programlarýna yerleþtirilen öðrenciler, isterlerse, öðretim ücretini
ödeyerek bir yýl süre ile Ýngilizce  Hazýrlýk Programýna katýlabilirler ve
bu programýn 2009-2010 ders yýlýnda öðretim ücreti KDV dahil 16.800
TL’dir. Daha önce herhangi bir yükseköðretim kurumunda öðrenim
görüp herhangi bir nedenle ayrýlan veya mezun olan öðrenciler
üniversiteye giriþ baþarý burslarýndan (burslu kontenjanlardan ve
aþaðýda (b) bendinde belirtilen indirim ile burs desteðinden)
yararlanamazlar.
Doðuþ Üniversitesinde burslu programlara yerleþme dýþýnda aþaðýda
belirtilen indirim ve destek burslarý verilmektedir. a) Ücretli lisans
programlarýna birinci tercihinden yerleþtirilenlere %20 oranýnda öðretim
ücreti indirimi, b) sayýsal, eþit aðýrlýklý ve sözel puan ile öðrenci alýnan
lisans programlarýna, ek puanla derece yapanlar hariç, 0,8 AOBP’li
yerleþme puaný ile programýn puan türüne göre Türkiye genelinde ilk
5000 içinde yer alarak yerleþtirilenlere %50 öðretim ücreti indirimi ve
9 ay süre ile 250 TL aylýk öðretim bursu desteði, c) 2009-ÖSYS
sonucunda yapýlan sýralamaya göre  (b) þýkkýnda belirtilen tespitler
içinde olup kýlavuzdaki burslu kontenjanlara yerleþtirilenlere 9 ay
süre ile aylýk öðretim bursu desteði, d) Uluslararasý Bakalorya (IB)
öðrencilerine diploma notu  45 olanlara %100, 40-44 arasýnda olanlara
%75,  33-39 arasýnda olanlara %40,  24-32 arasýnda olanlara %15
oranýnda öðretim ücreti indirimi, e) Lisans programlarýmýza yerleþtirilen
terör ile þehit olmuþ TSK ve Emniyet mensuplarýnýn çocuklarýna %100
oranýnda öðretim ücreti indirimi, f) Ücretli lisans  programlarýmýza
yerleþtirilen TSK ve Emniyet Mensublarýna %20  oranýnda öðretim
ücreti indirim, g) Doðuþ Lisesi ve Doðuþ Fen Lisesinden mezun olup,
lisans programlarýna  yerleþtirilenlere  %15 oranýnda öðretim ücreti
indirimi,  h) Doðuþ Üniversitesinde öðrenim görmekte olan kardeþ
öðrenciler ile Doðuþ Eðitim Kurumlarýnda kardeþi olanlara %10
oranýnda öðretim ücretim,  i) Her akademik yýl sonunda yapýlacak
deðerlendirmeye göre Genel Aðýrlýklý Not Ortalamasýný 4,00 üzerinden
3,00 ve üstüne çýkaran her öðrenciye Mütevelli Heyetince akademik
yýlýn baþýnda ilan edilen  kriterlere göre, o yýlý izleyen öðretim yýlý
ücretinden % 10 ile % 90 arasýnda indirim yapýlýr.
Ayrýca, diðer burs imkanlarý ve burslarýn hangi durumlarda devam
edeceði Üniversitenin “Burs Yönergesi”nde, belirtilmiþtir. öðrenci,
birden fazla indirim kapsamýna girerse sadece birisinden ve en yüksek
olanýndan yararlanýr.

Bk. 34. Bu programda öðrencilerin birinci yýl sonunda 8 hafta, ikinci yýl sonunda
6 hafta Endüstriye Dayalý Öðretim (EDÖ)/Staj yapmalarý zorunludur.

Bk. 35. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu’nun SUNY New Paltz Üniversitesi ile
birlikte yürüttüðü Ýþletme uluslararasý ortak lisans programý 4 yýl süreli
olup, öðrenciler ikinci akademik yýlýn ikinci dönemi ile dördüncü
akademik yýlý New Paltz Üniversitesinde, diðer dönemleri ODTÜ Kuzey
Kýbrýs Kampusu’nda geçireceklerdir. 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda
bu programlara girecek öðrenciler için yýllýk öðrenim ücreti, ODTÜ
Kuzey Kýbrýs Kampusunda geçirilecek Ýngilizce hazýrlýk ve lisans
sýnýflarý için TC uyruklular için 9.000 TL, KKTC uyruklular için 8.200
TL’dir. Güz ve Bahar dönemlerinde iki eþit taksitte ödenecek öðrenim
ücretinde önümüzdeki yýllarda bir artýþýn söz konusu olmasý durumunda,
eski öðrenciler için bu artýþ bir önceki yýla göre TL bazýnda KKTC
Devlet Planlama Örgütü tarafýndan ilan edilen yýllýk TÜFE oraný ile
sýnýrlý olacaktýr. New Paltz Üniversitesinde geçirilecek dönemler için
öðrenciler bu üniversitenin o dönem için belirlenen öðrenim ücretini
ödeyeceklerdir. New Paltz Üniversitesinin 2009-2010 eðitim-öðretim
yýlý öðrenim ücreti henüz kesinleþmemiþ olup, 2008-2009 ders yýlýnda
New Paltz Üniversitesi öðrenim ücreti, zorunlu saðlýk sigortasý dahil
akademik yýl baþýna yaklaþýk 16.000 ABD Dolarýdýr. Öðrencinin New
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Paltz’da bulunacaðý süre içinde yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel
ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn akademik yýl baþýna yaklaþýk
15.000 ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir. Bu programa kabul
edilen öðrenciler ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu veya New Paltz
Üniversitesi yaz okullarýnda ders aldýklarý takdirde, ilgili üniversite
için geçerli yaz okulu ücretlerini ayrýca ödeyeceklerdir. T.C. ve KKTC
uyruklu öðrencilerin kabul edileceði bu programla ilgili açýklamalý
bilgi “www.suny.metu.edu.tr” ve “www.kkk.odtu.edu.tr” internet
adreslerinde sunulmaktadýr.

Bk. 36. Bu programda iki yabancý dille (Ýngilizce-Almanca) eðitim
yapýlmaktadýr. Öðrencilerin Ýngilizce ve Almanca’dan muafiyet sýnavýna
girmeleri gerekmektedir. Her iki sýnavý baþaran öðrenciler doðrudan
lisans eðitimine baþlayabilirler. Muafiyet sýnavlarýný veremeyen
öðrenciler ise lisans programýna baþlamadan önce Ýngilizce için 1 yýl,
Almanca için 1 yýl, her iki dilden de muaf olamayan öðrenciler ise,
Ýngilizce ve Almanca olmak üzere toplam iki yýl hazýrlýk okuyacaklardýr.
Bu sürede hazýrlýk eðitimlerini baþaramayanlarýn kaydý silinir. Lisans
eðitimine baþlayan öðrencilere 4 yýl iki dilli program uygulanýr ve
Mütercim-Tercümanlýk alanýnda iki dilde diploma verilir.

Bk. 37. Ýzmir Üniversitesinde öðretim ücretlidir. 2009-2010 akademik yýlýnda
öðretim ücreti; Mühendislik Fakültesi için 14.000 TL, Eðitim Fakültesi,
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi ve  Fen Edebiyat Fakültesi için
13.000 TL,  Ýngilizce  hazýrlýk sýnýfý için 11.000 TL, Meslek
Yüksekokulu programlarý için 8.000 TL olup bu ücretlere %8 KDV
dahildir. Öðretim ücreti ilk taksit kesin kayýt sýrasýnda olmak üzere 4
eþit taksitte ödenir.
Ýzmir Üniversitesi’nin Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere
saðlanan burs  öðretim ücretinin tamamýný kapsamaktadýr ve
karþýlýksýzdýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, ulaþým, kitap
vb. konular burs kapsamý dýþýndadýr. Burslar, öðrenci baþarýsýna baðlý
olup (yýllýk 4.00 üzerinden 2.00 not ortalamasý) tüm öðrenim süresince
devam eder ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir akademik
yýlý da içerir. Akademik baþarýsýzlýk, disiplin cezasý veya baþka bir
öðretim programýna geçiþ yapýlmasý halinde burs kesilecektir. Ayrýca,
kayýtlý olduðu öðretim programýnda birinci akademik yýlýn sonundan
itibaren bölüm derslerini tamamlayan ve genel not ortalamasý 4.00
üzerinden 3.50 veya daha yukarý olan öðrencilere, izleyen akademik yýl
için Mütevelli Heyet tarafýndan saptanacak bir oranda burs verilebilir.
Öðretim ücreti ve burslar her yýl Üniversite Mütevelli Heyetince fiyat ve
maliyet artýþlarýyla o yýlýn üniversite bütçesi göz önünde tutularak
saptanýr.

Bk. 38. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin
gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar.

Bk. 39. Öðrenciler öðrenimlerini Dicle Üniversitesi (Diyarbakýr) Mühendislik-
Mimarlýk Fakültesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 40. Türkiye genelinde ÖSS-DÝL puan türünde ilk 100’e, ÖSS-SÖZ-2 puan
türünde ilk 500’e, ÖSS-EA-2 puan türünde ilk 1000’e, ÖSS-SAY-2
puan türünde ilk 2 000’e girerek ayný puan türündeki bir programa
kesin kayýt yaptýran (ek puanlý yerleþtirilenler hariç) öðrenciler Demir
Karamancý Bilim Sitesinde ücretsiz olarak kalacaklardýr, daha sonraki
yýllarda öðrenciler baþarýlý olduklarý taktirde Üniversitenin Bilim Sitesi
Tahsis Yönergesine göre eðitim-öðretim süresince bu sitede
kalacaklardýr.

Bk. 41. Bu programda uygulamaya yönelik bazý dersler ve stajlar özel ve resmi
havacýlýk kuruluþlarýnýn tesislerinde yapýldýðýndan bu programý
kazanan öðrencilere güvenlik soruþturmasý yaptýrýlacaktýr. Güvenlik
soruþturmasý olumsuz olan veya bu kuruluþlarýn düzen ve disiplinine
uymayan öðrenciler bu programa devam edemezler.

Bk. 42. Özyeðin Üniversitesinde eðitim-öðretim ücrete tabidir. 2009-2010
akademik yýlýnda Üniversitenin lisans programlarýna kayýt yaptýran
tüm öðrenciler için Ýngilizce Dil Hazýrlýk Programýný da kapsayacak
þekilde yýllýk öðrenim ücreti Ýþletme ve Mühendislik programlarý için
KDV dahil 25 000 TL; Otel Yöneticiliði programý için KDV dahil 16
000 TL’dir.  Yýllýk öðrenim ücretinin ilk yarýsý üniversiteye kayýt
sýrasýnda, diðer yarýsý ise ikinci dönem baþýnda ödenir. Üniversite
tarafýndan belirlenen koþullar çerçevesinde yýllýk öðrenim ücretlerinin
dört eþit taksitte ödenmesi mümkündür. Üniversitenin  konukevinde
kalmak isteyenler için 2009-2010 akademik yýlýnda aylýk ücret kiþi
baþýna KDV dahil 400 TL’dir, dönem ücretleri dönem baþlarýnda ödenir.
Ücretler, her akademik yýl için mütevelli heyeti tarafýndan belirlenir.
Üniversiteye giriþ yýlýný izleyen akademik yýllarda, kayýtlý öðrenciler
için yýllýk öðrenim ücretindeki olasý artýþlar bir önceki yýlýn enflasyon
((TÜFE+ÜFE)/2) oranýný geçmez.
Üniversiteye 2009-2010 akademik yýlýnda kayýt yaptýran öðrenciler
ÖSYM tarafýndan yerleþtirildikleri program koduna göre üniversiteye
ilk giriþte saðlanan Onur, Baþarý, Destek ve Katký Burslarýndan
yararlanýrlar. Üniversiteye ilk giriþte saðlanan burslar karþýlýksýzdýr;
akademik baþarý düzeyinden etkilenmez; öðrenim süresince kesintisiz
devam eder. Onur Bursu,  öðrenim ücretinin tamamýndan muafiyeti;
Baþarý Bursu,  öðrenim ücretinin dörtte üçünden muafiyeti;  Destek

Bursu,  öðrenim ücretinin yarýsýndan muafiyeti; Katký Bursu, öðrenim
ücretinin dörtte birinden muafiyeti kapsar.  Ayrýca, talep ettikleri takdirde
Onur Bursundan yararlanan öðrenciler, üniversitenin konuevinde
ücretsiz kalabilme olanaðýndan; Baþarý, Destek veya Katký Bursundan
yararlanan öðrenciler ise %50 indirimli ücret ödeyerek kalabilme
olanaðýndan yararlanýrlar. Üniversite Konukevinde ücretsiz kalma
olanaðýndan yararlanan öðrencilerden dönemde 100 saate kadar, %50
indirimli ücret ödeyerek kalma olanaðýndan yararlanan öðrencilerden
ise dönemde 50 saate kadar, üniversitenin çeþitli birimlerinde
oluþabilecek ihtiyaçlar doðrultusunda yarý zamanlý çalýþma istenebilir.
IB diploma notu 32 ve üzeri olan, ABITUR diploma notu 2.3 veya daha
iyi olan, MATURA diploma notu 2.0 veya daha iyi olan öðrenciler ile
lisede okurken TÜBÝTAK tarafýndan düzenlenen ulusal veya
uluslararasý bilim olimpiyatlarý ve/veya bilimsel proje yarýþmalarýnda
dereceye girmiþ olan öðrenciler üniversitenin  burssuz veya kýsmi
burslu programlarýna ilk 6 tercihlerinden yerleþtirildikleri takdirde bir
üst düzeydeki burs olanaklarýndan yararlanýrlar. (Burssuz programa
yerleþtirilen öðrenciler Katký Bursu, Katký Burslu programa yerleþtirilen
öðrenciler Destek Bursu, Destek Burslu programlara yerleþtirilen
öðrenciler Baþarý Bursu, Baþarý Burslu programa yerleþtirilen öðrenciler
ise Onur Bursu olanaklarýndan yararlanýrlar). Ayrýca, ilk 6 tercihleri
arasýnda yer almak kaydýyla, üniversitenin  burssuz veya kýsmi burslu
programlarýna yerleþtirilen  öðrenciler, üniversite tarafýndan belirlenen
koþullar çerçevesinde, ödemekle yükümlü olduklarý öðrenim ücretinin
bir kýsmý için ödeme kolaylýðý  saðlayan üniversite destekli öðrenim
kredisinden yararlanabilirler.
Üniversitede öðrenime devam ederken gösterilen üstün akademik
baþarýlar da burslarla takdir edilir. Böylece, üniversitenin burssuz veya
öðrenim ücretinden kýsmi muafiyet saðlayan burslu programlarýnda
öðrenim gören öðrenciler daha geniþ burs olanaklarýndan yararlanýrlar.
Özyeðin Üniversitesine 2009-2010 akademik yýlýnda kayýt yaptýran
her öðrencinin kullanýmýna bir dizüstü bilgisayar tahsis edilir. Öðrenim
dili Ýngilizce olan üniversitede gerekli koþullarý saðlayan öðrenciler,
bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Dil Hazýrlýk Programýný daha kýsa
sürede tamamlayabilirler. Üniversitenin Mühendislik programlarýna
kabul edilen öðrencilerin, seçmeli derslerini öngörülen bir listeden
tamamlayarak mezun olmalarý ve programa kabul edilmeleri durumunda,
Üniversitenin Ýþletme Yüksek Lisans (MBA) Programýný bir yýlda
tamamlayarak bu programdan da mezun olmalarý mümkündür. Programlar,
burslar, öðrenim kredisi, ücret ve ödemeler hakkýnda ayrýntýlý bilgiye
www.ozyegin.edu.tr adresinden ulaþýlabilir.

Bk. 43. Bu programda ahþap iþlemeciliði, vitray ve kalem iþi çalýþmalarý
yapýlmaktadýr.

Bk. 44. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce veya Fransýzca Hazýrlýk Programý
uygulanýr,  programýn sonunda  Ýngilizce veya Fransýzca yeterlik sýnavýný
baþaranlarýn doðrudan birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr. Hazýrlýk programý
süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.
Üniversitece kabul edilen; a) ulusal ve/veya uluslararasý yabancý dil
sýnavlarýnýn birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde baþarýlý
olduðunu belgeleyen, b) Üniversitece öðretim yýlý baþýnda yapýlacak
Ýngilizce veya Fransýzca yeterlik sýnavýnda baþarýlý olanlar doðrudan
birinci sýnýfa alýnýrlar (Ayrýntýlý bilgi için üniversiteye baþvurunuz.).

Bk. 45. Ýstanbul Bilgi Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. 2009-2010 ders
yýlýnda yýllýk öðrenim ücreti, Meslek Yüksekokulu Ýþletme Yönetimi
(Uzaktan Eðitim) programýnýn Ýngilizce Hazýrlýk ve diðer sýnýflarý için
9.500 TL; diðer tüm fakülteler ve meslek yüksekokulu programlarýnýn
Ýngilizce Hazýrlýk Programý 17.000 TL, tüm fakülteler ile Meslek
Yüksekokuluna baðlý diðer tüm programlar 18.400 TL’dir. Bu ücret,
kayýt esnasýnda peþin olarak ödenir. Ayrýca, taksitlendirme imkaný
bulunmaktadýr. Öðrenim ücretlerine % 8 KDV dahil deðildir.
Ýstanbul Bilgi Üniversitesinde  öðretim dili  Ýngilizcedir.
Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, öðrenim
ücretinin tümünü; %50 burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere
saðlanan burs ise öðrenim ücretinin yarýsýný 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 ve %50 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 ve %50
burslu programlarýna yerleþtirilen öðrenciler üniversite bünyesinde
bölüm deðiþtirdikleri taktirde burs haklarýný kaybederler.
Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk, Menkul Kýymetler ve
Sermaye Piyasasý, Bilgisayar Programcýlýðý, Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi,
Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði, Aðýrlama Hizmetleri, Spor Yönetimi ve
Lojistik programlarýnýn burssuz kontenjanlarýný ilk 3 (üç) sýrada yazan
ve bu programlara yerleþen öðrencilerden, tüm eðitimleri süresince
Ýngilizce Hazýrlýk Programý dahil öðretim ücretinin %50’si alýnmaz.
Meslek Yüksekokulu Ýþletme Yönetimi (Uzaktan Eðitim) programýnda
Ýngilizce Hazýrlýk Okulu dahil olmak üzere dersler internete dayalý
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uzaktan eðitim sistemiyle yürütülecektir. Bu programlara yerleþen
öðrencilerin internete eriþimli bir kiþisel bilgisayar olanaðýna sahip
olmalarý gerekir. Bu programa iliþkin Ýngilizce yeterlik sýnav(lar)ý ve
güz ve bahar yarý yýlý sonu sýnavlarý (Final Sýnavlarý) Üniversite
kampüsünde yapýlýr.

Bk. 46. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk
Programý uygulanýr.  Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda
gösterilen yýllara dahil deðildir.

Bk. 47. 76 yýllýk eðitimcilik geleneði ürünü “Kültür Koleji Eðitim Vakfý”
(KEV) tarafýndan kurulan Ýstanbul Kültür Üniversitesi’nde (ÝKÜ) eðitim
ve öðretim,  Ataköy ve Þirinevler Kampus’larýnda; diðer etkinlikler
Ataköy Kampusu’nda yapýlmaktadýr. Eðitim ücretlidir. 2009-2010
ders yýlýnda ücretli öðrencilerimizin öðretime katký payý, Mühendislik
- Mimarlýk Fakültesi bölümleri için 18.960 TL, Hukuk Fakültesi ile
Sanat ve Tasarým Fakültesi bölümleri için 18.500 TL; Ýktisadi ve Ýdari
Bilimler Fakültesi bölümleri ile Fen-Edebiyat Fakültesi bölümleri için
17 640 TL’dir. Ýngilizce Hazýrlýk sýnýflarýnýn ücreti isteðe baðlý olanlar
dahil bütün programlar için 17.500 TL’dir.  Meslek Yüksekokullarýnýn
bütün programlarýnýn ücretleri 9.980 TL’dir. Ücretlere %8 KDV dahildir.
Ýlk kayýtta ücretin en az 1/4'ü peþin olarak ödenir. Ücretin geri kalaný
Ekim, Kasým, Aralýk, Þubat, Mart ve Nisan aylarýnda eþit taksitlerde
ödenmek üzere taahhüt edilir. Ücretin tümünün peþin ödenmesinde %6
indirim uygulanýr.
Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece
öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, Ýngilizce
Hazýrlýk Programýnda zorunlu olarak geçirilecek süreyi de
kapsamaktadýr. Bu burslar öðrencinin üniversitede öðrencilik statüsü
sürdüðü sürece kesilmeden devam eder. Ancak disiplin cezasý veya
baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapýlmasý halinde kesilir.
Ayrýca, Üniversitenin “Burs Yönergesi”ne göre “Baþarý Burslarý”,
“Ýhtiyaç Burslarý” gibi farklý burs imkanlarý vardýr.
2009-ÖSS sonuçlarýna göre ilk 3000’e (yerleþtirildiði puan türünden)
giren adaylardan (DÝL puaný hariç) ÝKÜ’de bir lisans programýna
yerleþtirilen öðrenciler ÝKÜ’de normal eðitim süresi içinde yýllýk
öðrenim ücretini ödemeyeceklerdir. Ayrýca bu öðrencilerimize lisans
öðrenimlerine katký saðlamak için aylýk 750 TL (her yýl, 9 ay süresince)
nakit öðrenci gereksinim bursu ile yýllýk 2.000 TL nakit bilgisayar-
kitap-cd bursu verilecek, öðrenci yurtlarýmýzda da ücretsiz olarak
konaklama imkaný saðlanacaktýr. Karþýlýksýz olan nakit burslarý öðrenci
baþarýlý olduðu sürece devam edecektir. (Daha önce herhangi bir
üniversite de en az 4 yýllýk Fakülte ya da yüksekokul eðitimini
tamamlayarak mezun olanlara uygulanmayacaktýr.) Önlisans ve lisans
programlarýna, birinci tercihinden yerleþtirilenlere %15 indirim
saðlanacaktýr. Öðretim ücreti ve diðer burslar her yýl üniversite bütçesi
ve ekonomik durum gözönünde tutularak saptanýr.

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

Bk. 49. Bu programa Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liseler), Özel
Lise, Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler),
Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Öðretmen Lisesi, Anadolu
Öðretmen Lisesi ve Çok Programlý Liselerin Fen/Fen Bilimleri,
Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe/Matematik Alan/
Kolu çýkýþlý olanlar ve Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Askeri Lise,
Teknik Lise (Erkek Teknik), Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik),
Motor Teknik Lisesi, Meteoroloji Teknik Lisesi, Endüstri Meslek
Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek
Lisesi, Gemi Yapý Meslek Lisesi, Motor Meslek Lisesi, Meteoroloji
Meslek Lisesi, Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi, Denizcilik
Meslek Lisesi, Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi, Denizcilik
Endüstri Meslek Lisesi ve Deniz Astsubay Hazýrlama Okulu çýkýþlý
adaylar alýnacaktýr.

Bk. 50. Kadir Has Üniversitesi’nde eðitim-öðretim Ýngilizce aðýrlýklýdýr ve
ücrete tabidir. 2009-2010 ders yýlýnda öðretim ücreti; Fen-Edebiyat,
Mühendislik, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler ve Ýletiþim Fakültelerinde 16.000
TL;  Hukuk Fakültesinde 17.000 TL;  Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu
10.000 TL; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu programlarýnda 7.000 TL., Hazýrlýk sýnýflarýnda
15.000 TL’dir. Bu ücretlere ayrýca KDV eklenecektir. Ödemenin ¼ ‘ü
peþin, kalaný  6 taksit olarak ödenebilir, peþin ödemede % 8 indirim
yapýlýr. Fakültelerimize 2009-2010 öðretim yýlýnda ilk kez kayýt yaptýran
öðrencilere üniversitemizdeki eðitimleri süresince kullanmak üzere
ücretsiz dizüstü bilgisayar verilecektir.
Üniversitemizde burslu eðitim olanaðý vardýr. Burslar karþýlýksýz olup,
normal öðrenim süresince devam eder. Bu süre Yabancý Dil Hazýrlýk
okulunda okuyacak öðrenciler için beþ yýl, dil hazýrlýðý programýnda
okumasýna gerek olmaksýzýn doðrudan fakültelerin birinci sýnýfýna
baþlayan öðrenciler için 4 yýldýr.

Ýngilizce, öðretim süresi boyunca zorunludur. Bunun yaný sýra isteyen
öðrenciler Almanca, Fransýzca, Ýtalyanca, Ýspanyolca, Japonca , Çince,
Rusça  dillerini de seçmeli ders olarak alabilirler.
Kadir Has Bursu: Burslu veya ücretli lisans programlarýna kayýt yaptýran
öðrencilerden ÖSS sýralamasýnda SÖZ-2, SAY-2 ve EA-2 puan türlerinde
ilk 1000 (Dil puan türünde ilk 100) içinde yer alan öðrencilere 1.000
TL’lik; ilk 2000 (Dil puan türünde ilk 200) içinde yer alan öðrencilere
500 TL’lik; ilk 3000 (Dil puan türünde ilk 300) içinde yer alan
öðrencilere 400 TL’lik; ilk 5000 (Dil puan türünde ilk 500) içinde yer
alan öðrencilere 250 TL nakit ödeme yapýlýr. Ödemeler yýlda 9 ay süre ile
gerçekleþtirilir. IB Bursu: Uluslararasý Bakalorya (IB) diplomasý toplam
notu 32-37 arasýnda olan öðrencilerden eðitim ücretinin yarýsý;  38 ve
üzerinde olanlardan ise tümü alýnmaz. Abitur Bursu: Abitur diploma
notu iki veya daha iyi olan öðrencilerden  öðretim ücretinin yarýsý
alýnmaz. Matura Bursu: Maturada üstün baþarý gösteren öðrencilerden
eðitim ücretinin tümü alýnmaz. Spor Bursu: Önlisans ve lisans
programlarýna kayýt yaptýran öðrencilerden branþlarýnda üstün baþarýlý
olduklarýný belgeleyenlere verilir. Selimpaþa Bursu: Selimpaþa ve
çevresindeki meslek lisesi  ve liselerden mezun olup Meslek
Yüksekokulu programlarýna kayýt yaptýran öðrencilerin öðretim
ücretinde 1.000 TL indirim yapýlýr. Akademik Baþarý Bursu: Lisans ve
önlisans öðrencilerinin birinci yýllarýný tamamlamalarýndan sonraki
dönemlerde not ortalamasý 3.50  ve üzerinde olan öðrencilere
Üniversitemizin  yönergesi  uyarýnca  kayýt ücretinden indirim þeklinde
belli oranlarda burs verilir.
Üniversitemizin Amerika Birleþik Devletlerinin Montana State, Purdue
Universitesi Indiana Polis Kampusü ve Southern New Hampshire
Üniversiteleri ile  çifte diploma verme anlaþmalarý vardýr. Baþarýlý
öðrenciler 4 yýllýk eðitimlerinin  2 yýlýný o üniversitelerden birisinde,
2 yýlýný da Kadir Has Üniversitesinde okuyup baþarýlý olmak koþuluyla,
her iki üniversitenin de diplomasýný almaða hak kazanabilirler.
Öðrenciler barýnma imkanlarýný kendileri saðlamak durumundadýr.
Kadir Has Üniversitesinde eðitim;  Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik
Fakültesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi,  Ýletiþim Fakültesi, Hukuk
Fakültesi Cibali  Kadir Has Kampusünde, Uygulamalý Bilimler
Yüksekokulu, Sosyal Bilimler  Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu Selimpaþa Kampusünde,Yabancý Dil Eðitimi
Ýngilizce Hazýrlýk Bölümü Bahçelievler Kampüsündedir.

Bk. 51. Bu programda öðrencilerin Ýngilizce ve Almanca’dan muafiyet sýnavýna
girmeleri gerekmektedir. Her iki sýnavý baþaran öðrenciler doðrudan
lisans eðitimine baþlayabilirler. Muafiyet sýnavlarýný veremeyen
öðrenciler ise lisans programýna baþlamadan önce Ýngilizce için bir yýl,
Almanca için bir yýl, her iki dilden de muaf olamayan öðrenciler Ýngilizce
ve Almanca olmak üzere toplam iki yýl hazýrlýk okuyacaklardýr. (Muafiyet
için  Bk. 21 ve Bk. 125 kurallarý geçerlidir.)

Bk. 52. Ýstanbul Aydýn Üniversitesi’nde eðitim-öðretim ücretlidir. 2009-2010
Eðitim-Öðretim Yýlýnda Ýngiliz Dili ve Edebiyatý, Türk Dili ve
Edebiyatý, Matematik-Bilgisayar, Ýstatistik, Ekonomi ve Finans,
Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ýþletme (Türkçe), Gazetecilik, Halkla
Ýliþkiler ve Tanýtým, Radyo, Sinema ve Televizyon bölümlerinin öðretim
ücreti 14.000 TL, Bilgisayar Mühendisliði, Yazýlým Mühendisliði,
Endüstri Mühendisliði, Elektrik-Elektronik Mühendisliði ve Okul
Öncesi Öðretmenliði bölümlerinin öðretim ücreti 16.000 TL, Hukuk
Fakültesi’nin öðretim ücreti ise 17.000 TL’dir. Diðer lisans
programlarýnýn öðretim ücreti 15.000 TL’dir. Önlisans programlarýndan;
öðretim dili Ýngilizce, Rusça ve Ýspanyolca olan programlar ile Mimari
Restorasyon, Gýda Teknolojisi, Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý, Moda
Tasarýmý, Otomotiv Teknolojisi, Radyo ve Televizyon Programcýlýðý
ile Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk programlarýnýn gündüz ve ikinci
öðretim ücreti 7.500 TL, Bilgi Güvenliði Teknolojisi (Ýngilizce),
Bilgisayar Teknolojisi (Ýngilizce) gündüz ve ikinci öðretim eðitim
ücreti 9.500 TL ve diðer önlisans programlarýnýn gündüz ve ikinci
öðretim ücreti 7.000 TL’dir. Uzaktan Öðretim yapýlan önlisans
programlarýnýn öðretim ücreti 3.000 TL’dir. Öðrencilerin internet eriþimli
kiþisel bilgisayar kullanma olanaðýna sahip olmalarý gerekmektedir.
Tüm lisans programlarýnýn Ýngilizce Hazýrlýk Eðitimi ücreti 13.000 TL
ve önlisans programlarýnýn Ýngilizce Hazýrlýk Eðitimi gündüz ve ikinci
öðretim ücreti 7.000 TL’dir. Bu ücretlere KDV  (% 8) dahil deðildir.
Önlisans ve lisans öðrencilerinden isteyenler ilave ücreti ödemek
kaydýyla Ýngilizce Hazýrlýk eðitiminin bir veya iki kurunu yurtdýþýnda
alabilirler.
Üniversitemizde baþarýyý ödüllendiren burslar vermektedir.
a) Onur Bursu: Üniversitemizin lisans programlarýndan DÝL puaný ile
öðrenci alýnan bölümler dýþýndaki lisans programlarýndan birini ilk üç
sýrada tercih eden ve ÖSYM tarafýndan yerleþtirilen, kesin kayýt yaptýran
ve öðrenimini Üniversitemizde sürdüren öðrencilerden olup ÖSS
sonuçlarýna göre; 1) Ýlk 250 içerisindeki adaylar; Ýstanbul Aydýn
Üniversitesi’nde ücretsiz lisans eðitimi, yurtdýþýnda ücretsiz yüksek
lisans ve doktora eðitimi (Üniversitemizin belirleyeceði üniversitelerde),
aylýk 500.-TL burs desteði; 2) 251 ile 500 arasýndaki adaylar;
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Üniversitemizde ücretsiz lisans ve yüksek lisans eðitimi, yurtdýþýnda
ücretsiz doktora eðitimi (Üniversitemizin belirleyeceði üniversitelerde),
aylýk 500.-TL burs desteði; 3) 501 ile 1000 arasýndaki adaylar;
Üniversitemizde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora eðitimi,
yurtdýþýnda ücretsiz yüksek lisans eðitimi (Üniversitemizin
belirleyeceði üniversitelerde), aylýk 500.-TL burs desteði; 4) 1001 ile
2000 arasýndaki adaylar; Üniversitemizde ücretsiz lisans, yüksek lisans
ve doktora eðitimi görecektir. 5) 2001 ile 3000 arasýndaki adaylar;
Üniversitemizde ücretsiz lisans ve yüksek lisans eðitimi görecektir.
6) 3001 ile 5000 arasýndaki adaylar; Üniversitemizde ücretsiz lisans
eðitimi verilecektir. 7) 5001 ile 10000 arasýndaki adaylara; Üniversitemize
ödeyeceði öðretim ücretinin %50’si kadar burs verilecektir.
b) Ýstanbul Aydýn Üniversitesi’nin önlisans ve lisans programlarýndan
birini; birinci, ikinci ve üçüncü sýrada tercih ederek ÖSYM tarafýndan
yapýlan merkezi yerleþtirme sonucu tercih edilen bölümün; birinci
sýrasýna yerleþen öðrenciye öðretim ücretinin % 30’u, ikinci sýrasýna
yerleþen öðrenciye öðretim ücretinin %20’si, üçüncü sýraya yerleþen
öðrenciye öðretim ücretinin %15’i, oranýnda öðrenimleri süresince
destek bursu verilecektir.
c) Üniversitemizin tüm lisans programlarýna kesin kayýt yaptýran: Türk
Silahlý Kuvvetleri, Emniyet Teþkilatý ve Milli Eðitim Mensuplarýnýn
çocuklarýna, Þehit ve Gazi çocuklarýna ve kardeþ olanlara; önlisans
programlarý için öðretim ücretinin %10’u, lisans programlarý için öðretim
ücretinin %5’i oranýnda eðitime destek bursu verilecektir. Terör þehidi
çocuklarýna lisansta 10 öðrenci, önlisansta 20 öðrenci olmak üzere 30
öðrenciye Genel Kurmay Baþkanlýðý’nca onaylanmak kaydý ile %100
burs verilecektir.
d) Üstün Baþarý Bursu: Her ders yýlýnda olaðan ders yükünü alýp bölüm/
program birincisi olan ücretli öðrencilere bir sonraki akademik yýl için
Mütevelli Heyet tarafýndan belirlenen miktarda “Üstün Baþarý Bursu”
verilir.
e) Üniversitemizin burssuz programlarýný kazanan öðrencilerden olup,
ulusal ve uluslararasý yarýþmalarda altýn madalya alan ve Milli Sporcu
olan öðrencilere Mütevelli Heyet tarafýndan belirlenen miktarda
“Sporda Baþarý Bursu” verilir.
f) TÜBÝTAK’ça tesbit edilen uluslararasý yarýþmalarda altýn, gümüþ ve
bronz madalya alan ve ödül aldýklarý alanlardaki üniversitemizin bölüm/
programlarýný tercih eden ve kayýt yaptýran öðrencilere öðrenimleri
süresince öðretim ücretinin % 10’u kadar teþvik bursu verilecektir.
g) Lise ve dengi okullarýn birincilerinden olup, Üniversitemizin
önlisans ve lisans programlarýný 1. 2. ve 3. sýrada tercih eden ve kayýt
yaptýran öðrencilere, yerleþme sýrasý ne olursa olsun öðretim ücretinin
% 30’u kadar burs verilecektir.
h) Kurucu Vakýf Bursu: Üniversitemize burssuz olarak ÖSYM tarafýndan
yerleþtirilen ve kayýt yaptýran öðrencilere, öðrenim durumu ve ödeme
güçlükleri göz önünde bulundurularak, kurucu vakfýn belirleyeceði
sayýda ve miktarda kurucu vakýf bursu verilmektedir.
i) Ýstihdam piyasasýndaki geliþmelere baðlý olarak; öðrencilerimize
sektörün ihtiyaç duyduðu alanlarda sertifika eðitimi olanaklarý sunulur.
Öðrenci, birden fazla burs almaya hak kazandýðýnda, bunlardan en fazla olaný
kendisine burs olarak verilir. Özürlü öðrencilere eðitim-öðretim verecek
olanaðýmýz olmadýðýndan; özürlü öðrencilerin tercih etmemesi gerekir.

Bk. 53. Öðretimin yapýlabilmesi için hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar öðrenciler
öðrenimlerini Trabzon’da sürdüreceklerdir.

Bk. 54. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý
bütün koþullara ek olarak;  TC vatandaþý olmak; boyu erkek öðrencilerde
1,65 m’den, kýz öðrencilerde  1,56 m’den  kýsa olmamak; boy
uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan
en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; TC Saðlýk Bakanlýðý
Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel Müdürlüðü’nün yetki verdiði özel
veya kamu kurum ve kuruluþ hastanelerinde Güverte sýnýfý için “GEMÝ
ADAMI OLUR” ibaresi bulunan saðlýk raporu almak, dilinde kekemelik,
pelteklik, tutukluk bulunmamak, yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi
sýnavýnda baþarýlý olmak gerekir.

Bk. 55. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk
Programý uygulanýr.  Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda
gösterilen yýllara dahil deðildir.

Bk. 56. Öðrenciler eðitimlerini Turgutlu Meslek Yüksekokulu’nda
sürdüreceklerdir.

Bk. 57. Bu programý  kazanan öðrencilerden yabancý dil hazýrlýk programýna
devam etmek isteyenler, öðrenimlerini bir yýl süreyle Muðla’da
sürdüreceklerdir.

Bk. 58. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi Almanca ve/veya
Ýngilizcedir.

Bk. 59. Bu programa yerleþtirildiði puan türünde Türkiye genelinde ilk 3000’e,
DÝL puaný ile ilk 1000’e  girerek kesin kayýt yaptýranlara,
Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun her yýl belirlemiþ olduðu
aylýk burs miktarýnýn; eþit aðýrlýklý, sayýsal ve sözel puan türünde

Türkiye genelinde ilk 1000’e girerek kayýt yaptýranlara 3 katý, 1000-
3000’e girerek kayýt yaptýranlara 1 katý ve dil puani ile ilk 1000’e
girerek kayýt yaptýranlara 1 katý olmak üzere 12 ay süreyle baþarý bursu
verilecektir. Burslar üniversitenin belirlediði esaslara göre devam
edecektir. Burs için baþvuru kesin kayýt sýrasýnda yapýlmalýdýr.

Bk. 60. Bu program endüstri ile iþbirliði halinde ve eðitimin bir bölümü entegre
olarak deðiþik iþletmelerde yürütülmektedir.  Entegre eðitim süresince
öðrenciler bilfiil çalýþarak asgari  ücret alýrlar ve iþletmeler tarafýndan
sigorta edilirler. Bu süre sonunda öðrencilere mesleki sertifika verilir.

Bk. 61. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Ýngilizce veya
Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim
süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.

Bk. 62. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi sadece Almancadýr.
Bk. 63. Yeditepe Üniversitesinde eðitim ücretlidir. 2009-2010 akademik yýlý

güz ve bahar yarýyýllarý toplam ücretleri: Diþ Hekimliði Fakültesi 30
000 TL, Týp Fakültesi 25 000 TL, Eczacýlýk Fakültesi 22,500 TL,
Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi 18,000 TL, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýletiþim
Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesi ve  Yabancý Dil
Hazýrlýk Programlarý 15 000 TL, Eðitim Fakültesi ile Saðlýk Bilimleri
Fakültesi 10 000 TL’dir. Bu ücretlere KDV dahil deðildir. Ýstek Vakfý
Okullarý liselerinde en az 3 yýl okuyup diploma alanlarýn okul ücreti
yukarýdaki ücretlerin %75’i; Ýstek Vakfý kuruluþlarý ile Üniversitenin
kadrolu çalýþanlarýnýn çocuklarýnýn ücreti ise yukarýda yazýlý ücretlerin
%50’sidir. 2009-2010 öðretim ücretlerinin taksitli ödenmesi halinde
yýllýk ücretin ¼’ü peþin olmak üzere 6 taksit yapýlacaktýr. Taksitler,
banka ile anlaþma yapýlmak suretiyle 6 Kasým 2009, 4 Aralýk 2009, 5
Þubat 2010, 5 Mart 2010, 5 Nisan 2010 ve 7 Mayýs 2010 tarihlerinde
ödenecektir. Öðretim ücretinin iki eþit taksitte ödenmesi halinde, kayýt
sýrasýnda ½’si, 22 Ocak 2010’da geri kalan ½’si ödenecektir. Öðretim
ücretindeki olasý yýllýk artýþlar, bir önceki yýla göre Tüketici Fiyatlarý
Endeksindeki (TÜFE) artýþ ile sýnýrlý tutulacaktýr.
Burslu kontenjanla yerleþtirilecek öðrencilere verilecek burslar
karþýlýksýz olup sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslar, Yabancý
Dil Hazýrlýk Programlarýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup
öðrencinin yerleþtirildiði programdaki normal öðrenimi süresince (4
yýllýk programlarda 8, 5 yýllýk programlarda 10, 6 yýllýk programlarda
12 yarýyýl) akademik baþarýya bakýlmaksýzýn devam eder.  Baþarý Burslu
kontenjanlara yerleþtirilecek öðrencilere verilecek burslar, öðretim
ücretinin tamamýný, Destek Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere
saðlanan burslar, öðretim ücretinin %50’sini kapsamaktadýr. SAY-1 ile
SAY-2, SÖZ-2 ve EA-2 puan türüyle öðrenci alan Baþarý Burslu
kontenjanlara yerleþtirilen ve yerleþtirildiði programýn puan türünde
ek puanlar dikkate alýnmaksýzýn; ilk 100’e giren öðrencilere,  8 ay
süreyle ayda 600TL, ilk 500’e giren öðrencilere,  8 ay süreyle ayda 400
TL, ilk 1000’e giren öðrencilere,  8 ay süreyle ayda 300 TL, ilk 2000’e
giren öðrencilere, 8 ay süreyle ayda 200 TL ve ilk 5000’e giren
öðrencilere,  8 ay süreyle ayda 100 TL; DÝL puaný türüyle öðrenci alan
Baþarý Burslu kontenjanlara yerleþtirilen ve ek puan dikkate
alýnmaksýzýn ilk 100’e giren öðrencilere 8 ay süreyle ayda 200 TL burs
desteði verilecektir. Bu desteklerin yaný sýra, ilk 2000’e (DÝL puan
türünde ilk 100’e) giren öðrencilerden üniversite yurtlarýnda kalmak
isteyenlere iki kiþilik odada ücretsiz kalma, yurt hakkýný kullanmak
istemeyen öðrencilere ücretsiz ulaþým olanaðý verilecektir. Ayrýca,
Hukuk Fakültesinin Baþarý Burslu kontenjanýna yerleþtirilen ilk 3
öðrenciye bu olanaklarýn yaný sýra, Brüksel’de yüksek lisans (LL.M)
yapma imkâný saðlanacaktýr. Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik ve
Saðlýk Hizmetleri ile Meslek Yüksekokulu Aðýz ve Diþ Saðlýðý
programlarýnýn Baþarý Burslu kontenjanlarýna yerleþtirilen öðrencilere
saðlanan burs karþýlýklýdýr. Öðrenciler mezun olduktan sonra burslu
okuduklarý her yýl karþýlýðýnda tam bir yýl olmak koþuluyla Yeditepe
Üniversitesi kuruluþlarýnda zorunlu hizmetle yükümlü olacaklardýr.
Uluslararasý Bakalorya (IB) diplomasý toplam not ortalamasý 32 ve üstü,
Abitur diplomasý toplam not ortalamasý 2 veya daha iyi olan burssuz
kontenjanlara yerleþtirilen öðrencilere, IB ve Abitur Destek Bursu
kapsamýnda, ödemeleri gereken öðretim ücretinden %25 indirim yapýlýr.

Bk. 64. Öðrenciler yabancý dil öðrenimlerini Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi’nin Merkez Kampusunda sürdüreceklerdir.

Bk. 65. Bu programý ÖSS-DÝL (Ýngilizce) puaný 165,000 veya üzerinde olan
adaylar tercih edebileceklerdir. Öðrenciler 1. ve 2. sýnýf Ýngilizce
derslerini sýnýf ortamýnda yüz yüze olarak, 3. ve 4. sýnýf eðitimlerini ise
açýköðretim sistemine göre uzaktan öðretim yoluyla
gerçekleþtireceklerdir. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerin yüz yüze
dersleri Adana’da Çukurova Üni., Ankara’da Gazi Üni., Balýkesir’de
Balýkesir Üni., Edirne’de Trakya Üni., Erzurum’da Atatürk
Üni.,Eskiþehir’de Anadolu Üni., Ýzmir’de 9 Eylül Üni., Konya’da Selçuk
Üniversitesinde  yapýlacaktýr. Yüzyüze eðitim yukarýda belirtilen il ve
üniversitelerde yapýlacaktýr. Ölçme ve deðerlendirme ise  Anadolu
Üniversitesi’nin ve yüz yüze eðitim yapýlan diðer üniversitelerin öðretim
elemanlarýnýn katkýlarýyla yapýlacaktýr. (Bilgi: http://iolp.aof.edu.tr)
Yüz yüze eðitim akademik yýl boyunca haftada en az 10 saat olmak üzere
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saat 16.00' dan sonra yapýlacaktýr. Bu programa baþvuran öðrenciler
katký kredisi ve öðrenim kredisi almak üzere Yükseköðrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu’na baþvurabilirler.

Bk. 66. Doðu Akdeniz Üniversitesi, Gazimaðusa kentinde, eðitim-öðretim veren
bir Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Devlet Üniversitesi olup
eðitim ücretlidir. 2009-2010 ders yýlý için belirlenmiþ olan öðrenim
ücreti güz ile bahar dönemi kayýtlarýnda iki eþit taksit halinde (Eylül ve
Þubat aylarýnda) ödenmesi durumunda 12.500 TL’dir. Ancak Ýþletme ve
Ekonomi Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi (Mütercim-Tercümanlýk
hariç), Ýletiþim Fakültesi, Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu ile
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik
Yüksekokulunun 4  yýllýk lisans programlarýnda baþarýya baðlý olarak
burs uygulamasý yapýlmaktadýr. Bu programlarda burslu öðrenim ücreti
10.000  TL’dir. Burslu ücretin devam koþulu dönem not ortalamasýnýn
(GPA) 2.00 olmasýdýr.  Üniversitenin ön lisans programlarýnda  baþarýya
baðlý olarak burslu  ücret 8.750 TL’dir. Burslu ücretin devam koþulu
dönem not ortalamasýnýn (GPA) 2,00 olmasýdýr. Ýngilizce Hazýrlýk
Okulunda öðrenim ücreti 10.000 TL’dir. Öðrenim ücretlerinin 8 taksit
halinde ödenmesi de mümkündür. Bu durumda peþin öðrenim ücretlerine,
% 8 taksitlendirme farký eklenir.  Belirtilen öðrenim ücretlerine %5 KDV
tutarý,Öðrenci Etkinlikleri Fonu için yýllýk 160 TL ve Hazýrlýk Okulu
için yýllýk 500 TL kitap ücreti dahil deðildir. Yukarýdaki  burslu
programlara yerleþtirilen öðrencilerin yalnýzca öðrenim ücretleri
karþýlanýr.  Karþýlýksýz olan bu burs, koþullarý saðladýðý sürece devam
eder ve Ýngilizce Hazýrlýk Okulunda geçirilecek bir yýllýk süreyi de
kapsar. Öðrenim ücretindeki olasý artýþlar, bir önceki yýla göre KKTC
tüketici fiyat endeksindeki (KKTC-TÜFE) artýþ ile sýnýrlý tutulacaktýr.
2009 yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan Y-ÖSS-SAY-1, Y-ÖSS-
SÖZ-1, Y-ÖSS-EA-1, Y-ÖSS-SAY-2, Y-ÖSS-SÖZ-2, Y-ÖSS-EA-2 ve
Y-ÖSS-DÝL puan sýralamalarýnýn herhangi birinde; ilk 750 öðrenci
arasýna giren ve Üniversitemiz programlarýndan birine yerleþtirilen
öðrencilere verilecek olan Teþvik Bursu: a) Öðrenim ücreti muafiyeti b)
Üniversite yurtlarýnda ücretsiz barýnma, c) 10 ay süre ile ayda 400 TL
harçlýk, d) Yýlda iki defa Türkiye-KKTC gidiþ ve dönüþ uçak biletini
kapsar.  ÖSS puan sýralamalarýnýn herhangi birinde ilk 751-2000 öðrenci
arasýnda yer alan ve Üniversitemiz programlarýndan birine yerleþtirilen
öðrencilere verilecek olan Teþvik Bursu ise,  yýlda iki defa Türkiye-
KKTC gidiþ ve dönüþ uçak bileti hariç, yukarýdaki maddeleri içerir.
Burslar karþýlýksýz olup Ýngilizce Hazýrlýk Okulunda geçirilebilecek
azami bir yýllýk süreyi de kapsar ve öðrenci burs devam koþullarýný
saðladýðý sürece geçerlidir.
2009 yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan okul birincisi kontenjanýna
yerleþen öðrencilere verilecek olan Teþvik Bursu: a) Öðrenim ücreti
muafiyeti, b) Yurtta ücretsiz barýnmayý kapsar.
Burslar karþýlýksýz olup, Ýngilizce Hazýrlýk Okulunda geçirilebilecek
azami bir yýllýk süreyi de kapsar ve öðrenci burs devam koþullarýný
saðladýðý sürece geçerlidir.
Üniversitemizde üstün baþarý gösteren öðrencilere Yüksek Þeref Bursu,
Sporcu Bursu, Kardeþ indirimi ve diðer  burslar verilmektedir. (Ayrýntýlý
bilgi için bakýnýz www.emu.edu.tr )
Üniversite kampüsünün sýnýrlarý içinde ve dýþýnda kýz ve erkek
öðrenciler için çeþitli barýnma olanaklarý sunulmaktadýr. Üniversiteye
yeni kayýt yaptýran öðrencilere Üniversite yurtlarýnda kalabilmeleri
için öncelik tanýnmaktadýr.  Barýnma ücretleri yurdun özel olup
olmamasýna, odadaki yatak sayýsýna (stüdyo/daire olmasýna) baðlý olarak
farklýlýk göstermektedir. Üniversitenin kendi yurtlarýnda  yýllýk ücret
ortalama 1.700-4.800 TL arasýnda deðiþmektedir. Yurt ücretleri kayýt
sýrasýnda yýllýk olarak peþin veya taksitli olarak ödenir.

Bk. 67. 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda Uludað Üniversitesi’ne aþaðýdaki
koþullarla yerleþtirilen öðrencilere aþaðýdaki olanaklar saðlanacaktýr.
Uludað Üniversitesi’ne aþaðýdaki koþullarda yerleþtirilen ve Bursa
dýþýnda ikamet etmekte olanlardan (a) ÖSS-SAY-1-2, ÖSS-SÖZ-1-2,
ÖSS-EA-1-2, ÖSS DÝL puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen
öðrenciler için; Y-ÖSS-SAY-1, Y-ÖSS-SÖZ-1, Y-ÖSS-EA-1, Y-ÖSS-
SAY-2, Y-ÖSS-SÖZ-2, Y-ÖSS-EA-2, Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda
Türkiye genelinde ilk 200 öðrenci arasýnda yer alan, öðrenciler Uludað
Üniversitesi Yurtlarýna sýralamasýz, ücretsiz olarak kabul edilir. Ayrýca
bu öðrencilere ücretsiz öðle yemeði verilir. ÖSYM’ nin tespit edeceði
sýralamalarda yerleþtiði puan türünde AOBP’nin 0.8 katsayý ile
çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Öðrenci
yerleþtirildiði Bölüm/Programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði
sürece yurt hizmetlerinden yararlanacaktýr. Ýki dönem üst üste dönem
ve/veya genel not ortalamasý 2.50' nin altýna düþen öðrenciler yurt
haklarýndan yararlanamayacaklardýr.
Uludað Üniversitesi’ne (a) ÖSS-SAY-1-2, ÖSS-SÖZ-1-2, ÖSS-EA-1-2,
ÖSS-DÝL  puanlarýyla yerleþtirilen öðrencilerden; Y-ÖSS-SAY-1, Y-
ÖSS-SÖZ-1, Y-ÖSS-EA-1, Y-ÖSS-SAY-2, Y-ÖSS-SÖZ-2, Y-ÖSS-EA-
2, Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda Türkiye genelinde 201 ile 500 öðrenci
arasýnda yer alan öðrencilere Uludað Üniversitesi Yurtlarýnda
sýralamasýz olarak yerleþme ve yurt ücretinden %50 indirimli olarak

yararlanma hakký verilir. ÖSYM’nin tespit edeceði sýralamalarda
yerleþtiði puan türünde AOBP’nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucu
bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Öðrenci yerleþtirildiði
Bölüm/Programda öðrenimine devam ettiði sürece %50 indiriminden
yararlanmaya devam eder.

Bk. 68. Cortland Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan uluslararasý ortak
lisans programlarý 4 yýl süreli olup, birinci yýl Türkiye’de olmak üzere
öðrenciler öðrenimlerinin iki yýlýný Cortland’da, iki yýlýný ise
Türkiye’deki ilgili  üniversitelerinde tamamlayacaklardýr.
Anadolu Üniversitesi  için 2009-2010 eðitim öðretim yýlý için bu
programlarýn akademik yýl baþýna (yaz okulu hariç) Türkiye’deki öðrenim
ücreti hazýrlýk ve lisans programlarýnda 4000 TL’dir. Cortland
Üniversitesinin 2009-2010 öðretim yýlý için öðrenim ücreti (yaz okulu
hariç) 15752 ABD Dolarý olup bu ücret, Cortland Üniversitesinin
öðrenim ücreti ve temel harçlarýný, öðrencinin programda öngörülen
dönemlerde ABD’de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk sigortasý
ücretini kapsamaktadýr. Cortland Üniversitesinin 2009-2010 öðretim
yýlý ücretleri henüz kesinleþmemiþ olup az miktarda artýþ
gösterebilecektir.
Ýzmir Ekonomi Üniversitesi UOLP öðrencileri, Türkiye’de bulunduklarý
dönemlerin ücretlerini Ýzmir Ekonomi Üniversitesi’ne, Uluslararasý
Ortak Lisans Programlarý çerçevesinde ABD’de anlaþmalý Üniversitede
bulunduklarý dönemlerin ücretlerini gittikleri üniversiteye
ödeyeceklerdir.
Ýzmir Ekonomi Üniversitesi için 2009-2010 öðretim yýlý Ýngilizce
Hazýrlýk Sýnýfý ve Lisans Programlarý ücreti bir akademik yýl için 7850
ABD Dolarý’dýr.), (KDV dahil), Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt
sýrasýnda o günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan
hesaplanarak, ikinci taksiti ikinci yarýyýl baþýnda ders kayýtlarýndan
once Üniversite tarafýndan ilan edilen tarihlerdeki TC Merkez Bankasý
efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir.,
Yurtdýþý üniversitenin ücreti günün koþullarýna uygun olarak her
akademik yýl için yeniden belirlenip üniversitenin web sitesinde
yayýnlanmaktadýr. Ekonomi UOLP (SUNY-Cortland) nin ücreti yýllýk
yaklaþýk 12.700 ABD Dolarýdýr. Bu ücret, Cortland Üniversitesinin
öðrenim ücreti ve temel harçlarýný, öðrencinin programda öngörülen
dönemlerde ABD’de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk sigortasý
ücretini kapsamaktadýr. Cordland Üniversitesinin 2009-2010 öðretim
yýlý ücretleri henüz kesinleþmemiþ olup az miktarda artýþ
gösterebilecektir. Öðrencinin Cortland’da bulunacaðý süre içinde yurt,
yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý  harcamanýn
akademik yýl baþýna yaklaþýk 12 500-14 000 ABD Dolarý tutacaðý
tahmin edilmektedir.

Bk. 69. Girne Amerikan Üniversitesinde (GAÜ) eðitim ücrete tabidir. 2009-
2010  ders  yýlýnda öðretim ücretleri: Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi
5 500 Euro, Eðitim Fakültesi ve Beþeri Bilimler Fakültesi 5 000  Euro,
diðer tüm programlarda ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda ise  4 500
Euro’dur. Ayrýca tüm ödemelerden  % 5 KDV alýnýr. Öðretim ücreti iki
eþit taksit halinde ödenir (Güz ve Bahar olmak üzere). Öðretim ücretine
ek olarak ilk kez kayýt sýrasýnda  250 Euro kayýt ücreti alýnýr. Ýlk yýlý
izleyen dönemlerde ise öðrenci her dönem 125 Euro ek akademik ve
kültürel etkinlik ücretini dönemsel eðitim ücretine ek olarak öder.
Burslu veya indirimli olarak meslek yüksekokulu ve/veya lisans
programlarýna kesin kayýt yaptýran öðrencilere saðlanan burs veya
indirimler, Ýngilizce Hazýrlýk Programýný kapsamaz, sadece önlisans ve
lisans öðretim ücreti için geçerlidir. Burslu programlara yerleþtirilen
veya indirimden yararlanan öðrencilere saðlanan burs veya indirim
yalnýz öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs ve
indirimler, öðrenci disiplin cezasý almadýðý ve akademik baþarýsýný
devam ettirdiði sürece (Öðrencinin akademik baþarýsýný devam
ettirebilmesi için, Ýngilizce Hazýrlýk Programý hariç ilk akademik yýlýn
sonunda ve devamýnda her bir akademik dönem sonunda genel not
ortalamasýnýn 2.00 / 4.00 ve üzerinde olmasý gerekmektedir.) devam
edecektir. Burslu programlara yerleþen öðrenciler, her ne sebeple olursa
olsun, mezun olmadan üniversiteden ayrýlmalarý veya baþka bir
üniversiteye yatay geçiþ yapmalarý halinde aldýklarý toplam burs veya
indirim miktarýný geri ödemekle yükümlüdürler.
Üniversitede lisans programlarýnda üstün akademik baþarý gösteren
öðrenciler “Akademik Baþarý Bursu” ile ödüllendirilmektedir. En az 10
bölüm dersini tamamlayan ve genel not ortalamasý (CGPA) 3,50’nin
üzerinde olan öðrenciler, bu bursa baþvurabilirler. Verilecek akademik
baþarý burs sayýsý Rektörlük tarafýndan belirlenen kontenjan ile sýnýrlýdýr
ve dönemseldir.  Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir akademik
yýl sonunda programý baþarý ile tamamlayan ilk 3 öðrenciye, izleyen 1
(bir) akademik dönem için öðrenim ücretinin %50’si oranýnda burs
verilir. Girne Amerikan Üniversitesinde ayrýca, deðiþik oranlarda ve
kontenjan kapsamýnda eðitim ücreti indirimi uygulanmaktadýr. Bu
indirimler sýrasý ile; Türk Silahlý Kuvvetleri, KKTC Barýþ Kuvvetleri
Komutanlýðýnda halen görevli ve emekli olan personel çocuklarýna
%50, TC Büyükelçiliði mensuplarý ve çocuklarýna %50; GAÜ spor
kulüplerinde üniversiteyi temsilen baþarý gösteren öðrencilere %20 -
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%100; GAÜ’de öðrenim gören kardeþlere %20,  GAÜ’de evli olarak
öðrenim gören eþlere %20, halen görevli ve emekli öðretmen ve öðretim
elemaný çocuklarýna %20 oranýndadýr.
Üniversitede öðretim dili lisans programlarýnda Ýngilizcedir. (Bazý lisans
programlarýnda öðretim dili Türkçe’dir.)
Kýz ve erkek öðrenciler için üniversite yerleþkesi bölgesi ve dýþýnda
bir çok yurt ve barýnma olanaðý saðlanmýþtýr. Öðrenci yurtlarýnda, yeni
kayýt yaptýran öðrencilere öncelik saðlanmaktadýr. Yurt ücretleri her
bir dönem için, yurt depozitosu ise her bir akademik yýlýn baþýnda yýllýk
olarak ödenir. Yurt anlaþmasý bir akademik yýl için yapýlýr. Öðrenci
ancak yurttan bir akademik yýl sonunda ayrýlýrken depoziti izleyen
döneminin öðretim ücretine aktarýlýr.

Bk. 70. Lefke Avrupa Üniversitesi, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’nde bir
vakýf üniversitesi olup eðitim ücrete tabidir. 2009-2010 ders yýlýnda
eðitim ücreti Ýngilizce Hazýrlýk Okulu ve Meslek Yüksekokulu
programlarý için 3 960 ABD Dolarýdýr. Ýngilizce Hazýrlýk Okulu eðitim
harcýna bir yýl süreyle okutulacak kitaplar dahildir. ÝÝBF, Fen-Edebiyat,
Ýletiþim Bilimleri Fakültesi, Turizm Ýþletmeciliði ve Biliþim Bilimleri
Yüksekokulu ve Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu programlarý için
yýllýk eðitim harcý 4 400 ABD Dolarý, Mimarlýk ve Mühendislik Fakültesi
ile Tarým Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi programlarý için ise 4 950
ABD Dolarýdýr. Yýllýk eðitim harcý iki eþit taksitte ve dönem kayýtlarý
sýrasýnda (Eylül-Þubat) ödenir. Kayýt sýrasýnda ödenmesi gereken
Öðrenci Aktivite Fonu ve kayýt harcý  toplam tutarý 250 ABD Dolarý
olup 125 ABD Dolarlýk iki eþit taksitte ve Eylül-Þubat aylarýnda
ödenir. Bu harç  öðrenim harcýna dahil deðildir. Yukarýda belirtilmiþ
tüm harçlara ayrýca % 5 KDV eklenecektir. Yýllýk eðitim harcýnýn toplam
dört eþit taksitte ödenmesi mümkün olup, taksitli ödemelerde yukarýda
belirtilen öðrenim harcýna % 5 oranýnda vade farký ilave edilir.
2009 yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ, ÖSS-
EA ve ÖSS-DÝL puan sýralamasýnýn herhangi birinde ilk 1000 öðrenci
arasýna giren ve söz konusu puanla programlarýmýza  yerleþtirilen
öðrencilere öðrenimleri süresince (her yýl) Öðrenim Harcý Muafiyeti,
üniversite yurtlarýnda ücretsiz konaklama, 10 ay süre ile 100 ABD
Dolarý harçlýk, ders kitaplarý, yýlda iki defa Türkiye-KKTC gidiþ dönüþ
uçak bileti olmak üzere teþvik bursu, ÖSS puan sýralamasýnýn herhangi
birinde ilk 1001 - 2000 öðrenci arasýnda yer alan ve söz konusu puanla
üniversitemiz programlarýndan birine yerleþtirilen öðrencilere 10 ay
süre ile 100 ABD Dolarý harçlýk, Öðrenim Harcý Muafiyeti, üniversite
yurtlarýnda ücretsiz konaklamadan oluþan Teþvik Bursu verilir. Teþvik
burslarýnýn devamý için öðrencinin her dönem sonundaki akademik
baþarý not ortalamasý (CGPA), 3,50 ve üzeri olmasý koþulu aranýr.
Akademik baþarý not ortalamasý (CGPA) 3,50’nin altýna düþen ve burs
devam koþullarýný* saðlayan öðrencilerin bir sonraki dönemden itibaren
sadece öðrenim harcý muafiyeti ve üniversite yurtlarýnda ücretsiz
konaklama hakký kalacaktýr. Üniversitemiz programlarýna yerleþtirilen
öðrenciler arasýnda yerleþtiði puan türü ile ilk 2001 - 2500 arasýna
girmiþ olanlara %100, 2501 - 3000 arasýndakilere %50, 3001 - 4000
arasýnda yer alanlara  %25 oranýnda Teþvik Bursu verilecek ve burs
devam koþullarý* saðlandýðý sürece devam ettirilecektir. Üniversitenin
burslu programlarýna yerleþtirilen öðrenciler Ýngilizce Hazýrlýk Programý
dahil öðrenimleri süresince kýlavuzda belirtilen oranda eðitim harcý
bursu alýrlar ve burs devam koþullarýný* saðladýklarý sürece burslarý
devam eder. Konaklama, ulaþým, kitap, kýrtasiye vb. gibi hususlar
üniversitemizde ek ücrete tabidir.
Öðretmen (bireyin MEB ilk ve orta dereceli okullarda fiilen öðretmenlik
görevini ifa etmesi gerekmektedir) veya öðretmen emeklisi çocuklarýna,
Türk Silahlý Kuvvetlerinde subay veya astsubay olarak görev yapan ya
da bu görevlerden emekli olmuþ bireylerin çocuklarý ile emniyet
teþkilatýnda  görevli polis ve polis emeklisi çocuklarýna % 20 oranýnda
burs verilmektedir. Verilen burslar burs devam koþullarý* saðlandýðý
sürece devam eder. Üniversitemizde birden fazla kardeþin öðrenim
görmesi halinde kayýt sýrasýna göre ikinci ve sonrasý kardeþler %50
oranýnda eðitim harcý bursu alýr. Spor ve kültürel alanlarda  baþarý
kazanmýþ öðrencilerimize de branþ ve baþarý derecelerini dikkate alýnarak
burs yönetmeliðinin ilgili hükümleri çerçevesinde burs verilir.
Dönem not ortalamasý (GPA) 3,50 ve üzeri olan öðrenciler sonraki
akademik dönemde kullanýlmak üzere baþarý ortalamalarýna baðlý olarak
burs yönetmeliðinde belirtilen koþullar çerçevesinde akademik baþarý
bursu ile ödüllendirilir. Tarým Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi,
Tarým Ýþletmeciliði ile Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlamasý
bölümlerinden herhangi birine yerleþtirilecek öðrencilere burs devam
koþullarý çerçevesinde ve hazýrlýk süresini de kapsayacak þekilde % 50
eðitim harcý bursu verilir. Ýlgili bölümlere yerleþecek öðretmen, subay,
astsubay, polis veya bu meslek mensuplarýndan emekli olmuþ bireylerin
çocuklarýna %50 eðitim harcý bursuna ek olarak, kalan bakiye harç
üzerinden ayrýca %20 tutarýnda ikinci bir burs verilir.
*  Burs Devam Koþullarý: Kümülatif Not ortalamasý (CGPA) 2,00' nin
altýna düþen öðrencinin bir sonraki dönemde bursu kesilir ve CGPA
2,00' ye ulaþana kadar bu kapsamdan burs alamaz. Bu koþul tüm burs
kategorileri için geçerlidir. Yaz okulunda hiçbir burs kategorisi

uygulanmaz. Hazýrlýk Okulunda bir yýl süre ile eðitim görüp baþarýsýz
olan öðrencilerin Hazýrlýk Okulunu bitirene kadar bursu kesilir. CGPA
(kümülatif not ortalamasý): Öðrencilerin bulunduðu bölümün ders
müfredatýnda o güne kadar aldýðý derslerin notlarýnýn aðýrlýklý
çarpýmlarýnýn kredi - saat deðerleri toplamýna bölünmesidir. Üniversite
kampusu içinde veya dýþýnda kýz ve erkek öðrenciler için çeþitli
konaklama olanaklarý mevcuttur. Konaklama ücretleri yurdun özel olup
olmamasýna odadaki yatak sayýsýna ve sunulan imkanlara baðlý olarak
deðiþmektedir. Üniversitemiz yurtlarýnda kalmak isteyen öðrenciler
için ayrý ayrý kýz ve erkek öðrenci yurtlarý mevcut olup, yurt kayýtlarý
dönemlik olarak yapýlýr ve ücretleri de dönem baþlarýnda peþin ödenir.
Yurtlarýmýzýn yanýndaki kafeteryalarda sabah, öðlen ve akþam yemekleri
çýkmaktadýr. Yemek ücretleri yurt ücretlerine dahil deðildir. Yurda
kayýt yaptýracak öðrenciden ilk kayýt sýrasýnda yurt ücretlerine ek
olarak 150 ABD Dolarý tutarýnda depozit alýnýr. Öðrenci yurttan
ayrýlýrken varsa yurda verdiði hasar miktarý düþülerek kalan depoziti
iade edilir. Yeni kayýtlý öðrencilere yurt kontenjanlarýndan öncelik
hakký verilir. Yurtta kalmak istemeyen öðrenciler bölgedeki ev, motel
veya özel yurtlardan faydalanabilirler. Yurt ücretleri ve ödeme koþullarý
ile ilgili bilgiler Yurtlar Amirliðinden temin edilebilir.

Bk. 71. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) Lefkoþa kentinde eðitim-öðretim
vermektedir. UKÜ’de eðitim ücrete tabidir. 2009-2010 ders yýlýnda
Ýngilizce Hazýrlýk Okulu ücreti 4000 Euro, Fakülteler için eðitim ücreti
4 800 Euro’dur. Eðitim ücretine, %5 KDV ile ilk yýl kayýt esnasýnda
ödenmesi gereken kayýt, zorunlu saðlýk sigortasý ve diðer etkinlikler
ücreti olan 300 Euro dahil deðildir. Ýkinci yýldan itibaren bu ücret 250
Euro’ya (zorunlu saðlýk sigortasý dahil) düþmektedir. Ýngilizce Hazýrlýk
Okulundaki ders kitaplarý üniversite tarafýndan verilir; ederi 100 Euro
olan kitap parasý eðitim ücretine dahil deðildir. Eðitim ücretinin yarýsý
kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ise ikinci dönem öncesinde öðrenci
tarafýndan ödenecektir. Taksitli ödeme imkanlarý için Öðrenci Ýþleri
Müdürlüðünden detaylý bilgi alýnabilir.
Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, yýllýk eðitim
ücretini karþýlamaktadýr. %50 Burslu programlara yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan burs, yýllýk eðitim ücretinin yarýsýný
karþýlamaktadýr. Karþýlýksýz olarak verilen burslar, öðrenci baþarýlý
olduðu sürece dört yýllýk lisans veya ön lisans eðitimini kapsayacaktýr.
Birinci sýnýfýn ikinci döneminden itibaren  yüksek baþarý saðlayan
öðrencilere bu dönemi takip eden dönemlerde UKÜ “Öðrenci Burslarý
ve Harçlarý Ýndirimi Yönetmeliði’ne” göre akademik baþarý bursu
verilmektedir. Burslu ve %50 burslu programlar dýþýnda UKÜ’ye
yerleþen öðrencilere ÖSS Ham Puan Burslarý, Tercih Sýrasý Burslarý
uygulanacaktýr. Eðitim Fakültesi hariç 195 - 215 arasýnda ham puaný
alan öðrencilere %25, 216 ve üzeri  ham puan alarak UKÜ’ye yerleþen
öðrencilere %50 oranýnda burs verilecektir. Eðitim Fakültesi bölümleri
hariç olmak üzere UKÜ’yü birinci sýradan tercih edip yerleþen
öðrencilere %25, ikinci sýradan tercih edip yerleþen öðrencilere %10
oranýnda burs verilecektir. Üniversitede birden fazla kardeþin öðrenim
görmesi durumunda her iki kardeþe %25 eðitim ücreti indirimi uygulanýr.
Ancak  burs toplamý %50’yi geçemez. Burslu veya indirimli olarak ön
lisans veya lisans programlarýna kesin kayýt yaptýran öðrencilere
saðlanan burs veya indirim Ýngilizce Hazýrlýk Programýný kapsamayýp,
sadece ön lisans ve lisans eðitimi için geçerlidir.
2009 yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ, ÖSS-
EA ve ÖSS-DÝL puan sýralamasýnýn herhangi birinde ilk 1000 öðrenci
arasýna giren ve söz konusu puanla üniversitemiz programlarýna
yerleþtirilen öðrencilere öðretimleri süresince (her yýl) eðitim harcý
muafiyeti, üniversite yurtlarýnda ücretsiz konaklama, 10 ay süre ile 300
Euro harçlýk, ders kitaplarý, yýlda iki defa Türkiye-KKTC gidiþ-dönüþ
uçak bileti olmak üzere teþvik bursu verilecektir.
Burslu ve %50 burslu programlara, ÖSS Ham Puan Bursu ve Tercih
Sýrasý Bursu ile yerleþtirilen öðrencilerin Genel Not Ortalamasý (CGPA)
2,00’nin altýna düþerse bursu kesilir ve 2.00’ye ulaþana kadar burs
haklarýndan faydalanamazlar. CGPA’sý 2,00’ye ulaþan öðrencilerin
burslarý bir sonraki dönem itibarýyla devam eder. Burslu programlara
yerleþen öðrenciler baþka bir üniversiteye yatay geçiþ yapmalarý halinde
aldýklarý toplam burs veya indirim miktarýný geri ödemekle yükümlüdür.
Burslarla ilgili ayrýntýlý bilgi Öðrenci Ýþleri Müdürlüðünden alýnabilir.
Üniversitede öðretim dili Ýngilizcedir. (Bazý lisans programlarýnda öðretim
dili Türkçe’dir.) UKÜ’de bir akademik yýl iki dönemden oluþmaktadýr.
Yurtta kalmak isteyen öðrenciler için modern kýz ve erkek öðrenci
yurtlarý mevcuttur. Yurtlar otel ve apartman tipi olmak üzere ikiye
ayrýlmaktadýr. Yurt ücretlerine yemek giderleri ve elektrik ücretleri
dahil deðildir. Yurt ücretleri tek, çift ve dört kiþilik oda seçeneklerine
göre farklýlýk göstermektedir. Yurt rezervasyonlarý bir akademik yýlý
(iki dönem) kapsamaktadýr.  Ayrýca, her öðrenci yurda kayýt sýrasýnda,
yurttan ayrýlýrken geri alabileceði 150 Euro depozito yatýrmalýdýr.
2009 - 2010 akademik yýlýnda sadece yurtta kalacak öðrencilerimize
uygulanmak üzere bir yýllýk eðitim ücreti, kayýt ücreti, ders kayýt ücreti,
öðrenci etkinlik fonu ücreti, ulaþým ücreti, 3 öðün yemek, zorunlu
saðlýk sigortasý ve kullaným suyu ücreti dahil  çok uygun paket fiyat
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imkaný sunulmaktadýr. Paket fiyat ile ilgili detaylý bilgi, Öðrenci Ýþleri
Müdürlüðü’nden alýnabilir.

Bk. 72. Öðrenciler eðitimlerini Gemlik ilçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 73. Yakýn Doðu Üniversitesi’nde eðitim ücrete tabidir. 2009-2010 ders

yýlýnda yýllýk öðretim ücretleri; Diþ Hekimliðinde 9,400 Euro, Eczacýlýk
Fakültesinde 8,600 Euro, Týp Fakültesinde 12,600 Euro, diðer
programlarda ise Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý dahil olmak üzere 5,600
Euro’dur.  %50 Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan
burs yýllýk eðitim ücretinin yarýsýný karþýlamakta olup 2,800 Euro’dur.
Bu ücrete %5 KDV, 79 Euro (KDV dahil) kayýt ücreti ve her öðrencinin
dönem baþýnda ödemesi gereken 85 Euro Öðrenci Etkinlikleri Fonu
ücreti dahil deðildir. Öðretim ücretinin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer
yarýsý ikinci dönem öncesinde öðrenci tarafýndan ödenecektir.
Tam ve %50 Burslu programlara yerleþtirilen burslu öðrenciler için
Hazýrlýk Sýnýfýnda tam burslu öðrenciler 5.600 Euro ödeyecek (Hukuk
Fakültesinde ve Hemþirelik bölümünde burslar Hazýrlýk Sýnýfýnda
geçirilecek bir yýllýk süreyi de kapsayacaktýr.) ancak öðretim süresi
sütununda belirtilen yýllar için geçerli olan lisans programlarý ücretinden
muaf tutulacaktýr. %50 Burslu öðrenciler ise hazýrlýk ve öðretim süresi
sütununda belirtilen yýllar için geçerli olan lisans sýnýflarýnda 2.800
Euro ödeyeceklerdir. Burslar 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.
Öðrenci yurtlarýnda 1, 2 ve 4 kiþilik odalar vardýr.  2009-2010 ders
yýlýnda dönemlik oda ücretleri, odalarýn özeliklerine göre, 750 Euro ile
2,500 Euro arasýnda deðiþmektedir. Oda tahsisi, öðrencinin isteðine
göre, olanaklar ölçüsünde yapýlmaktadýr.

Bk. 74. Bu programa yerleþen ve baþka bir kurumdan burs almayan en yüksek
puanlý adaya Ýzzet Baysal Vakfý tarafýndan 2009-2010 ders yýlýnda
karþýlýksýz burs verilecektir.

Bk. 75. Bu programý ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleþtirilen
adaylardan (7) numaralý sütunda belirtilen kadarýna Milli Eðitim
Bakanlýðý’nca burslu statüde destek saðlanacaktýr. Bu konudaki Milli Eðitim
Bakanlýðý’nýn duyurusu bu kýlavuzun ileri sayfalarýnda yer almaktadýr.

Bk. 76. ÝMEAK Deniz Ticaret Odasýnýn desteði ile Türk Deniz Eðitim Vakfý
(TÜDEV) tarafýndan kurulan Piri Reis Üniversitesinde eðitim ücretlidir.
2009-2010 eðitim-öðretim yýlý ücreti; Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý dahil tüm
programlar için 16.000 TL+KDV’dir. Yýllýk öðretim ücretinin ilk taksiti
kayýt sýrasýnda, geri kalan 5 taksit ise; güz yarýyýlý için; Kasým, Aralýk,
bahar yarýyýlý için; Þubat, Mart ve Nisan aylarýnýn ilk haftasý içerisinde
eþit olarak ödenmek üzere taahhüt edilerek öðrenci tarafýndan
ödenecektir. Öðretim ücretinin tamamýný akademik yýl baþýnda
ödeyenlere %6 indirim yapýlacaktýr.
Ayrýca 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý
öðrencilerinin öðlen yemekleri ile ders kitaplarý kurucu vakfýmýz TÜDEV
tarafýndan ücretsiz olarak karþýlanacaktýr.
Piri Reis Üniversitesi, ÖSS’de ve üniversitedeki normal öðrenim
döneminde baþarý gösteren öðrencilere aþaðýdaki burslarý verecektir.
Y-ÖSS sýralamasýnda yerleþme puaný türünden ek puanla derece yapanlar
hariç; a) ilk 2000 öðrenci içine girip Üniversitemizi tercih eden
öðrencilerden hazýrlýk ve normal öðrenimleri süresince; öðretim ücreti
alýnmaz ve 9 ay boyunca kendilerine aylýk net 500 TL maddi yardým
olarak verilir. b) 2001-5000 öðrenci içine girip Üniversitemizi tercih
eden öðrencilerden hazýrlýk ve normal öðrenimleri süresince öðretim
ücreti alýnmaz. c) 5001-8000 öðrenci içine girip Üniversitemizi tercih
eden öðrencilerden hazýrlýk ve normal öðrenimleri süresince öðretim
ücretinin %50’si alýnmaz. d) Üniversitemize ÖSS kontenjanýndan; Tam
burslu (%100 indirimli) yerleþen öðrencilerden öðrenimleri süresince
öðretim ücreti alýnmaz %50 burslu yerleþen öðrencilerden ise öðrenimleri
süresince öðretim ücretinin %50’si alýnmaz. Daha önce herhangi bir
yükseköðretim programýndan mezun olanlar ÖSS kontenjanýndan
verilen burslardan yararlanamazlar. e) Üniversitemize ilk üç tercihten
yerleþen öðrencilerden hazýrlýk dahil normal öðretim süresi boyunca
öðretim ücretinin %20’si alýnmaz. f) Anadolu Denizcilik Teknik,
Anadolu Denizcilik Meslek, Denizcilik Meslek, Denizcilik Endüstri
Meslek, Gemi Yapý Meslek, Meteoroloji Meslek Liselerinin; Gemi
Makineleri/Makine alanýndan mezun olup Denizcilik Yüksekokulumuz
Gemi Makineleri Bölümüne yerleþenlere %40, Güverte alanýndan mezun
olup Güverte bölümümüze yerleþenlere %30 diðer alanlardan mezun
olup bu iki bölüme yerleþenlere %25 indirim yapýlýr.
Ücretli ve kýsmi burslu/indirimli öðrencilere üniversite hazýrlýk sýnýfý
hariç her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre Genel
Aðýrlýklý Not Ortalamasýný 4.00 üzerinden 3.00 ve üstüne çýkaran her
öðrenciye o yýlý izleyen öðretim yýlý ücretinden Mütevelli Heyetince
akademik yýlýn baþýnda ilan edilen kriterlere göre %10 ile %75 arasýnda
indirim yapýlýr. Bu bursun süresi bir (1) yýldýr.
Karþýlýksýz olan bu burslar öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam eder.
Öðrencilerden yabancý dil hazýrlýk öðrenimini ilk yýl sonunda baþarý ile
bitiremeyip tekrarlamak zorunda kalanlarýn bursu kesilir. Bu þekilde

bursu kesilenlerin yabancý dil hazýrlýk öðrenimini baþarýyla
tamamlayarak nornal öðrenimlerine baþlamalarý durumunda kendilerine
burslarý tekrar baðlanýr. Normal öðretim dönemlerinde; Genel Not
Ortalamasýnýn (GNO) 2.00’nin altýna düþmesi halinde öðrenci uyarýlýr.
Öðrencinin izleyen dönemde GNO’sunu 2.00’nin üzerine çýkarmasý
halinde bursu devam eder, aksi halde bursu kesilir. Bursu kesilen
öðrenci daha sonraki yarýyýllarda GNO’sunu 2.00'ýn üzerine çýkarýrsa
bursu tekrar baðlanýr. Öðrenci birden fazla indirim kapsamýna girerse
sadece birisinden ve en yüksek olanýndan yararlanýr.

Bk. 77. Yabancý dil sýnavýna Ýngilizceden girmek zorunludur.
Bk. 78. Bu programa yalnýz kýz öðrenciler alýnacaktýr.
Bk. 79. Öðrenciler hazýrlýk sýnýfý eðitimlerini Aydýn’da, lisans eðitimlerini

Kuþadasý’nda sürdüreceklerdir.
Bk. 80. Bu programa kayýt için konuþma, iþitme ve görme engeli  bulunmamasý

gerekir.
Bk. 81. Bu programda dersler internete dayalý eðitim sistemiyle yürütülecektir.

Programa alýnan öðrencilerin bir kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna,
yaygýn iþletim sistemlerini ve büro yazýlýmlarýný çalýþtýrabilme gibi
temel bilgisayar kullaným 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. 2008 -
2009 öðretim yýlýnda öðretim gideri olarak alýnmýþ olan bedeller ilgili
Öðrenci Kayýt Kýlavuzu ya da Anadolu Üniversitesi web sitesinden
öðrenilebilir. 2009 - 2010 öðretim yýlýna ait öðretim gideri enflasyon
artýþý göz önüne alýnarak belirlenecektir. Bu programa ait derslerin
sýnavlarý Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum,
Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir ve Trabzon illerinde yapýlacaktýr.

Bk. 82. Yabancý dil sýnavýna Almancadan girmek zorunludur.
Bk. 83. Bir yýl süreli  Almanca Hazýrlýk Programý  uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý,

öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Almanca
yeterlik sýnavýný baþaranlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.

Bk. 84. Yabancý dil sýnavýna Fransýzcadan girmek zorunludur.
Bk. 85. Bir yýl süreli Fransýzca Hazýrlýk Programý  uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý,

öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Fransýzca
yeterlik sýnavýný baþaranlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.

Bk. 86. Bu programdaki öðretim dili en az %30 Ýngilizcedir.
Bk. 87. Bu programa kayýt için  üniversitenin önereceði ve/veya tam teþekküllü

resmi bir hastaneden, eðitim süresince ve daha sonrasýnda bu mesleði
yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadýðýný belgeleyen
heyet raporu alýnmasý gerekir.

Bk. 88. Bir yýl süreli zorunlu Ýspanyolca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk
sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.
Ýspanyolca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.

Bk. 89. Bir yýl süreli Ýtalyanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý,
öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýtalyanca
yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.

Bk. 90. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu Burslu programlarýna yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan burs eðitim ücretini  kapsamaktadýr. Karþýlýksýz
olan bu burs Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir yýl ile
lisans programýnda geçirilecek en fazla beþ yýlý kapsar.

Bk. 91. Bu  programa  baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý
bütün koþullara ek olarak herhangi bir okuldan disiplin cezasý ile
uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; vücut yapýsý düzgün olmak; astým, bronþit,
epilepsi, nefes darlýðý ile ileri derecede görme bozukluðu vb. biyolojik
bozukluðu olmamak;  bayýlma, histeri, marazi çarpýntý, aþýrý psikolojik
duyarlýk, davranýþ bozukluklarý, yükseklik korkusu, kapalý alan
korkusu, karanlýk korkusu vb. psikolojik ve sinirsel hastalýklardan
herhangi birine yakalanmýþ olmamak, boyu 1,65 m’den kýsa olmamak;
boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki
rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak gerekir.
Kayýt sýrasýnda bedensel, psikolojik yapýsýnýn Ýtfaiyeciliðe uygun
olduðunu Üniversitenin Týp Fakültesinden  alýnacak saðlýk kurulu
raporu ile belgelemek gerekir.

Bk. 92. Atýlým Üniversitesinde öðretim ücrete tabidir. 2009-2010 ders yýlýnda
öðretim ücreti Mühendislik Fakültesi bölümleri ile Hukuk Fakültesi
için KDV dahil12.500 ABD Dolarýdýr. Diðer 4 yýllýk bölümler ile tüm
bölümlerin hazýrlýk sýnýflarý için KDV dahil 12.000 ABD Dolarýdýr.
(TC Merkez Bankasý ABD Dolar döviz alýþ kurunun 1.50 TL’yi aþmasý
durumunda 2009 - 2010 öðretim yýlý için dolar kuru en fazla 1.50 TL
olarak esas alýnacaktýr.) Bu ücretin yarýsý ilk kayýt sýrasýnda, diðer
yarýsý ikinci yarý yýl baþlamadan akademik takvimde belirtilen tarihler
arasýnda,  ABD Dolarý ya da o günkü TC Merkez Bankasý ABD Dolarý
döviz alýþ kuru esas alýnarak, TL olarak iki eþit taksit halinde ödenecektir.
Öðretim ücretleri her yýl üniversite tarafýndan yeniden saptanýr. Ücret
tespit edilirken fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn üniversite bütçesi
göz önünde tutulur.
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Üniversitede öðretim dili Ýngilizcedir. (Bazý programlarda Türkçe’dir.)
Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burslar, Burs
Yönetmeliðinde öngörülen baþarý þartlarýnýn yerine getirilmesi koþulu
ile, sadece eðitim ücretini kapsar. Tam (%100) Burslu öðrencilerden her
sene Mütevelli Heyeti tarafýndan tespit edilen katký payý alýnmaktadýr.
2009 - 2010 öðretim yýlý için tespit edilen katký payý 1000 ABD
Dolarýdýr. Bu katký payý akademik takvimde belirtilen öðretim
ücretlerinin ödeme tarihlerinde iki eþit taksitte ödenir. Tam burs (%100)
kazananlar, ilk yýl eðitim ücretinin tamamýndan,  (% 50) burs kazanan
öðrenciler ise eðitim ücretinin yarýsýndan muaf tutulurlar. Bursun devam
etmesi için öðrencilerin  hazýrlýk okulu tarafýndan yapýlan Atýlým
Üniversitesi Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olmalarý ya da
üniversitece eþdeðerliliði kabul edilen Ýngilizce sýnavlarýndan birinde
baþarýlý olduðunu belgelendirmeleri ya da Hazýrlýk Okulunun eðitim
süresi her biri en az 8-12 hafta olan 3 kur düzeyini baþarý ile tamamlayarak
Hazýrlýk Okulu tarafýndan yapýlan (Proficiency) Ýngilizce Yeterlik
Sýnavýndan Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü ve Mütercim - Tercümanlýk
bölümü öðrencilerinin 75, diðer bölüm öðrencilerinin 70 baþarý notu
alarak bölüme geçiþ hakký kazanmalarý gerekir. Hazýrlýk eðitiminden
sonra  bursun devam etmesi için ÖSS sonuçlarýna göre %100 burslu
öðrenim gören öðrencilerin okuduklarý her yýlýn sonunda akademik
genel not ortalamasýnýn 3.00, ÖSS sonuçlarýna göre (%50) burslu öðrenim
gören öðrencilerin akademik genel not ortalamasýnýn 2.50 olmasý ve
tüm derslerini baþarý ile tamamlayarak bir üst sýnýfa geçiþ hakkýný
kazanmalarý gerekir. Bu burslarýn dýþýnda, Atýlým Üniversitesi Burs
Yönetmeliði’nde belirtilen þartlarý saðlayan öðrencilere (Hazýrlýk Sýnýfý
hariç) genel not ortalamalarýna göre burs verilir.
Uzaktan Eðitim sistemiyle Türkçe eðitim veren önlisans programýnýn
yýllýk ücreti 3000 TL + KDV’dir.  Öðretim ücretinin yarýsý ilk kayýt
sýrasýnda diðer yarýsý ikinci yarýyýl baþlamadan akademik takvimde
belirtilen tarihler arasýnda ödenecektir. Bu programlarda dersler internete
dayalý uzaktan eðitim sistemiyle yürütülecektir. Bu programlara kayýt
yaptýran öðrencilerin internete eriþim için bir kiþisel bilgisayarý kullanma
olanaðýna sahip olmalarý gerekmektedir. Güz ve bahar yarýyýlýna ait
derslerin final sýnavlarý kampüste yapýlacaktýr. Kayýt yaptýracak
öðrencilere yazýlým ve CD-ROM eðitim paketi ücretsiz verilir. Ancak
ders kitaplarý için ayrýca ücret alýnýr.

Bk. 93. Bu programý tercih edeceklerin her iki kulakta sensorineural iþitme
kaybý olduðuna ve iyi iþiten kulakta en az 50 desibel iþitme kaybý
olduðuna dair saðlýk kurulu raporu bulunmalýdýr. Adaylarýn bu
programa yerleþebilmeleri için ÖSS-SAY-1, ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-EA-1 puan
türlerinin en az birinden 130.000 ve daha yukarý puan almýþ olmalarý
gerekmektedir.
Bir yýl süre ile Türkçe hazýrlýk sýnýfý programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý
öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Türkçe
yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bu
programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin iliþikleri
kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr, ancak bu öðrencilerin mezun
oluncaya kadar üniversitece açýlacak Türkçe  yeterlik sýnavýnda baþarýlý
olmalarý gerekir.

Bk. 94. Bu programýn öðretim dili Türkçe’dir. Ancak, bazý derslerde öðretim
dili kýsmen Ýngilizce’dir.

Bk. 95. Beykent Üniversitesi’nde eðitim-öðretim ücrete tabidir. 2009-2010
eðitim-öðretim yýlýnda tüm lisans programlarý ve Yabancý Dil Hazýrlýk
Programýnda  bir yýllýk ücret 12.704 TL, önlisans programlarýnda  bir
yýllýk ücret 6.000 TL, lisans ve önlisansta ödemeler tercihe göre 10 eþit
taksit halinde veya peþin yapýlabilir.  Uzaktan eðitim sistemiyle eðitim
veren önlisans programlarýnda bir yýllýk ücret 2 500 TL’dir. Ödemeler
2 eþit taksit halinde her yarýyýl baþýnda akademik takvimde belirtilen
süreler içinde yapýlýr. Bu ücretlere % 8 KDV dahil deðildir. Peþin
ödemelerde %5 indirim uygulanmaktadýr.
Üniversitede öðretim dili lisans programlarýnda Ýngilizce (Bazý
programlarda Türkçe’dir.), önlisans programlarýnda ise Türkçe’dir. 2009
yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan okul birincisi veya burslu olarak
yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs öðretim ücretinin tamamýný
kapsamaktadýr. %50 burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere
saðlanan burs ise öðretim ücretinin yarýsýný ifade eder. Okul birincisi,
burslu veya %50 burslu öðrencilere saðlanan burslar karþýlýksýz olup,
baþarýlý geçen normal eðitim-öðretim süresince devam eder.  Varsa zorunlu
Yabancý Dil  Hazýrlýk programlarýnda geçirilecek süreyi de kapsar.
Ancak zorunlu yabancý dil hazýrlýðý olmayan ve eðitim dili Türkçe olan
bölümlerde verilen Burs hazýrlýk eðitimini kapsamamaktadýr. Burslu
öðrenciler bir baþka bölüme yatay geçiþ koþullarýný taþýdýklarý takdirde
burslu olarak geçebilirler.
2009 Y-ÖSS  puan sýralamasýnda Türkiye genelinde Beykent
Üniversitesinin (Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) ve  Mütercim
Tercümanlýk (Rusça) ile Ýngiliz Dili ve Edebiyatý bölümleri dýþýnda) ilk
1000’e giren, burslu  veya ücretli bölümleri tercih eden Üniversiteye
ÖSYM tarafýndan yerleþtirilen ve kesin kayýt yaptýran öðrencilere, her
yýl 9 ay süreyle 800 TL nakit burs, ücretli programlarý tercih edip ilk

1000’e girenlere ayrýca %100 indirim uygulanacaktýr. 2009 Y-ÖSS
puan sýralamasýnda Türkiye genelinde Üniversitenin (Mütercim-
Tercümanlýk (Ýngilizce) ve Mütercim Tercümanlýk (Rusça) ile Ýngiliz
Dili ve Edebiyatý bölümleri dýþýnda) tüm ücretli lisans bölümlerini
tercih eden; 1001 ile 2000 arasýna giren öðrencilere %50 indirim, her yýl
9 ay süre ile 400 TL nakit burs; 2001 ile 5000 arasýna giren öðrencilere
%25 indirim,  her yýl 9 ay süre ile 300 TL nakit burs; 5001 ile 8000
arasýna giren öðrencilere  %15 indirim uygulanacaktýr. 2009 Y-ÖSS-
DÝL puan türünde Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) ve Mütercim
Tercümanlýk (Rusça) ile Ýngiliz Dili ve Edebiyatý bölümlerini ücretli
olarak tercih eden, sýralamada Türkiye genelinde ilk 1000’e giren
öðrencilere %50 indirim ve her yýl 9 ay süreyle 500 TL nakit burs
verilecektir. Karþýlýksýz olan öðretim burslarý yanýnda nakit olarak
ödenen aylýk baþarý burslarý da karþýlýksýzdýr.
Üniversitenin burs yönergesi uyarýnca baþarý, spor ve sanat dallarýnda
çeþitli oranlarda öðrenim ücretinden indirilmek üzere burslar
verilmektedir. Bu burslar; bölüm/program birincisine %50, ikincisine
%30, üçüncüsüne %20, spor ve sanat dallarýnda ise %50 indirim þeklinde
uygulanmaktadýr. Uluslararasý Bakalorya diplomasýna sahip olup,
Üniversitemizi tercih eden öðrencilere Bakolarya derecesine göre; 40
ve üstü olanlara %100; 35-40 arasý olanlara %75; 30-35 arasý olanlara
%60; 24-30 arasý olanlara %25 ve altý olanlara %10 oranýnda eðitim-
öðretim ücretinden indirilmek üzere burs verilir. Burslar eðitim-öðretim
yýlý sonunda aðýrlýklý genel not ortalamasý (AGNO) 2.00'ýn altýna
düþtüðü zaman kesilir.
Beykent Kolejlerinde (Ýstanbul ve Edirne) en az üç (3) yýl okuyan ve
Beykent Üniversitesini tercih edenlere okuduklarý yýllar dikkate
alýnarak, Üniversitenin burs yönergesinde belirtilen koþullar
çerçevesinde burs verilmektedir. Verilen tüm burslar karþýlýksýzdýr ve
normal öðretim süresince devam eder. Diðer burs ve indirimler hakkýnda
ayrýntýlý bilgi için (bk. www.beykent.edu.tr)
Uzaktan eðitim sistemiyle öðrenci alýnacak programlarda dersler,
internete dayalý olarak  yürütülecektir. Programlara alýnan öðrencilerin
internete eriþimli bir kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna sahip
olmalarý gerekmektedir. Bu programlarýn güz ve bahar yarýyýlýna ait
derslerin sýnavlarý yerleþkede yapýlacaktýr.

Bk. 96. Bu programda eðitim dili hem Ýngilizce hem Fransýzcadýr. Programa
baþlayabilmek için öðrencilerin Ýngilizce yeterlilik koþullarýný
saðladýktan sonra (Bk.21, Bk.24), Fransýzca yeterlik sýnavýnda baþarýlý
olmalarý veya Fransýz Hükümetince verilen DALF diplomasý sahibi
olmalarý gereklidir. Fransýzca sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrenciler
eðitim programlarýna baþlamadan önce Fransýzca Hazýrlýk Programýna
katýlýrlar. Bu öðrencilerin en çok iki yýl içerisinde Fransýzca sýnavýndan
baþarýlý olmalarý gereklidir.

Bk. 97. “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 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 50 ABD Dolarý 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. 98. Boðaziçi Üniversitesinde Baþarý ve Gereksinim kriterlerine dayalý
burslar verilmektedir. Baþarý Ödülü ve Baþarý Bursu için ÖSYM’nin
tespit edeceði sýralamada AOBP’nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucu
bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnýr.
Baþarý ödülü: Boðaziçi Üniversitesine giren öðrencilerden Y-ÖSS’de
SAY-2, EA-2, SÖZ-2 ve DÝL puan türlerinde, Türkiye genelinde ilk beþ
içinde yer alanlara “Baþarý Ödülü” verilmektedir. Bu ödül 2009-2010
eðitim-öðretim yýlý için 2 750 TL olarak belirlenmiþtir.
Baþarý Bursu: Bölümlerine birincilikle giren öðrencilere ve kayýt olduðu
bölümü birinci tercih olarak ilk beþ içinde kazananlara “Baþarý Bursu”
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verilmektedir. Baþarý bursu, 2008-2009 eðitim-öðretim yýlý ikinci
dönemi itibarýyla ayda 190 TL olarak verilmektedir. Baþarý bursu
öðrencinin genel not ortalamasýnýn (GNO) 4.00 üzerinden üst üste iki
dönem 3.00'ýn altýna düþmesi ya da bir dönem 2.00'ýn altýna düþmesi
durumunda kesilir.
Superdorm ve Uçaksavar Yurdu’nda ücretsiz kalma hakký: Boðaziçi
Üniversitesine giriþ baþarýsýna göre hak kazanýlan Superdorm ve
Uçaksavar  Yurdu’nda ücretsiz kalma hakký için üniversite giriþ
sýnavýnda ÖSYM’nin tespit edeceði sýralamada AOBP’nin 0.8 katsayý
ile çarpýlmasý sonucunda bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr.
SAY-2 puan sýralamasýnda ilk 8, EA-2 puan sýralamasýnda ilk 8, SÖZ-
2 puan sýralamasýnda ilk 4, DÝL puan sýralamasýnda ilk 2  öðrenciye,
Superdorm’da; SAY-2 puan sýralamasýnda 9-15, EA-2 puan
sýralamasýnda 9-15, SÖZ-2 puan sýralamasýnda 5-10 ve DÝL puan
sýralamasýnda 3-5 arasýndaki öðrencilere Uçaksavar Yurdu’nda ücretsiz
kalma hakký verilmektedir.
Superdorm ve Uçaksavar yurdunda ücretsiz kalma hakký öðrencinin
GNO’su 4.00 üzerinden 3.00'ün altýna düþmediði sürece devam eder.
2. Kýz ve 2. Erkek Yurtlarý ile Kilyos Yurtlarý’nda ücretsiz kalma
hakký: Üniversite giriþ sýnavýnda Y-ÖSS puan türlerinde (kayýt olduðu
bölümün puan türüne göre) Türkiye genelinde: SAY-2 puanda 16-100,
EA-2 puanda 16-100, SÖZ-2 puanda 11-25, DÝL puanýnda ise 6-10,
SAY-1, EA-1 puan türlerinde 1-5 sýralamasýnda yer alan öðrenciye
ücretsiz kalma hakký verilmektedir. 2. Kýz ve 2.Erkek Yurtlarý ile Kilyos
Yurtlarý’nda ücretsiz kalma hakký öðrencinin GNO’su 4.00 üzerinden
3.00'ün altýna düþmediði sürece devam eder.
Gereksinim Burslarý: Maddi imkânlarý kýsýtlý öðrenciler Gereksinim,
Yemek, Yurt ve Kitap Bursu için baþvuruda bulunabilirler. 2008-2009
eðitim-öðretim yýlýnda “Gereksinim Bursu” 2. dönem itibarýyla ayda
190 TL nakit ödemeyi; “Yemek Bursu” üniversite yemekhanesinde
ayda 22 veya 40 öðün ücretsiz yemek hakkýný; “Yurt Bursu” üniversite
yurtlarýnda ücretsiz kalma hakkýný; “Kitap Bursu” ise Baþarý Bursu
alanlara ve gereksinimi olanlara, Boðaziçi Üniversitesi kitabevinden
alýnacak olan orjinal ders kitabýný kapsamaktadýr. Öðrenciler maddi
gereksinimleri doðrultusunda bu burslarýn birini veya daha fazlasýný
alabilirler. Gereksinim Bursu ve gereksinime dayalý Kitap Bursu
öðrencinin GNO’nýn üst üste iki dönem 2.00’nin altýna düþmesi ya da
bir dönem 1.50’nin altýna düþmesi durumunda, Yemek ve Yurt Bursunda
ise öðrencinin GNO’nýn üst üste üç dönem 2.00’nin altýna düþmesi ya
da iki dönem 1.50’nin altýna düþmesi durumunda kesilir. Baþarý,
Gereksinim, Yurt ve Yemek Burslarý Ekim-Haziran aylarý arasýnda 9 ay
süreyle verilir. Bir öðrenci ayný anda üniversite içi ve dýþý kaynaklý
birden fazla nakdi burs alamaz. Burslarla ilgili devam koþullarý ve diðer
bilgiler BÜ Burs Yönetmeliðinde belirtilmektedir. Burs baþvurularý
Boðaziçi Üniversitesi Burs Ofisine yapýlýr.

Bk. 99. Öðrenciler öðrenimlerini Demirci’de sürdüreceklerdir.
Bk. 100. Öðrenciler öðrenimlerini Meriç ilçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 101. Bu programa kaydolacaklarýn eksperlik mesleðini  yapmaya engel teþkil

eden renk körlüðü, bedensel ve ruhsal sakatlýðý olmamasý gerekir.
Bk. 102. Bir yýl süreli Japonca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý,

öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Japonca
yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.

Bk. 103. Öðrenciler Hazýrlýk eðitimi sýrasýndaki öðrenimlerini Çanakkale’de
sürdüreceklerdir.

Bk. 104. Öðrenciler öðrenimlerini Marmaris Ýlçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 105. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý

bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; 1 Ocak 2009 tarihi
itibariyle 22 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez);
reþit olmayanlar için veli göstermek; erkek adaylarda 17 yaþ için 1,65 m,
18 yaþ için 1,66 m, 19 yaþ için 1,67 m, 20 yaþ için 1,68 m’den uzun
olmak, kýz adaylarda 1,56 m’den uzun olmak; boy uzunluðunun
santimetre olarak ifade edilen deðerin son iki rakamýndan en çok 5 fazla
veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik,
tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda
baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk
körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu
ve Gemi Adamlarý Saðlýk Yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilmiþ
olan Kamu ve Özel Saðlýk kuruluþlarýndan alýnmýþ Güverte Zabiti için
“GEMÝ ADAMI OLUR” ibaresi taþýyan saðlýk raporu almýþ olmak,
Makine Zabiti Sýnýfý için “GEMÝ ADAMI OLUR”  ibaresi taþýyan
saðlýk raporu almýþ olmak. Adayýn almýþ olduðu “GEMÝ ADAMI
OLUR” ibaresi taþýyan saðlýk raporunu yapýlacak olan mülakat ve
beden eðitimi sýnavýndan önce sýnav komisyonlarýna ibraz etmesi gerekir.
Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada
tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik
görüþleri benimsememiþ bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ ve baþvuru
tarihinde hakkýnda soruþturma yada kamu davasý ile þahsi bir ceza
davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu
sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz
Ýþletmeciliði ve Yönetimi Yüksekokulu Güverte/Makine bölümünde

“Beden Eðitimi”  zorunlu derstir. Bu programa kayýt olan öðrenciler,
mesleðin gerektirdiði uygun üniformayý giymek zorundadýrlar.
Üniformanýn temini öðrenciye aittir.

Bk. 106. Bu programýn öðretim dili Ýngilizce’dir. Ýngilizce yabancý dil yeterlik
sýnavý yapýlýr. Yabancý dil yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayan adaylar
için zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk
programýnýn süresi en fazla iki yýldýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim
süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Programda Mesleki
Yabancý Dil derslerinden biri Fransýzca okunacaktýr.

Bk. 107. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde (TOBB-ETÜ) eðitim-
öðretim ücret karþýlýðý yapýlýr. 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda
öðrenim ücreti yýllýk KDV dahil 16.750 TL’dir ve iki eþit taksitte güz
ve bahar dönemi baþlarýnda ödenir. Eðitim ücreti yýllýk TÜFE enflasyonu
oranýnda artýrýlýr.
Üniversitede öðretim dili Türkçedir. TOBB-ETÜ’ de burslar aþaðýdaki
þekildedir: 1) Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilerden öðrenim
ücreti alýnmaz. 2) Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere yerleþme
puaný türüne göre her yýl üniversitedeki eðitim-öðretim süresince yaþam
katký payý ödenir. 3) Üstün Baþarý Burslu programlara yerleþtirilenlere
aþaðýdaki miktarlarda yaþam katký payý ödenir. Ancak adayýn puaný
ilgili puan türünden (Mühendislik Fakültesi programlarý için SAY-2
ve Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi programlarý için EA-2) ayný
bölümün normal burslu kontenjaný tavan puanýnýn altýnda ise diðer
burslu kategorisine göre iþlem görür. Mühendislik Fakültesi için
ÖSS’de ilgili yerleþtirme türünden (SAY-2); a) ilk 100’e girenlere
1.200 TL, b) 101 -  500 arasýna girenlere 950 TL, c) 501 - 1 000 arasýna
girenlere 700 TL, d) 1 001 - 2 000 arasýna girenlere 500 TL, e) 2 001 - 3
000 arasýna girenlere 400 TL, f) 3 001 - 4 000 arasýna girenlere 200 TL.
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi için ÖSS’de ilgili yerleþtirme
türünden (EA-2); a) ilk 100’e girenlere 1 100 TL, b) 101 - 500 arasýna
girenlere 850 TL, c) 501 - 1 000 arasýna girenlere 600 TL, d) 1 001 - 2 000
arasýna girenlere 400 TL, e) 2 001 - 3 000 arasýna girenlere 300 TL, f) 3
001 - 4 000 arasýna girenlere 100 TL., 4) Diðer burslu programlara
yerleþtirilenlere aþaðýdaki miktarlarda yaþam katký payý ödenir. a) Ýlk
100’e girenlere 1 000 TL, b) 101 - 500 arasýna girenlere 750 TL, c) 501
- 1 000 arasýna girenlere 500 TL, d) 1 001 - 2 000 arasýna girenlere 300
TL, e) 2 001 - 3 000 arasýna girenlere 200 TL., 5) Ancak ortak eðitim
uygulamasýna katýlacak öðrencilere ortak eðitim süresince firmalar
tarafýndan belirli bir ücret ödeneceði için burslu öðrencilere bu sürede
yaþam katký payý ödenmez. Öðrencilerin almakta olduklarý yaþam katký
payý aldýklarý ücretten fazla ise aradaki fark ödenir. 6) Ankara merkez
ilçeleri dýþýndan gelen Üstün Baþarý Burslu ve diðer burslu öðrencilere
TOBB ETÜ’nün öðrenci konukevi tamamlanmadýðý takdirde eðitim-
öðretim süresince aylýk yurt ücretinin 500 TL’ ye kadarlýk kýsmý katký
payý olarak veya yurt yerine evde kalmak istedikleri takdirde 250 TL ev
yardýmý ödenir. 7) Burslu öðrencilerin yýllýk akademik ortalamalarý
2,50' nin altýna düþerse burslarý dondurulur, Ýzleyen akademik yýlýn
sonunda 2,50'yi tutturduðu takdirde tekrar baþlatýlýr. Burslarý
dondurulan öðrenciler istedikleri takdirde üniversitenin belirlediði
þartlarda üniversiteye borçlanabilirler. Bu þekilde borçlanan
öðrencilerin yýllýk akademik not ortalamasýnýn 2.50' ye ulaþmasý halinde
bir önceki eðitim öðretim yýlýna ait borçlarý kaldýrýlýr. Yabancý Dil
Hazýrlýk Sýnýfýnda devamsýzlýktan kalan öðrencilerin yaþam katký payý
ve barýnma yardýmlarý bir sonraki eðitim-öðretim yýlýnda kayýt
yaptýracaðý döneme kadar kesilir. 8) ÖSYM tarafýndan burslu
kontenjanlara yerleþtirilen öðrenciler hariç, akademik yýl içinde ders
yükünün tamamýna kayýtlý ve yýl sonunda yýllýk akademik ortalamasý
3,50 ve daha yüksek olan ve üniversite tarafýndan saptanmýþ
kontenjanlara giren öðrenciler izleyen akademik yýlda eðitim ücretinden
muaf tutulurlar. 9) Burslar her yýl Mütevelli Heyet tarafýndan fiyat ve
maliyet artýþlarý ile o yýlýn üniversite bütçesi göz önüne alýnarak yeniden
belirlenir. 10) TOBB-ETÜ öðrencileri, TOBB-ETÜ’den ayrýlmýþ veya
iliþiði kesilmiþ olanlar ve 4 yýllýk üniversite mezunu olanlar TOBB-
ETÜ’deki burslu kontenjanlarý tercih edemezler.

Bk. 108. Bu programýn öðretim dili Türkçedir. Ancak, bazý derslerde öðretim dili
kýsmen Almanca veya Ýngilizcedir.

Bk. 109. Bu programý tercih edecek öðrenciler uygulamalý derslerdeki araç ve
gereçleri (video kaset, fotoðraf makinesi, film, flaþ, röportaj teybi gibi)
kendileri temin edeceklerdir.

Bk. 110. Bu programda yapýlacak yabancý dil hazýrlýk sýnýfý eðitimi Ýzmir’de,
normal eðitim-öðretim ise Ödemiþ’te yapýlacaktýr.

Bk. 111. Bir yýl süreli Ýngilizce veya Almanca hazýrlýk programý uygulanýr.
Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil
deðildir. Yabancý dil yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci
sýnýfa alýnýrlar.

Bk. 112. Bu programýn Ýngilizce Hazýrlýk Eðitimi Uludað Üniversitesi Ali Osman
Sönmez Kampusu’nda (Bursa) Yabancý Diller Yüksekokulu’nda
verilecektir.

Bk. 113. Bu  programa  baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý
bütün  koþullara  ek  olarak;  TC. vatandaþý olmak, 1 Ocak 2009 tarihi
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itibariyle 22 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez)
erkek adaylarda 1,65 m’den, kýz adaylarda 1,60 m’den, kýsa olmamak;
boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki
rakamýndan en çok 5 kilo fazla veya 15 kilo noksan  aðýrlýkta olmak,
TC.Saðlýk Bakanlýðý Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel Müdürlüðünün
yetki verdiði özel ve kamu kurum ve kuruluþ hastanelerinden GEMÝ
ADAMI OLUR ifadesi bulunan saðlýk raporu almak; dilinde kekemelik,
pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülakat ve beden eðitimi
sýnavýnda baþarýlý olmak gerekmektedir.

Bk. 114. Bir yýl süreli Yunanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý
öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yabancý dil
yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.

Bk. 115. Bir yýl süreli zorunlu Rusça Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre
öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Rusça yeterlik
sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.

Bk. 116. Bu  programa  baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý
bütün  koþullara  ek  olarak; astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý, renk
körlüðü, kekemelik, saðýrlýk vb. gibi biyolojik bozukluðu olmamak;
histeri, marazi çarpýntý vb. psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi
birine yakalanmýþ olmamak; herhangi bir okuldan disiplin cezasý ile
uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade
edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo
aðýrlýkta olmak  gerekir. Kayýt sýrasýnda Meslek Yüksekokulunca
öngörülen saðlýk koþullarýna uygunluðu, Devlet Hastanesi veya Týp
Fakültesi Hastanesinden alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek
gerekir. Bu programa kayýt olacak öðrenciler okulun vereceði üniformayý
giymek zorundadýr. Yabancý dil eðitimi Ýngilizcedir.

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

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

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

Bk. 120. Acýbadem Üniversitesinde eðitim ücretlidir. 2009-2010 eðitim ve
öðretim yýlýnda öðretim ücreti Týp Fakültesinde 35.000(Otuzbeþbin)TL.,
Saðlýk Bilimleri Fakültesinin tüm bölümlerinde 15.000 (Onbeþbin)TL.,
Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun  tüm programlarýnda 10.000
(Onbin)TL. dir. Bu ücretlere KDV dahil deðildir. Öðretim ücretleri iki
taksitle alýnacaktýr. Taksitler her yarýyýl baþýnda tahsil edilecektir.
Öðretim ücretinin tamamýnýn peþin ödenmesi durumunda %5 indirim
uygulanacaktýr. Bankayla eðitim ve öðretim kredi anlaþmasý yapýlarak
eðitim ve öðretim ücreti banka aracýlýðýyla tahsil edilecektir. Öðretim
ücretlerindeki olasý yýllýk artýþlar, bir önceki yýla göre TÜFE+ÜFE/2
oranýnda artýþ ile sýnýrlý tutulacaktýr.
Týp Fakültesinde, ÖSS‘de SAY-2 Puan Türünde ilk 3000’e giren öðrenci
arasýndan 15 öðrenci % 100 burslu olacaktýr.  Öðrencilere saðlanan burs
hazýrlýk sýnýfý dahil sadece eðitim öðretim ücretini kapsamaktadýr.
Barýnma, beslenme, ulaþým vb konular burs kapsamý dýþýndadýr
Saðlýk Bilimleri Fakültesinin Hemþirelik,  Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon programlarý ile Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
programlarýnýn Burslu kontenjanlarýna yerleþtirilen öðrencilere
verilecek burs karþýlýklýdýr. Öðrenciler mezun olduktan sonra burslu
okuduklarý her yýl karþýlýðýnda tam 1,5 yýl olmak koþuluyla Acýbadem
Saðlýk Hizmetleri ve Tic. A.Þ. veya Acýbadem Üniversitesi Hastaneleri
ve Saðlýk Merkezlerinde zorunlu hizmetle yükümlü olacaktýr. Aksi
takdirde burslu öðrenciler, burs süresine ait olan öðrenim ücretini
üniversiteye ödemekle yükümlüdürler. Burslar akademik baþarýsýzlýk,
disiplin cezasý veya baþka bir eðitim programýna geçiþ yapýlmasý halinde
kesilir. Bu konuda burslu öðrencilerden kayýt esnasýnda hizmet
taahhütnamesi alýnýr. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere
saðlanan burs sadece eðitim öðretim ücretini kapsamaktadýr. Barýnma,
beslenme, ulaþým ve vb konular burs kapsamý dýþýndadýr.
Hemþirelik programýnda staj zorunludur. Saðlýk Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu öðrencileri yaz tatilinde hastanenin ilgili bölümlerinde
iki kez olmak üzere 4 haftalýk yaz stajý yapmalarý zorunludur. Meslek

Yüksekokulu programlarýný tercih edecek öðrencilerin, mesleðini icra
etmeye engel olacak fiziksel rahatsýzlýðý bulunmamalýdýr.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programýnda, ÖSS’de SAY-2 puan
türünde ilk 10000’e giren öðrenci arasýndan 6 öðrenci % 100 burslu
olacaktýr. Saðlýk Yönetimi programýnda, ÖSS’de EA-2 puan türünde
ilk 10000’e giren öðrenci arasýndan 6 öðrenci % 100 burslu olacaktýr.
ÖSS için Üniversitenin vereceði burslar dýþýnda maddi ihtiyacý olan
ÖSS de SAY 2 puan türünde 3000 ile 5000 arasýnda sýralamaya sahip
olan ve Acýbadem Üniversitesi Týp Fakültesini tercih eden öðrencilere
Üniversite senatosu tarafýndan her yýl belirlenen kontenjan kadar Kerem
Aydýnlar Vakfý  tarafýndan  destek bursu verilecektir. ÖSYS giriþ sýnavý
sonrasýnda  aldýðý puana göre tercih yaparken Acýbadem Üniversitesi
programlarýný ilk üç içerisinde tercih eden öðrencilere  2009-2010
eðitim-öðretim yýlýnda %15 burs verilecektir.

Bk. 121. Bir  yýl süreli zorunlu Arapça Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk
sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Arapça
yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.

Bk. 122. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý
bütün koþullara ek olarak; erkek ve TC vatandaþý olmak; boyu 1,65
m’den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen
deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo
aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak;
tam teþekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan
bir beden yapýsý ve ruh saðlýðýna  sahip olduklarýný belgeleyen rapor
almak gerekir.

Bk. 123. Hacettepe Üniversitesi’ne aþaðýda belirtilen koþullarda yerleþtirilen
ve a) ÖSS-SAY-1 ve SAY-2 puan sýralamasýnda ilk 100 arasýnda
(Mühendislik Fakültesi için ilk 2500 arasýnda), b) ÖSS-EA-1 ve EA-2
puan sýralamasýnda ilk 100 arasýnda, c) ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk
100 arasýnda, d) ÖSS-SÖZ-1 ve SÖZ-2 puan sýralamasýnda ilk 100
arasýnda, yer alýp yerleþtirildikleri programlarý birinci sýrada tercih
eden öðrencilere Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüðü tarafýndan verilen burslarýn iki katý olarak  kullandýrýlacaktýr
(Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðünden veya
resmi, özel herhangi bir kurumdan baþka bir burs almadýðý takdirde).
ÖSYM’nin tespit edeceði sýralamalarda, ilgili AOBP’nin 0,8 katsayý
ile çarpýlmasý sonucu bulunan Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Bu þekilde
öðrencilerin yerleþtirildikleri yýlda  Hacettepe Üniversitesi  barýnma
olanaklarýna yapacaklarý baþvurular, 2009-2010 öðretim yýlý baþýnda
öncelik verilerek deðerlendirilecektir. Burslar, öðrencilerin öðrenimi
sýrasýnda  genel akademik ortalamasýný 4.00 üzerinden 3.00'ýn altýna
düþürmediði sürece devam eder. Bu kapsamda ilk kayýt yýlýnda
sözkonusu haktan yararlanmak için  baþvurmayanlar haklarýný kullanmýþ
sayýlýrlar.
Ayrýca Hacettepe Üniversitesi, öðrencilerine özel destekler (barýnma/
beslenme/kitap-kýrtasiye) saðlamaktadýr. Bu desteklerden yararlanmak
isteyen öðrencilerin, eðitim-öðretim gördükleri sürede kendilerinin
ilgili birimlere baþvurmalarý gerekmektedir.

Bk. 124. Öðretim dili Almancadýr.
Bk. 125. Bir yýl süreli zorunlu Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr, programýn

sonunda  Almanca yeterlik sýnavýný baþaranlarýn doðrudan birinci
sýnýfa kayýtlarý yapýlýr. Almanca Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda
gösterilen yýllara dahil deðildir.
Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararasý yabancý dil
sýnavlarýnýn birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde baþarýlý
olduðunu belgeleyen, b) Üniversitece öðretim yýlý baþýnda yapýlacak
Almanca  yeterlik sýnavýnda baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa
alýnýrlar (Ayrýntýlý bilgi için üniversiteye baþvurunuz.).

Bk. 126. Öðrenciler öðrenimlerini Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesinde
sürdüreceklerdir.

Bk. 127. Yabancý Dil Sýnavýna (YDS) Almanca, Fransýzca veya Ýngilizce
dillerinden birinden girmek zorunludur.

Bk. 128. Öðretim dili Fransýzcadýr.
Bk. 129. Bir yýl süreli zorunlu Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr, programýn

sonunda  Fransýzca yeterlik sýnavýný baþaranlarýn doðrudan birinci
sýnýfa kayýtlarý yapýlýr. Fransýzca Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda
gösterilen yýllara dahil deðildir.
Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararasý yabancý dil
sýnavlarýnýn birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde baþarýlý
olduðunu belgeleyen, b) üniversitece öðretim yýlý baþýnda yapýlacak
Fransýzca  yeterlik sýnavýnda baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa
alýnýrlar. (Ayrýntýlý bilgi için üniversiteye baþvurunuz.)

Bk. 130. Öðrenciler Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýfýný Balcalý Kampusunda
sürdüreceklerdir

Bk. 131. Hazýrlýk eðitimi Ankara’da yapýlacaktýr.
Bk. 132. Haliç Üniversitesi, Bizim-Lösemili Çocuklar Vakfý tarafýndan kurulmuþ

vakýf üniversitesidir. Eðitim-öðretimin ücrete tabi olduðu Haliç
Üniversitesinde 2009-2010 eðitim-öðretim yýlý ücretleri: Hemþirelik
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Yüksekokulu 7.500 TL, Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý 10.000 TL, Fen-
Edebiyat Fakültesi ; Amerikan Kültürü ve Edebiyatý ve Uygulamalý
Matematik bölümleri 11.000 TL, Psikoloji, Moleküler Biyoloji ve
Genetik bölümleri için 13.000 TL, Mütercim-Tercümanlýk (Ýng.) bölümü
12.000 TL, Mimarlýk Fakültesi için 14.000 TL, Mühendislik Fakültesi;
Bilgisayar Mühendisliði ile Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði
bölümleri için 15.000 TL, Endüstri Mühendisliði 14.000 TL, Ýþletme
Fakültesi; Ýþletme (Türkçe), Turizm Ýþletmeciliði, Ýþletme Enformatiði,
Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým bölümleri için 13.000 TL, Ýþletme (Ýngilizce),
Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik bölümleri 14.000 TL , Saðlýk Bilimleri
Yüksekokulu; Fizik Tedavi ve  Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik
Bölümleri için 11.000 TL, Ebelik bölümü 7.500 TL  olup, % 8 KDV
eðitim-öðretim ücretine dahildir.  Ücretler; 1/4'ü güz, 1/4'ü bahar yarýyýlý
baþlarýnda ödenmek þartý ile yýllýk toplam 6 taksitte ödenebilir. Eðitim-
öðretim ücretinde yapýlabilecek yýllýk artýþlar, Türkiye Ýstatistik Kurumu
tarafýndan belirlenen enflasyon oranlarý dikkate alýnarak, Üniversitemiz
yetkili kurullarýnýn kararýna istinaden yapýlacaktýr.
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.
Türkiye genelinde ÖSS’de ilk 1000 öðrenci arasýnda yer alan ve kayýt
yaptýran öðrencilere %100, 1000 - 5000 arasýnda yer alan ve kayýt
yaptýran öðrencilere %50 oranýnda eðitim-öðretim katký payý
verilecektir.
Üniversite yurdunda bir eðitim-öðretim dönemi için ücreti KDV dahil
4 000 TL’dir. Yurt ücretleri güz ve bahar yarý yýllarýnda olmak üzere iki
taksitte tahsil edilecektir.

Bk. 133. Iþýk Üniversitesi, 124 yýllýk geçmiþi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
Eðitim Vakfý olan, Feyziye Mektepleri Vakfý (FMV) tarafýndan
kurulmuþtur. Iþýk Üniversitesi’nde öðretim ücretlidir. Bu ücret hazýrlýk
ve lisans programlarý için 2009-2010  eðitim-öðretim yýlýnda 15.900
TL’dir. Bu ücrete %8 KDV dahil deðildir. Ödemelerde peþin indirimli
ve taksitli seçenekler mevcuttur. Ayrýntýlar “http://www.isikun.edu.tr”
adresli web sitesindeki Mali Ýþler sayfasýndan öðrenilebilir. Ýngilizce
Hazýrlýk ve Lisans programlarýndaki öðrenciler öðrenimlerini Þile
Kampusu’nda görmektedirler. Þile Kampusu’nda öðrenim görecek
öðrenciler için kýz ve erkek öðrenci yurtlarý vardýr. Yurtlar ücrete
tabidir.
Öðretim dili Ýngilizcedir. Üniversitede yerleþtirme fakülte bazýndadýr.
Fakülte tercihi yapan öðrenciler kayýt olurken istedikleri bölüm/
programý tercih ederler. Birinci sýnýfýn sonunda bu tercihlerini deðiþtirme
veya kesinleþtirme haklarý vardýr. Ancak, ÖSYM tarafýndan yapýlan
merkezi sýnavla bu programlara yerleþtirilen öðrencinin ortak eðitimi
baþarý ile tamamladýktan sonra Yükseköðretim Kurumlarý Arasýnda Ön
Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiþ Esaslarýna Ýliþkin
Yönetmeliðin 10 ncu maddesi hükümleri kapsamýnda bu lisans
derecelerinden birinde öðrenime devam edebilmesi için, merkezi
sýnavdan aldýðý puanýn, merkezi sýnava girdiði yýl itibarýyla yurt içindeki
diðer üniversitelerdeki eþdeðer programa kayýt yaptýran en düþük puanlý
öðrencinin puanýndan az olmamasý þarttýr. Mühendislik Fak.’nde
bulunan Mühendislik Programlarýna yerleþtirilen bir öðrenci bu
fakültede yer alan Bilgisayar Müh., Elektronik Müh., Endüstri Müh.,
Makine Müh. veya Yazýlým Müh. programlarýndan istediðine kayýt
yaptýrýr; bu fakültede hangi programa devam edeceðine kesin olarak
birinci sýnýfýn sonunda karar verir. Bu husus her öðrenci için geçerli
olup yukarýda yer alan puan koþuluna tabidir ve öðrencinin burs
statüsünü deðiþtirmez. Bu durum Ýktisadi ve Ýdari Bilimler  Fak.’si için
de geçerli olup, bu fakültede bulunan Uluslararasý, Ýktisat, Ýþletme
Programlarýna yerleþtirilen bir öðrenci bu fakültede yer alan  Ýþletme,
Ýktisat, Uluslararasý Ýliþkiler, Uluslararasý Ticaret, Siyaset Bilimi
programlarýndan birini tercih ederek kayýt yaptýran öðrenciler birinci
sýnýfýn sonunda kararlarýný kesinleþtirirler. Bu husus her öðrenci için
geçerli olup yukarýda yer alan puan koþuluna tabidir ve öðrencinin
burs statüsünü deðiþtirmez.  Fen-Edebiyat Fak. ise bu fakültenin SAY-
2 puan türü ile öðrenci alan Fen Programlarýna yerleþtirilen bir öðrenci
bu fakültede yer alan Enformasyon Teknolojileri, Matematik, Matematik
Müh. ve Fizik  programlarýndan birini, Fakülte’nin EA-2 puan türü ile
öðrenci alan Sosyal Programlarýna yerleþtirilen bir öðrenci bu fakültede
yer alan Yönetim Biliþim Sistemleri, Ýnsan ve Toplum Bilimleri ile
Psikoloji programlarýndan birini tercih ederek kayýt yaptýran öðrenciler
birinci sýnýfýn sonunda kararlarýný kesinleþtirirler. Bu husus her öðrenci
için geçerli olup yukarýda yer alan puan koþuluna tabidir ve öðrencinin
burs statüsünü deðiþtirmez. Bu uygulama Yazýlým Müh. (UOLP-SUNY
Brockport) programý için geçerli deðildir. Tercih sýralamasýnda Iþýk
Üniversitesi’ni ilk 5 (beþ) sýrada yazan ve Üniversiteye yerleþen
öðrencilerden hazýrlýk ve asýl öðretim süresi boyunca öðretim ücretinin
%25’i alýnmaz. FMV Iþýk Liseleri’ni veya Þiþli Terakki Lisesi’ni bitirip,
tercih sýralamasýnda Iþýk Üniversitesi’ni ilk 5 (beþ) sýrada yazan ve
Üniversiteye yerleþen öðrencilerden hazýrlýk ve asýl öðretim süresi

boyunca öðretim ücretinin %50’si alýnmaz. Uluslararasý Bakalorya (IB)
programýndan diploma alan ve Iþýk Üniversitesi’ne yerleþen
öðrencilerden öðrenim ücretinin %50’si alýnmaz. Bu paragraftaki
indirimlerin devam etme, kesilme tekrar baðlanma koþullarý ve toplam
süresi aþaðýdaki Giriþ Burslarý gibidir. Yukarýdaki indirimlere ek olarak,
Üniversitemizin ÖSS ile giriþ aþamasýnda verdiði burslar ve öðrencilerin
lisans öðrenimleri boyunca baþvurabilecekleri  baþarý ve çalýþma burslarý
da bulunmaktadýr: Giriþ Burslarý: Üniversitemize %100 Burslu yerleþen
öðrencilerden öðretim ücretinin tamamý, %50 Burslu yerleþen
öðrencilerden ise öðretim ücretinin %50’si alýnmaz. Bu þekilde burs
alan öðrencilerden yabancý dil hazýrlýk öðrenimini ilk yýl sonunda
baþarý ile bitiremeyip tekrarlamak zorunda kalanlarýn bursu kesilir.
Ancak bursu kesilenlerin yabancý dil hazýrlýk öðrenimini baþarýyla
tamamlayarak asýl öðrenimlerine baþlamalarý durumunda kendilerine
burslarý tekrar baðlanýr. Giriþ bursu alan öðrenci genel not ortalamasýnýn
(GNO) 4,00 üzerinden 2,00’nin altýna düþmesi halinde uyarýlýr.
Öðrencinin izleyen dönemde GNO’sunu 2,00’nin üzerine çýkarmasý
halinde bursu devam eder, aksi halde bursu kesilir.  Bursu kesilen
öðrenci daha sonraki yarýyýllarda GNO’sunu 2,00’nin üzerine çýkarýrsa
bursu tekrar baðlanýr. Verilen burs yabancý dil hazýrlýk öðretimi için bir,
asýl öðretim süresi için dört yýldýr. Onur Burslarý: Yüksek Onur Bursu;
ÖSS sýralamasýnda ilk 1000 öðrenci içine girip Üniversitemizi tercih
eden öðrencilere verilen burstur. Bu öðrencilerden öðrenimleri süresince
öðretim ücreti alýnmaz, Üniversitenin yurtlarýnda ücretsiz kalýrlar ve
her yýl 9 ay boyunca kendilerine cep harçlýðý verilir. Bu harçlýk 2009-
2010 için ayda net 500 TL dir. Onur Bursu; ÖSS sýralamasýnda 1001-
5000 öðrenci içine girip Üniversitemizi tercih eden öðrencilere verilen
burstur. Bu öðrencilerden öðrenimleri süresince öðretim ücreti alýnmaz,
Üniversitenin yurtlarýnda ücretsiz kalýrlar.  Baþarý Bursu: Ücretli ve
kýsmi burslu öðrencilerden lisans öðrenimleri boyunca üstün baþarý
gösteren öðrencilere verilen burstur. Bu burs üniversite hazýrlýk sýnýfý
hariç her akademik yýl sonunda Üniversite Burs yönetmeliðine göre
verilir. Bu bursun süresi bir (1) yýldýr. Çalýþma Bursu: Bu burs öðrencinin
baþvurusu halinde kendisine çalýþmasý karþýlýðý saðlanan burstur. Bu
bursu alan öðrencilere saat baþý ücret ile haftada 10,  ayda 40 saati
geçmeyecek biçimde Üniversitenin ihtiyacý olduðu konularda kampüsde
çalýþma olanaðý saðlanýr. Üniversitemizin ayrýca Þile Liseleri
öðrencilerine, Þile’den Yunanistan’a göç eden ailelerin çocuklarýna
verdiði burslar ve çeþitli indirimler (spor, sanat, kardeþ, þehit çocuðu
indirimleri) vardýr. Burs ve yurtlarla ilgili ayrýntýlý bilgiye üniversitenin
web sitesinden ulaþýlabilir.

Bk. 134. Bu programa yerleþtirilen ve bu programýn puan türünde ilk 1 000’e
giren adaylara, 8 ay süre ile aylýk 500 TL  karþýlýksýz Akdeniz Týp
Eðitim Bursu verilecektir. Bu öðrencilerin sene kaybý olmaksýzýn, her
yýl týp dersleri not ortalamalarýnýn en az %80 olmasý halinde, eðitim
süreleri boyunca burslarý devam edecektir.

Bk. 135. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý
bütün koþullara ek olarak; 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle 22 yaþýndan
gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); evli veya dul olmamak;
reþit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öðrencilerde 1,65
m’den, kýz öðrencilerde 1,65 m’den, az olmamak, boy uzunluðunun
santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5
fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik,
tutukluk bulunmamak; ön kayýtta yapýlacak mülakat ve beden eðitimi
sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli
olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn
arýzasýz olduðunu Bölge Liman Baþkanlýklarý’nýn öngördüðü bir
hastaneden alýnacak “Gemiadamlarý Saðlýk Yoklama Belgesi” ile kesin
kayýtta belgelemek gerekir. Bu programa girmeye hak kazananlardan
yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi,
yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi
faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan
dolayý mahkum olmamýþ ve baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma
kamu davasý ile taksirli suçlar hariç þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ
olmasý koþulu aranacaktýr. ÝTÜ Denizcilik Fakültesi Kýz ve Erkek karma
eðitim-öðretim yapan Ýstanbul Teknik Üniversitesine baðlý Ýngilizce
Hazýrlýk Sýnýfý hariç, üniformalý bir fakültedir. Üniformalarýn temini
öðrenciye aittir.(Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði Bölümü, önceki
ismi Güverte Bölümünün sunduðu tüm yeterlikleri saðlamakta olup ek
olarak mühendislik vasýflarý ile desteklenmektedir.)

Bk. 136. Öðrenciler eðitimlerini Van ili Merkez Kampus’taki Fen-Edebiyat
Fakültesinde sürdüreceklerdir

Bk. 137. 2009 yýlýnda yapýlan ÖSS SAY-2 puan türünde AOBP’nin 0.8 katsayýsý
ile çarpýlmasý sonucu bulunan Y-ÖSS puaný esas alýnarak, aþaðýda
verilen derecelere giren ve Ýstanbul Teknik Üniversitesi’ni tercih edip
kayýt yaptýran öðrencilere 4 yýl süreyle baþarý derecelerine göre çeþitli
miktarda “ÝTÜ Baþarý Ödülü” verilecektir. ÝTÜ Baþarý Ödülü Ýngilizce
Hazýrlýk dönemini de kapsamaktadýr.
1-100 arasý: 20.000TL nakit para ödülü (sadece birinci eðitim-öðretim
yýlýnda bir kez), 9 ay süreyle ayda 1500 TL, diz üstü bilgisayar (öðrenim
süresince 1 adet), ÝTÜ ARI-TEKNOKENT’te þirket açma önceliði,
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öðrenim süresince Gölet veya Gümüþsuyu’nun yüksek standartlý
yurtlarýnda tek kiþilik odalarda ücretsiz konaklama olanaðý. Koþul:
Baþarý ve yurt ödülü her eðitim-öðretim yýlý sonunda öðrencinin genel not
ortalamasýnýn 4.00 üzerinden 3.00’ün altýna düþmesi durumunda kesilir.
101-500 arasý: 9 ay süreyle ayda 1000 TL, diz üstü bilgisayar (öðrenim
süresince 1 adet), ÝTÜ ARI-TEKNOKENT’te þirket açma önceliði,
öðrenim süresince Gölet veya Gümüþsuyu’nun yüksek standartlý
yurtlarýnda iki kiþilik odalarda ücretsiz konaklama olanaðý. Koþul:
Baþarý ve yurt ödülü her eðitim-öðretim yýlý sonunda öðrencinin genel not
ortalamasýnýn 4.00 üzerinden 3.00’ün altýna düþmesi durumunda kesilir.
501-1000 arasý: 9 ay süreyle ayda 500 TL, öðrenim süresince Vadi veya
Ayazaða’nýn standart yurtlarýnda ücretsiz konaklama olanaðý. Koþul:
Baþarý ve yurt ödülü her eðitim-öðretim yýlý sonunda öðrencinin genel not
ortalamasýnýn 4.00 üzerinden 3.00’ün altýna düþmesi durumunda kesilir.
1001-2000 arasý: Öðrenim süresince Vadi veya Ayazaða’nýn standart
yurtlarýnda ücretsiz konaklama olanaðý, Koþul: Baþarý ve yurt ödülü
her eðitim-öðretim yýlý sonunda öðrencinin genel not ortalamasýnýn
4.00 üzerinden 3.00’ün altýna düþmesi durumunda kesilir.
2001-5000 arasý: ÝTÜ yurtlarýna kayýt önceliði hakký
ÝTÜ Sporcu Ödülü. Branþýnda milli sporcu olan veya milli takým hazýrlýk
kampýna çaðrýlmýþ olan yada takým sporlarýnda bir takýmýn yýldýz-genç
seviyesinde 4 yýl oynamýþ olan ve halen faal olarak spora devam eden
öðrencilere; 9 ay süreyle ayda 500 TL, ÝTÜ yurtlarýna kayýt önceliði
hakký, Koþul: Öðrenci ilgili branþta ÝTÜ’de faaliyetlere katýlacaktýr.

Bk. 138. Bu programa yerleþtirilen öðrenciler; Çukurova Üniversitesi Týp
Fakültesi’nde ilk üç yýl için eðitime baþlayacaktýr. Ancak, bu süre
dolmadan Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi’nin (KSÜ) talep
etmesi halinde, eðitim öðretime kaldýklarý yerden KSÜ Týp Fakültesinde
devam edeceklerdir.

Bk. 139. Bu programa alýnacak öðrencilerin  yüzme, dalma, can kurtarma ve
denize dayanýklý olma durumlarýna engel teþkil edecek herhangi bir
saðlýk sorunlarý olmadýðýna dair, saðlýk kurulu raporunu KTÜ Farabi
Hastanesinden veya tam teþekküllü bir hastaneden almalarý gerekir.

Bk. 140. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý
bütün koþullara ek olarak; 1 Temmuz 2009 tarihi itibariyle 21 yaþýndan
gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); reþit olmayanlar için
veli göstermek; boyu erkek öðrencilerde 1,66 m’den, kýz öðrencilerde
ise 1.60 m’den az olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade
edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo
aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak;
yapýlacak mülâkat ve beden yeterliliði sýnavlarýnda baþarýlý olmak;
KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi’nce öngörülen diðer saðlýk
koþullarýna uygunluðunu KTÜ Farabi Hastanesi veya tam teþekküllü
bir hastaneden alýnmýþ olan “Gemi Adamý Olur Saðlýk Raporu” ile
belgelemek gerekir. Saðlýk raporu formlarý, KTÜ Öðrenci Ýþleri Daire
Baþkanlýðýndan alýnabilir veya www.ktu.edu.tr/duim bölüm web
sayfasýndan indirebilir. Bu programa girmeye hak kazananlardan
yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi,
yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi
faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan
dolayý mahkum olmamasý,  þahsý hakkýnda soruþturma ya da  kamu
davasý ile ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn
olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. Öðrenciler Hazýrlýk Sýnýfýndan
sonra üniforma giymek zorundadýrlar. Üniformalarýnýn temini öðrencilere
aittir.

Bk. 141. Bu programa yerleþtirilen öðrenciler  Hazýrlýk Sýnýfýndaki öðrenimlerini
Trabzon’daki Merkez Kanuni Kampusunda  sürdüreceklerdir.

Bk. 142. Koç Üniversitesinde eðitim-öðretim ücrete tabidir. 2009-2010 ders
yýlýnda yerleþtirilen öðrenciler için eðitim-öðretim ücreti bütün
programlar için KDV dahil 27.500 TL’dir. Ücretler iki taksitte ödenir.
Yurtta kalmak isteyenler için 2009-2010 ders yýlýnda yarýyýl baþýna 1
yataklý oda ücreti 3.750 TL, 2 yataklý oda ücreti kiþi baþýna 2.500 TL,
4 yataklý oda ücreti kiþi baþýna 1.600 TL’dir. Bu ücretlere KDV dahildir.
Yurtta kalma talepleri yurtlardaki oda imkanlarý nispetinde
karþýlanmaktadýr.
Koç Üniversitesinde burslu olarak da eðitim imkâný vardýr. Yaklaþýk
her 3 öðrencimizden biri burslu olarak üniversitemize devam etmektedir.
Burslar karþýlýksýz olup öðrencinin yerleþtirildiði programda eðitimi
için verilir ve sadece normal öðrenim süresince devam eder ve
uzatýlmazlar. Bu süre Yabancý Dil Hazýrlýk Programý okuyacak öðrenciler
için beþ yýl; Dil Hazýrlýk Programýnda okumadan birinci sýnýftan
baþlayan öðrenciler için dört yýldýr. Derslere devamlýlýk gösteren
öðrenciler akademik baþarýsýzlýða baðlý olarak burs kaybý yaþamazlar.
Daha önce tam veya destek burslu kontenjandan Koç Üniversitesinin
bir lisans programýna yerleþmiþ olup bu programý tamamlamýþ veya
ayrýlmýþ olanlar tam veya destek burslu öðrenimden yararlanamazlar.
Öðretim, yurt ücretleri ve burslar her yýl Mütevelli Heyet tarafýndan,
fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn üniversite bütçesi göz önünde
tutularak saptanýr. Baþarý Bursu: Koç Üniversitesinin Baþarý Burslu
programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs (a) öðretim ücretini;

(b) masraflarýna katký olarak 9 ay süreyle ayda 340 TL burs desteðini; (c)
öðrencilerin arzu ettikleri takdirde Öðrenci Dekanlýðý Bursu koþullarýný
yerine getirerek yurtlarda ücret ödemeden kalmasýný kapsar. Öðrenci
Dekanlýðý Bursu karþýlýðýnda yurtta kalmayý tercih etmeyenlere ikinci
seneden itibaren her yýl 9 ay süreyle ayda 350 TL ayrýca ödenir. Yüksek
Baþarý Bursu: Baþarý Burslu bir programa yerleþtirilen öðrenci
yerleþtirildiði puan türünden ÖSS sýralamasýnda ilk 1000 öðrenci
içindeyse Yüksek Baþarý Bursundan yararlanýr. Bu öðrencilere saðlanan
burs (a) öðretim ücretini; (b) masraflarýna katký olarak 9 ay süreyle ayda
390 TL burs desteðini; (c) öðrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda
ücret ödemeden kalmasýný kapsar. Bu öðrencilerden yurtta kalmayý
tercih etmeyenlere ikinci seneden itibaren her yýl 9 ay süreyle ayda 350
TL ayrýca ödenir. Yüksek Baþarý Burslu öðrenciler, Üniversitenin
Öðrenci Dekanlýðý Bursu için baþvuru yapabilirler.
Özel Baþarý Bursu: Baþarý Burslu bir programa yerleþtirilen öðrenci
yerleþtirildiði puan türünden ÖSS sýralamasýnda ilk 100 öðrenci
içindeyse Özel Baþarý Bursundan yararlanýr. Bu öðrencilere saðlanan
burs (a) öðretim ücretini; (b) masraflarýna katký olarak 9 ay süreyle ayda
440 TL burs desteðini; (c) öðrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda
2 kiþilik odalarda ücret ödemeden kalmasýný; (d) öðretimleri süresince
ders kitabý giderlerini; (e) 2009–2010 ders yýlýnda bir seferlik 1.500
TL’lik giriþ baþarý ödülünü kapsar. Bu öðrencilerden yurtta kalmayý
tercih etmeyenlere ikinci seneden itibaren her yýl 9 ay süreyle ayda 350
TL ayrýca ödenir. Özel Baþarý Burslu öðrenciler, Üniversitenin Öðrenci
Dekanlýðý Bursu için baþvuru yapabilirler. Destek Bursu: Koç
Üniversitesinin Destek Burslu programýna yerleþtirilen öðrencilere
saðlanan burs,  sadece öðretim ücretinin %50’sini kapsar. I.B. Destek
Bursu: Uluslararasý Bakalorya (IB) diplomasý toplam not ortalamasi 32
ve üstü olan burssuz veya destek burslu yerleþtirilen öðrencilere eðitim
ücretinden  %25 indirim verilecektir. Abitur Destek Bursu: Abitur
diplomasý toplam not ortalamasý 2 veya daha iyi olan öðrencilere
ödemeleri gereken eðitim-öðretim ücretinden %25 indirim yapýlýr. Matura
(Reifeprüfung) Destek Bursu: Matura diplomasý toplam not ortalamasý
1.5 veya daha iyi olan öðrencilere ödemeleri gereken eðitim-öðretim
ücretinden %25 indirim yapýlýr. Þehit Çocuklarý Bursu: ÖSS sýnavý
sonucunda Koç Üniversitesinin burssuz programlarýndan birine girme
hakký kazanan þehit çocuklarý Baþarý Burslu kategorisinde
deðerlendirilir. Ýhtiyaç Bursu:  Üniversitemize burssuz olarak
yerleþtirilen öðrencilerin öðretim masraflarýný kendilerinin karþýlamasý
ana ilkedir. Ancak, ailenin durumunda ciddi bir mali deðiþiklik olduðu
takdirde, çok sýnýrlý miktarda öðrenciye Burs Komitesince tam veya
kýsmi burslar verilebilir. Üniversiteye yeni giren öðrenciler ilk yýllarýný
tamamlamadan Ýhtiyaç Bursundan yararlanamazlar. Öðrenci Dekanlýðý
Bursu: Koç Üniversitesi öðrencilerine Öðrenci Dekanlýðý bünyesindeki
faaliyetlere katký karþýlýðýnda Öðrenci Dekanlýðý Bursundan yararlanma
imkaný saðlanmýþtýr. Kitap Bursu: Her akademik dönem baþýnda Kitap
Bursu baþvurusu yapan öðrenciler ihtiyaç durumlarýna göre
deðerlendirilir ve kýsmi ya da tam olarak kitap giderleri karþýlanýr.
Kitap Bursu miktarý ve verilecek öðrenci sayýsý her dönem için yeniden
gözden geçirilebilir.

Bk. 143. Koç Üniversitesi Hemþirelik Yüksek Okulunda eðitim-öðretim ücrete
tabiidir. 2009-2010 ders yýlýnda eðitim-öðretim ücreti KDV dahil 7.000
TL’dir. Ücretler iki taksitte ödenir. Koç Üniversitesi Hemþirelik
Programýnda burslu olarak da eðitim imkaný vardýr. Bu programa
yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs (a) eðitim-öðretim ücretini; (b)
yurtlarda ücret ödemeden kalmayý; (c) masraflarýna katký olarak, koþullarý
saðlayan öðrencilere, 10 ay süreyle ayda 170 TL burs desteðini ve ders
günlerinde her gün iki öðün yemeði kapsamaktadýr. Burslar karþýlýklý
olup, öðrencinin yerleþtirildiði Hemþirelik Programýnda eðitimi için
verilir ve normal dört yýldýr. Öðrenciler mezun olduktan sonra, burslu
okuduklarý her yýl karþýlýðýnda Amerikan Hastanesinde bir yýl mecburi
hizmetle yükümlü olacaktýr. Bu çalýþmalarý karþýlýðýnda Amerikan
Hastanesinde günün þartlarýna uygun ücret ödenecektir.
Hemþirelik Yüksek Okulunda eðitim-öðretim ve yurt olanaklarý
Niþantaþý kampusunda yer almaktadýr. Daha önce tam veya destek
burslu kontenjandan Koç Üniversitesinin bir lisans programýna
yerleþmiþ olup bu programý tamamlamýþ veya ayrýlmýþ olanlar tam veya
destek burslu öðrenimden yararlanamazlar. Eðitim-öðretim ücreti ve
burslar her yýl Mütevelli Heyet tarafýndan, fiyat ve maliyet artýþlarý ile
o yýlýn üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanýr.

Bk. 144. Maltepe Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. Týp Fakültesi 22. 500
TL, Eðitim Fakültesi 13.850 TL, diðer fakülteler 16.950 TL,  Hemþirelik
Yüksekokulu 6.500,TL, Meslek Yüksekokulunun örgün programlarý
9.250 TL., uzaktan eðitim sistemiyle öðrenci kabul eden programlarý
2.800 TL. örgün öðretim hazýrlýk sýnýfý ücretleri 16.950 TL’dir. Bu
ücretlere  KDV dahildir. Hemþirelik Yüksekokulu ile Meslek
Yüksekokulu örgün öðretim hazýrlýk sýnýfýný zorunlu veya ihtiyari
olarak okuyacaklara fakültelerin hazýrlýk sýnýfý ücreti uygulanýr. Ancak
bu öðrencilere Mütevelli Heyeti tarafýndan %50 oranýnda burs verilir.
Yýllýk öðrenim ücreti ödemeleri, Üniversite tarafýndan ilan edilen
anlaþmalý bankanýn açacaðý taksitli kredi hesabý prosedürüne uygun
sözleþme düzenlenerek yapýlýr. Kayýt sýrasýnda alýnacak peþinattan
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sonra kalan öðrenim ücreti Ekim-Mayýs aylarý arasýnda sekiz taksitte
ödenir. Ücretin iki taksitte ödenmesi talebi halinde 1/2 si kayýt anýnda,
1/2 si bahar dönemi baþýnda (20 Ocak’a kadar) olmak üzere vadelendirilir.
16.950 TL olan fakülte ücretlerinin kayýt anýnda 1.750 TL’si peþin,
kalaný ise her ayýn yirmisine kadar 1.900 TL olarak sekiz taksitte
ödenir. Eðitim Fakültesi ücreti olan 13.850 TL’nin kayýt anýnda 1.450
TL’si peþin, kalaný ise her ayýn yirmisine kadar 1.550 TL olarak sekiz
taksitte ödenir. Týp Fakültesi ücreti olan 22.500 TL’nin kayýt anýnda
2.500 TL’si peþin, kalaný ise her ayýn yirmisine kadar 2.500 TL olarak
sekiz taksitte ödenir. Hemþirelik Yüksekokulu ücretinin 700 TL’si
kayýt anýnda peþin olarak, kalaný ise her ayýn yirmisine kadar 725 TL
olarak 8 taksitte ödenir. Meslek Yüksekokulu örgün öðrenim ücretinin
1.050 TL’si kayýt anýnda peþin olarak, kalaný ise her ayýn yirmisine
kadar 1.025 TL olarak 8 taksitte ödenir.
Uzaktan eðitim programlarýnda ücretin kayýt anýnda 240 TL’si peþin,
kalaný ise her ayýn yirmisine kadar 320 TL olarak sekiz taksitte ödenir.
Bu programda dersler internete dayalý uzaktan eðitim sistemiyle
yürütülecektir. Bu programlara alýnan öðrencilerin internete eriþimli
bir kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna sahip olmalarý gerekmektedir.
Bu programlarýn güz ve bahar yarýyýlýna ait derslerin sýnavlarý
Üniversitede yüz yüze  yapýlacaktýr. Üniversitemize ait bütün ücretlerinin
tamamýnýn kayýt anýnda peþin ödenmesi halinde %5 indirim uygulanýr.
Sonraki yýllarda eðitim ücretine yapýlacak artýþlar enflasyon oranýndaki
artýþ kadar olacaktýr. Her yýl için öðrenim ücreti Mütevelli Heyeti
tarafýndan yeniden belirlenip, akademik yýl baþlamadan ilan edilir. Tüm
öðrenciler giriþ yýllarýna bakýlmaksýzýn, o akademik yýl için açýklanan
öðrenim ücretine ve ödeme koþullarýna uymakla yükümlüdür.
Üstün Baþarý Burslu programlara ilgili puan türünde yerleþtirilen
öðrenciler, ilgili programa yerleþtirilmede esas olan puan türünden (Ek
puan ile yerleþenler hariç) ilk 2 000 öðrenci içindeyse üstün baþarý
bursundan faydalanýrlar. Bu öðrencilere saðlanan burs  karþýlýksýz olup
eðitim öðretim ücretinin tamamýný, 9 ay süreyle ayda 300.00 TL burs
desteðini ve üniversiteye ulaþým için servis olanaklarýný kapsamaktadýr.
Bu öðrencilerden ilgili programa yerleþtirilmede esas olan puan türünden
ilk 1 000’e girenlere yukarýdaki imkanlara ek olarak öðrenci evlerinde
barýnma ve yemek olanaklarý saðlanýr. Üstün Baþarý Bursundan,
sýralamada 2001 ve daha alt sýrada yer alanlar tercih edip ilgili bölüme
yerleþseler bile eðitim-öðretim ücretini öderler ve diðer haklardan
yararlanamazlar.
Tam burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs
karþýlýksýz olup sadece eðitim-öðretim ücretinin tamamýný
kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, kitap vb.
konular öðrenci tarafýndan karþýlanýr Tam bursa hak kazanmak için
ilgili programa yerleþtirilmede esas olan puan türündeki baþarý
sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 50.000 içinde yer almak zorunludur.
(Ek puanla derece yapanlar hariç). Tam Burstan, sýralamada 50.001 ve
daha alt sýrada yer alanlar tercih edip ilgili bölüme yerleþseler bile
eðitim-öðretim ücretini öderler.
%50 Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere verilen burs,
karþýlýksýz olup sadece eðitim-öðretim ücretinin yarýsýný kapsamaktadýr.
Bursun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, kitap vb. konular öðrenci
tarafýndan karþýlanýr. %50 Destek Bursa hak kazanabilmek için ilgili
programa yerleþtirilmede esas olan puan türünde Türkiye genelinde, a)
SAY-2 puan türünde ilk 100.000 içinde yer almak, b) EA-2 ve SÖZ-2
puan türleri için ise ilk 200.000 içinde yer almak zorunludur. (Ek
puanla derece yapanlar hariç) a) seçeneði için 100.001, b) seçeneði için
200.001 ve daha alt sýrada yer alanlar tercih edip ilgili bölüme yerleþseler
bile eðitim-öðretim ücretini öderler.
DÝL, EA-1, SAY-1 ve SÖZ-1 puan türüyle öðrenci kabul edilen
programlarda yukarýda belirtilen burs kriterleri aranmaz. 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. 145. Öðretim dili Ýngilizcedir. Orta Doðu Teknik Üniversitesinin Yabancý
Diller Yüksekokulu Temel Ýngilizce Bölümü hazýrlýk sýnýfýnda eðitimin
süresi en çok iki yarý yýldýr. Bir yýl sonunda baþarýlý olamayan hazýrlýk
sýnýfý öðrencilerinin yaz okuluna ve yaz okulu sonundaki yeterlik
sýnavýna katýlma koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Yýl sonunda
ve/veya yaz okulu sonunda verilen yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayan
öðrenciler bir sonraki eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek yeterlik
sýnavýný Üniversiteye kayýt yaptýran yeni öðrencilerle birlikte
alabilirler. Baþarýsýz olan hazýrlýk sýnýfý öðrencilerinin, ertesi yýl destek
sýnýfýna devam veya bunu izleyen eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek
olan yeterlik sýnavýna girme koþullarý Bölüm  Kurulunca belirlenir.
Temel Ýngilizce Bölümünde daha önce bir yýl okuyup baþarýsýz olan ve
ÖSS  ile yeniden ODTÜ’ye gelen öðrencilerin destek sýnýfýna  devam
veya bunu izleyen eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek olan yeterlik
sýnavýna girme koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir.

Temel Ýngilizce Bölümünde daha önce iki yýl okuyup ÖSS ile yeniden
ODTÜ’ye gelen öðrenciler Yabancý Diller Yüksekokulunda tekrar
okuyamazlar. Bu öðrenciler 1 yýl içinde Yabancý Diller Yüksekokulunca
verilen yeterlik sýnavýný veya Üniversitenin eþdeðerliði kabul ettiði
uluslararasý sýnavlarý (TOEFL, IELTS)  alabilirler; bu sýnavlarýn
geçerliliði alýndýðý tarihten itibaren iki yýldýr.  Bu sýnavlarýn herhangi
birinden baþarýlý olduklarý taktirde kazandýklarý bölüme kayýt
yaptýrabilirler. Aksi halde Üniversite ile iliþikleri kesilir.
Son iki eðitim-öðretim yýlý içinde ODTÜ Temel Ýngilizce Bölümü Hazýrlýk
Programýnda öðrenim görerek baþarýlý olanlar, Ýngilizce Yeterlik
Sýnavýnda baþarýlý olanlar veya ayný eðitim-öðretim yýllarýnda ODTÜ
lisans programýnda öðrenim görmüþ olanlar Ýngilizce Hazýrlýk
Programýndan muaf tutulurlar.

Bk. 146. 2009 yýlý ÖSS’de Y-SAY-1; Y-EA-1; Y-EA-2; Y-SÖZ-1; Y-SÖZ-2 ve
Y-DÝL (Ýng.) kategorileri baþarý puaný sýralamasýndan herhangi birinde
Türkiye birincisi olan veya Y-SAY-2 sýralamasýnda ilk 3 dereceye
giren ve ODTÜ bünyesindeki bir programý tercih eden öðrenciler,
ODTÜ Vakfý Özel Baþarý Bursu kazanacaktýr. Özel Baþarý Bursu, 2009-
2010 ders yýlýnda 9 ay süreyle ayda 400 TL ödenmesini ve tek kiþilik
yurt odalarýnda ücretsiz konaklamayý kapsamaktadýr. Bu öðrenciler
ODTÜ’de eðitim ücreti ödemeyecek ve yurdýþýnda staj yapma veya
uluslararasý deðiþim programlarýnda en az bir dönem yurtdýþýnda okuma
önceliðine (uçak ücretleri karþýlanarak) sahip olacaklardýr. Ayrýca,
yine bu burs kapsamýnda, bu öðrencilere birer dizüstü bilgisayar
verilecektir. 2009 yýlýnda ODTÜ’ye aþaðýdaki koþullarla yerleþtirilen
ve ODTÜ bünyesinde yer alan ilgili puan türünde bir programý birinci
tercih olarak belirtmiþ olanlardan (a) SAY-2 puanýna göre öðrenci alan
bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-SAY-2 puan sýralamasýnda
ilk 50 öðrenci arasýnda yer alan, (b) EA-2 puanýna göre öðrenci alan
bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-EA-2 puan sýralamasýnda
ilk 15 öðrenci arasýnda yer alan, (c) SÖZ-2 puanýna göre öðrenci alan
bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-SÖZ-2 puan sýralamasýnda
ilk 3 öðrenci arasýnda yer alan, (d) DÝL puanýna göre öðrenci alan
bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda
ilk 3 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere ODTÜ Vakfý Üstün Baþarý
Bursu tahsis edilecektir ve tümüne dizüstü bilgisayar verilecektir.
ODTÜ Vakfý Üstün Baþarý Bursu, 2009-2010 ders yýlýnda 9 ay süreyle
ayda 350 TL ödemeyi ve Demiray yurtlarýnda 4 kiþilik odalarda ücretsiz
konaklamayý kapsamaktadýr. ODTÜ Vakfý Özel Baþarý ve Üstün Baþarý
Burslarý karþýlýksýz olup Ýngilizce Hazýrlýk programýnda geçirilebilecek
süre ile lisans programýnda geçirilecek 4 yýlý kapsar . ODTÜ Vakfý Özel
Baþarý bursu ile ODTÜ Vakfý Üstün Baþarý Bursunun her ikisini de
almaya hak kazanan öðrencilere sadece ODTÜ Vakfý Özel Baþarý Bursu
verilecektir. ÖSYM’nin tespit edeceði sýralamalarda, ilgili AOBP’nin 0,8
katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr.
ODTÜ’ye aþaðýdaki koþullarda yerleþtirilen ve Ankara dýþýnda ikamet
etmekte olanlardan (a) SAY-2 puanýna göre öðrenci alan bölümlere
yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-SAY-2 puan sýralamasýnda ilk 4.000
öðrenci arasýnda yer alan, (b) EA-2 puanýna göre öðrenci alan bölümlere
yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-EA-2 puan sýralamasýnda ilk 400
öðrenci arasýnda yer alan, (c) SÖZ-2 puanýna göre öðrenci alan bölümlere
yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-SÖZ-2 puan sýralamasýnda ilk 100
öðrenci arasýnda yer alan, (d) DÝL puanýna göre öðrenci alan bölümlere
yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 50
öðrenci arasýnda yer alan öðrenciler ile bölümlerini ilk üç sýrada kazanan
öðrenciler de ODTÜ öðrenci konukevine veya ODTÜ yurtlarýna ücreti
karþýlýðý sýralamasýz olarak kabul edileceklerdir. Ayrýca, Ankara
dýþýndan gelen ve yurtlarda kalmak isteyen tüm öðrenciler en geç Kasým
ayýnda yurtlara yerleþtirilebilecektir. ODTÜ, ODTÜ Vakfý ve ODTÜ
Mezunlar Derneði ekonomik zorluklar nedeniyle eðitimini sürdürmekte
zorlanan öðrencilere destek olmaktadýr. 2009-2010 eðitim-öðretim
yýlýnda Baþarý Burslarý dahil yaklaþýk 80 çeþit burs ve yardýmdan
yaklaþýk 3.500 öðrencinin yararlanmasý beklenmektedir. Burs ve
yardýmlar 8-12 ay süre ile nakit, yurt ve yemek yardýmlarý þeklinde olup
miktarlarý bu yýl için aylýk 50-430 TL arasýnda deðiþmektedir. Burs ve
yardýmlardan, ihtiyacý olan öðrenciler, öðrenimlerini baþarý ile
sürdürdükleri sürece yararlanabilmektedirler. Bazý öðrenciler ekonomik
gereksinimlerine göre nakit, yurt ve yemek yardýmlarýnýn tamamýndan
yararlanabilmektedirler. Burs ve yardýmlara baþvurular kayýtlar
sýrasýnda yapýlmaktadýr. Detaylý bilgiler ODTÜ’yü kazanan öðrencilere
posta ile gönderilmekte, ayrýca, “http://www.po.metu.edu.tr/tanitim/”
internet adresinde sunulmaktadýr.

Bk. 147. 2009 yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ODTÜ’ye aþaðýdaki
koþullarla yerleþtirilen ve ilk tercihinde Matematik, Fizik, Kimya,
Biyoloji ile Moleküler Biyoloji ve Genetik programlarýndan birini
belirtmiþ olanlardan Y-ÖSS-SAY-2 puan sýralamasýnda ilk 500 öðrenci
arasýnda yer alan öðrencilere ODTÜ Vakfý Temel Bilim Baþarý Bursu
verilecektir. ÖSYM’nin tespit edeceði sýralamalarda, ilgili AOBP’nin
0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas
alýnacaktýr. Bu öðrencilere bölümlerinde ileri düzeyde bir eðitim
uygulanacaktýr. Burs, 2009-2010 ders yýlý için 9 ay süreyle ayda 180
TL ödemeyi kapsamaktadýr. Burs karþýlýksýz olup Ýngilizce Hazýrlýk
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programýnda geçirilecek 1 yýl ile lisans programýnda geçirilecek 4 yýlý
kapsamaktadýr . ODTÜ Vakfý Temel Bilim Baþarý Bursu ile ODTÜ Vakfý
Özel veya Üstün Baþarý Bursunu almaya hak kazanan öðrencilere sadece
ilgili ODTÜ Vakfý Baþarý Bursu verilecektir.

Bk. 148. Sabancý Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. 2009-2010 akademik
yýlýnda tüm programlar için KDV dahil yýllýk öðrenim ücreti 25 000 TL,
yeni teknoloji kullaným ücreti ise 550 TL’dir. Öðrenim ile yeni
teknoloji kullaným ücretlerinin yarýsý ilk kayýt sýrasýnda ve diðer yarýsý
da ikinci dönem kayýtlarý sýrasýnda ödenecektir. 2009-2010 akademik
yýlýnda, üniversite yönetimi tarafýndan belirlenen koþullar çerçevesinde
banka ile kredi sözleþmesi yapmak koþuluyla, sadece öðrenim ücreti
ödemelerinde ilk üçü birinci (güz) dönem diðer üçü ise ikinci (bahar)
dönem olmak üzere toplam altý eþit taksit olanaðý saðlanmaktadýr.
Üniversitenin yurtlarýnda kalmak isteyenler için 2009-2010 akademik
yýlýnda dönem baþýna iki kiþilik oda ücreti kiþi baþýna 2 450 TL, dört
kiþilik oda ücreti kiþi baþýna 1 200 TL olup yurt ücretleri dönem
baþlarýnda peþin olarak ödenir.
Mühendislik ve Doða Bilimleri Programlarý: Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliði, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Elektronik
Mühendisliði, Malzeme Bilimi ve Mühendisliði, Mekatronik
Mühendisliði, Üretim Sistemleri Mühendisliði lisans derecelerini; Sanat
ve Sosyal Bilimler Programlarý: Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim
Tasarýmý, Kültürel Çalýþmalar, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans
derecelerini, Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programlarý: Ekonomi,
Yönetim Bilimleri lisans derecelerini kapsamaktadýr. Öðrencilerden,
yerleþtirildikleri programa kayýt yaptýrýrken ilgi duyduklarý lisans
diploma programýný belirtmeleri istenecektir. Esas öðrenim görmek
istenen lisans diploma programý ise ikinci sýnýfýn sonunda öðrencilerin
istekleri doðrultusunda kesinleþtirilecektir. Ancak, ÖSYM tarafýndan
yapýlan merkezi sýnavla bu programlara yerleþtirilen öðrencinin ortak
eðitimi baþarý ile tamamladýktan sonra Yükseköðretim Kurumlarý
Arasýnda Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiþ Esaslarýna
Ýliþkin Yönetmeliðin 10 ncu maddesi hükümleri kapsamýnda bu lisans
derecelerinden birinde öðrenime devam edebilmesi için, merkezi
sýnavdan aldýðý puanýn, merkezi sýnava girdiði yýl itibarýyla yurt içindeki
diðer üniversitelerdeki eþdeðer programa kayýt yaptýran en düþük puanlý
öðrencinin puanýndan az olmamasý þarttýr.
Üniversitede öðrenim dili Ýngilizcedir. Kayýt yaptýran öðrencilere ortak
bir muafiyet sýnavý (ELAE) verilir. Sýnavda baþarýlý olan ve  üniversitece
eþdeðerliliði kabul edilen ulusal ve/veya uluslararasý yabancý dil
sýnavlarýnýn birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde baþarýlý
olduðunu belgeleyen öðrenciler öðrenimlerine birinci sýnýftan
baþlayarak devam ederler. Muafiyet sýnavýnda (ELAE) baþarýlý olamayan
öðrenciler Ýngilizce dil seviyelerine göre Diller Okuluna devam ederler.
Diller Okulunda normal  öðrenimin süresi bir yýldýr, programa ileri
düzeyden baþlayan öðrenciler baþarý durumlarýna göre bir dönemde de
bitirebilmektedirler. Bu, öðrenim süresi sütununda belirtilen süreye
dahil deðildir. Diller Okulu Ýngilizce programýný baþarýyla tamamlayan
öðrenciler, program sonunda Ýngilizce Yeterlilik sýnavýna (ELAE)
girerler. Sýnavda baþarý gösteren öðrenci birinci sýnýftan baþlayarak
öðrenimine devam eder. Diller Okulu programýnda baþarýsýzlýk sebebiyle
üniversiteden iliþkisi kesilen öðrenciler, kendilerine verilen süre
içerisinde her akademik yýlýn baþýnda verilecek muafiyet sýnavýna
(ELAE) üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilerle birlikte girerler.
Bu sýnavda baþarýlý olan öðrenciler öðrenimlerine birinci sýnýftan
baþlayarak devam ederler. Diller Okulunda daha önce öðrenim görüp
baþarýsýz olduktan sonra bir yýl ek süre kullanan ve ÖSS ile yeniden
kayýt hakký kazanan öðrenciler Diller Okuluna devam edemez. Bu
öðrenciler, kabul edildikleri akademik yýlýn baþýnda düzenlenen
muafiyet sýnavlarýna girer. Bu sýnavlar sonunda yeterli baþarýyý
gösteremeyenler, kayýt hakkýný kaybeder.
Üstün Baþarý Bursu kontenjanýndan yerleþtirilen öðrencilere saðlanan
burs; Mühendislik ve Doða Bilimleri ile Ekonomi-Yönetim Bilimleri
Programlarý için (Üstün Baþarý Sakýp Sabancý) öðrenim ücretinden tam
muafiyet, yeni teknoloji kullaným ücretinden muafiyet, 9 ay süre ile ayda
500 TL nakit ödeme ve Üniversitenin yurtlarýnda kalmak isteyenlere iki
kiþilik odada ücretsiz kalma (Yurt hakkýný kullanmak istemeyen
öðrencilere bunun yerine güz ve bahar dönemleri  baþýnda dönemlik
yurt ücretinin 2/3'ü kadar nakit ödeme) olanaðýný; Sanat ve Sosyal
Bilimler Programlarý için (Üstün Baþarý Metin Sabancý) öðrenim
ücretinden tam muafiyet, yeni teknoloji kullaným ücretinden muafiyet
ve 9 ay süre ile ayda 400 TL nakit ödemeyi kapsamaktadýr. Onur Bursu
kontenjanýndan yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs; öðrenim
ücretinden tam muafiyet, 9 ay süre ile ayda 300,00 TL nakit ödemeyi
kapsamaktadýr. Baþarý Bursu kontenjanýndan yerleþtirilen öðrencilere
saðlanan burs; öðrenim ücretinin 2/3'ünden muafiyeti kapsamaktadýr.
Üstün Baþarý Bursu kontenjanýndan Sanat ve Sosyal Bilimler
Programlarýna yerleþtirilen öðrencilerden (a) Y-ÖSS-EA-2 sýralamasýnda
ilk 200 öðrenci içinde yer alan veya (b) Uluslararasý Bakalorya (IB)
diploma notu 32 ve üstünde olan veya (c) Abitur diploma notu 2 ve
altýnda olan veya   (d) MATURA diploma notu 2 ve altýnda olan veya (e)
MATURÝTA diploma notu 80 ve üstünde olan öðrencilere ek olanaklý

Üstün Baþarý Metin Sabancý olarak saðlanan burs; öðrenim ücretinden
tam muafiyet, yeni teknoloji kullaným ücretinden muafiyet ve 9 ay süre
ile 400 TL nakit ödeme ve Üniversitenin yurtlarýnda kalmak isteyenlere
dört kiþilik odada ücretsiz kalma (Yurt hakkýný kullanmak istemeyen
öðrencilere bunun yerine güz ve bahar dönemleri  baþýnda dönemlik
yurt ücretinin 2/3'ü kadar nakit ödeme) olanaðýný kapsamaktadýr.
Onur Bursu kontenjanýndan yerleþtirilen öðrencilerden; (a) Y-ÖSS-
SAY-2 veya Y-ÖSS-EA-2  sýralamalarýndan birinde ilk 200 öðrenci
içinde yer alan veya (b) Uluslararasý Bakolarya (IB) diploma notu 32 ve
üstü olan veya (c) Abitur diploma notu 2 ve altýnda olan veya (d)
MATURA diploma notu 2 ve altýnda olan veya (e) MATURÝTA diploma
notu 80 ve üstünde olan öðrencilere Yüksek Onur Bursu olarak saðlanan
burs; öðrenim ücretinden tam muafiyet, yeni teknoloji kullaným
ücretinden muafiyet ve 9 ay süre ile 350 TL nakit ödeme ve Üniversite
yurdunda kalmak isteyenlere 4 kiþilik odada ücretsiz kalma (Yurt
hakkýný kullanmak istemeyen öðrencilere bunun yerine güz ve bahar
dönemleri  baþýnda dönemlik yurt ücretinin 2/3'ü kadar nakit ödeme)
olanaðýný kapsamaktadýr.
Baþarý Bursu kontenjanýndan yerleþtirilen öðrencilerden; (a) Y-ÖSS-
SAY-2 veya Y-ÖSS-EA-2  sýralamalarýndan birinde ilk 1 000 öðrenci
içinde yer alan veya (b) Uluslararasý Bakolarya (IB) diploma notu 32 ve
üstü veya (c) Abýtur diploma notu 2 ve altýnda olan veya (d) MATURA
diploma notu 2 ve altýnda olan veya (e) MATURÝTA diploma notu 80 ve
üstünde olan öðrencilere Yüksek Baþarý Bursu olarak saðlanan burs,
yýllýk öðrenim ücretinin 3/4'ünden muafiyeti kapsamaktadýr.
Üniversitemize burssuz olarak yerleþtirilen öðrencilerden þehit çocuðu
olduðunu belgeleyenlere “Þehit Çocuklarý Bursu” verilir. Bu burs,
öðrenim ücretinden tam muafiyet, 9 ay süre ile ayda 300,00 TL nakit
ödeme ve Sabancý Üniversitesi yurdunda kalmak isteyenlere 4 kiþilik
odada ücretsiz kalma (yurt hakkýný kullanmak istemeyen öðrencilere
bunun yerine Güz ve Bahar dönemleri baþýnda dönemlik yurt ücretinin
2/3’ü kadar nakit ödeme) olanaðýný kapsamaktadýr.Burslar karþýlýksýz
olup, öðrencinin her burs tipi için belirlenmiþ olan akademik baþarý
koþullarýný saðladýðý ve disiplin cezasý almadýðý normal öðrenim
süresince devam eder. Burslar, diller okulunda geçirilebilecek bir yýllýk
veya bir dönemlik süreyi de kapsamaktadýr. Öðrenim esnasýndaki burs
olanaklarý ve diðer bilgiler, www.sabanciuniv.edu internet sayfasýnda
sunulmaktadýr.

Bk. 149. Öðrenciler öðrenimlerini Hendek’te sürdüreceklerdir.
Bk. 150. Bu bölüme kayýt olacak öðrenciler FH Bochum Üniversitesi ile yapýlan

anlaþma gereði yeterli düzeyde Almanca bilmeleri halinde 3. sýnýfý bu
üniversitede okuyabilecekler ve baþarýlý olmalarý durumunda da hem
Kocaeli Üniversitesinden hem de FH Bochum Üniversitesinden diploma
alma imkanýna sahip olabileceklerdir.

Bk. 151. Öðrenciler öðrenimlerini Ankara Ýli, Akyurt ilçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 152. Hazýrlýk sýnýfý öðrenimi Çaycuma kampusunda yapýlacaktýr.
Bk. 153. Fashion Institute of Technology (FIT) ile birlikte yürütülecek olan

Tekstil Geliþtirme ve Pazarlama Programý 4 yýl süreli olup öðrenciler
birinci ve ikinci yýl öðrenimlerini Ýstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil
Teknolojileri ve Tasarým Fakültesinde, üçüncü ve dördüncü yýl
öðrenimlerini Fashion Institute of Technology (FIT)’de yapacaklardýr.
2009-2010 eðitim-öðretim yýlý için bu programlarýn öðrenim ücretleri
hazýrlýk sýnýfýnda 7000 TL, lisans programýnda  9200 TL dir. FIT’in
öðrenim ücreti ise üçüncü ve dördüncü yýl yaklaþýk 13 000 ABD Dolarý
olup bu ücret, Fashion Institute of Technology’nin öðrenim ücreti ve
temel harçlarýndan, öðrencinin programda öngörülen dönemlerde
ABD’de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk sigortasý ücretinden
oluþmaktadýr. Öðrencinin FIT’de bulunacaðý süre içinde yurt, yemek,
kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý  harcamanýn akademik
dönem baþýna yaklaþýk 8000 ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir.

Bk. 154. Bu programa baþvurabilmek için; TC vatandaþý olmak, bir mesleðe
yönelik olmayan Lise (Resmi ve Gündüz Öðretim Yapan Liseler), Özel
Lise, Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler),
Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Liselerinin
Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe-
Matematik Alan/Kol/Bölümleri çýkýþlý olmak, evli veya dul olmamak
veya herhangi bir þekilde nikahsýz yaþamamak, askeri veya sivil
okullardan her ne sebeple olursa olsun çýkarýlmamýþ olmak, 1988 ve
daha küçük doðumlu olmak, en fazla 21 yaþýnda olmak, 30 Aðustos
2009 tarihi itibarýyla 22 yaþýndan gün almamýþ olmak (30 Aðustos
1988 tarihinden önce doðanlar baþvuramazlar. Yaþ koþulu tutmadýðý
halde GATA Askeri Týp Fakültesi’ni kazananlarýn baþvurularý kabul
edilmeyecek ve ÖSYM Baþkanlýðýnca da diðer tercihlerine
yerleþtirilmeyeceklerdir. Her ne sebeple olursa olsun, 18 yaþýndan
sonra yaþ düzeltmesi yaptýrmýþ olanlarýn yaþlarýnýn hesabý düzeltmeden
önceki doðum tarihine göre yapýlýr.), Türk Silahlý Kuvvetleri Saðlýk
Yeteneði Yönetmeliði gereðince, GATA Askeri Týp Fakültesine alýnacak
öðrenci adaylarý tam saðlam olmalý ve diskromatopsi bulunmamalýdýr.
Düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrý ayrý tam olmak þartýyla, (3)
diyoptriye kadar (3 dahil) miyopi ve hipermetropi ile 90 derecelik iki
eksen arasýndaki kýrýlma kusuru farký 3 diyoptriyi geçmeyen
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astigmatizmalar, refraktif cerrahi (lazer vb.) geçirmemiþ olmak kaydýyla
GATA Askeri Týp Fakültesine girmeye engel deðildir. Kýz öðrenci
adaylarýnda boy alt sýnýrý; 16 ve 16,5 yaþ için 148,5 cm, 17 yaþ için 149
cm, 17,5 yaþ için 151,5 cm, 18 yaþ için 152 cm, 19 yaþ için 153 cm ve 20
yaþ ve üzeri için 154 cm’dir. Erkek öðrenci adaylarýnda boy alt sýnýrý;
16 yaþ için 158 cm, 16,5 yaþ için 161 cm, 17 ve 17,5 yaþ için 162 cm ve
18 yaþ için 163 cm ve 19 yaþ için 164 cm’dir. Vücut kitle indeksine göre
kilo sýnýrlarý kýz öðrenci adaylarýnda; 16 yaþ için alt sýnýr 17,4 kg/m2
- üst sýnýr 25,5 kg/m2, 16,5 yaþ için alt sýnýr 17,6 kg/m2 - üst sýnýr 25,7
kg/m2, 17 yaþ için alt sýnýr 17,7 kg/m2 - üst sýnýr 25,9 kg/m2, 17,5 yaþ
için alt sýnýr 18,3 kg/m2 - üst sýnýr 26 kg/m2, 18 yaþ için alt sýnýr 18,8
kg/m2 - üst sýnýr 26 kg/m2 ve 19 yaþ için alt sýnýr 19 kg/m2 - üst sýnýr
26 kg/m2 olarak uygulanmaktadýr. Vücut kitle indeksine göre kilo
sýnýrlarý erkek öðrenci adaylarýnda; 16 yaþ için alt sýnýr 17,9 kg/m2 - üst
sýnýr 25,4 kg/m2, 16,5 yaþ için alt sýnýr 18,1 kg/m2 - üst sýnýr 25,7 kg/
m2, 17 yaþ için alt sýnýr 18,3 kg/m2 - üst sýnýr 25,9 kg/m2, 17,5 yaþ için
alt sýnýr 18,6 kg/m2 - üst sýnýr 26 kg/m2, 18 yaþ için alt sýnýr 18,8 kg/m2
- üst sýnýr 26 kg/m2 ve 19 yaþ için alt sýnýr 19 kg/m2 - üst sýnýr 26 kg/
m2 olarak uygulanmaktadýr. ( Vücut Kitle Ýndeksi = Vücut Aðýrlýðý(Kg
olarak) / Boy x Boy (metre olarak)) Bu programa girmeye hak kazanan
öðrencilerin; yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasa
dýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu
gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir
suçtan dolayý mahkum olmamasý veya baþvuru tarihinde hakkýnda kamu
davasý ya da þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak güvenlik
soruþturmasýnýn olumlu sonuçlanmasý, GATA Saðlýk Kurulu’ndan
“Askeri Öðrenci Olur” kaydýný içeren bir saðlýk raporu almasý, yapýlacak
Ön Saðlýk Kontrolü, Beden Yeterliliði Testi ve Mülâkat’ta baþarýlý
olmasý koþullarý aranacaktýr. Bu programa lise birincileri dahil 200 lise
(190 erkek + 10 kýz) öðrencisi alýnmasý planlanmýþtýr. Alýnacak 200
öðrencinin 5’i lise birincisi (4 Erkek + 1 Kýz) kontenjanýdýr. GATA
Askeri Týp Fakültesi’ne yerleþtirilen öðrenciler, Nüfus Müdürlüðü’nden
alacaklarý üç suret vukuatlý nüfus kayýt örneðini (kendisi, annesi,
babasý ve kardeþlerini kapsayacak þekilde) en geç 27 Aðustos 2009
tarihine kadar “GATA Öðrenci Alay Komutanlýðý, 06018 Etlik /
ANKARA” adresine þahsen veya PTT kanalýyla göndereceklerdir.
GATA Askeri Týp Fakültesi’nde kayýt kabul iþlemleri 17 Aðustos - 04
Eylül 2009 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. Saðlýk Muayenesi, Beden
Yeterliliði veya Mülakat sýnavýný kazanamadýðý, giriþ koþullarýna
uymadýðý, intibak eðitiminin bitiþ tarihi olan 02 Ekim 2009 tarihine
kadar intibaksýzlýk nedeniyle veya baþka bir sebeple GATA Askeri Týp
Fakültesi’ne kaydý yapýlamayan öðrencilerin durumlarý ÖSYM
Baþkanlýðýnca deðerlendirilerek, alt tercihlerinden puanýnýn tuttuðu
bir yükseköðretim programýna yerleþtirilirler. Bu programa ek
kontenjanla kayýt yapýlmaz.

Bk. 155. Bu programa baþvurabilmek için TC vatandaþý (kýz) olmak (Okulun
yatýlý eðitim vermesi nedeniyle yalnýzca kýz öðrenci alýnabilecektir.);
bir mesleðe yönelik olmayan; Resmi/Özel gündüz öðretimi yapan
Liselerin Fen Bilimleri; Türkçe-Matematik alanlarý, bazý derslerin
öðretimini Yabancý Dille yapan Resmi okullarýn (Anadolu Lisesi), Fen
Bilimleri, Türkçe-Matematik alanlarý ile Fen Lisesi mezunu olmak, son
sýnýfta beklemeli öðrenci olmamak ve 2009 yýlýnda mezun olmak, mezun
olduðu yýl ÖSS’ye girmiþ olmak, yeni ÖSS sýnav sistemine göre “SAY-
2” den tercih yapmak, evli veya dul olmamak veya herhangi biriyle
nikahsýz yaþamamak, ortaöðretim kurumlarýndan hangi þekilde olursa
olsun çýkarýlmamýþ olmak, mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak, ÖSS
giriþ tarihinde 21 yaþýndan gün almamýþ olmak, (her ne sebeple olursa
olsun yaþ düzeltmesi yaptýrmýþ olanlarýn yaþlarýnýn hesabý düzeltmeden
önceki doðum tarihine göre yapýlýr.), 1989 veya daha küçük doðumlu
olmak, vücut yapýsý düzgün olmak, vücudunun herhangi bir yerinde
dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, frengi ve cilt hastalýðýndan
iz bulunmamak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmamak; renk
körü olmamak; sara, gece iþemesi, uykuda gezme, bayýlma, histeri, marazi
çarpýntý ve benzeri hastalýklardan herhangi birine yakalanmamýþ olmak,
herhangi bir hastalýða baðlý olmamak þartýyla  boy ölçüsünün santimetre
olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15
noksan kilo aðýrlýkta olmak; aday öðrencilerde boy alt sýnýrlarý;16 ve
16,5 yaþ için 148,5cm., 17 yaþ için 149 cm, 17,5 yaþ için 151,5 cm., 18
yaþ için 152 cm., 19 yaþ için 153 cm. ve 20 yaþ için 154 cm.’dir. Düzeltme
ile her iki gözde görmeler ayrý ayrý tam olmak þartýyla, (3) diyoptriye
kadar miyopi ve hipermetropi (3 dahil), yüksek çapý (3) diyoptriyi
geçmeyen astigmatizma bu programa girmeye engel deðildir. Bu programa
girmeye hak kazananlarýn yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve
davranýþlarý ile yasa dýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik
görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya
karýþmamýþ olmasý, taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayý
mahkum olmamasý veya baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma, kamu
davasý ya da þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak güvenlik
soruþturmasýnýn olumlu sonuçlanmasý; GATA Saðlýk Kurulu’ndan
“GATA’da Öðrenci Olur” kaydýný içeren bir saðlýk raporu almasý,
yapýlacak  Beden Yeterliliði Testinde ve mülâkatta baþarýlý olmasý
koþulu aranacaktýr. Bu programa alýnacak 120 öðrencinin 3'ü yukarýda
anýlan okullarýn okul birincisi kontenjanýna girenler arasýndan puan

ve tercih sýrasýna göre seçilecektir. Bu programý tercih edecek öðrenciler
Nüfus Müdürlüðünden alacaklarý bir suret vukuatlý nüfus kayýt örneðini
(kendisi, annesi, babasý ve kardeþlerini kapsayacak þekilde) programý
kazandýðý ilan edildikten sonra hemen “GATA Hemþirelik
Yüksekokulu Müdürlüðü Hrk. Eðt. Ks. A.liðine, 06010 Etlik /
ANKARA” adresine þahsen veya PTT kanalýyla göndereceklerdir. (Not:
Nüfus kayýt örneðiyle beraber adaya ait 2 adet vesikalýk fotoðraf
gönderilir. Fotoðraflar kayýt kabul belgeleriyle getirilecek olan
fotoðraflarla ayný olmalýdýr. Ýrtibat tel: 0312 304 39 09-0312 304 39 27)
GATA Hemþirelik Yüksekokulu’na girmeye hak kazanan adaylar, sivil
statüde hemþire olarak yetiþtirilecektir. Bu programa yerleþtirilen
öðrencilerden giriþ koþullarýna uymayan öðrencilerin GATA Hemþirelik
Yüksekokulu’na kayýtlarý yapýlamaz. Saðlýk muayenesi, beden
yeterliliði veya mülakat sýnavýný kazanamadýðý, giriþ koþullarýna
uymadýðý için veya baþka bir sebeple GATA Hemþirelik
Yüksekokulu’na kaydý yapýlamayan öðrenciler durumlarýný ÖSYM
Baþkanlýðýndan öðrenebileceklerdir. Bu programa ek kontenjanla kayýt
yapýlmaz.

Bk. 156. Öðretim dili Türkçedir. Bu programa kayýt yaptýran öðrenciler Ýngilizce
Hazýrlýk Programýndan muaf tutulurlar.

Bk. 157. Öðretim dili, programda yer alan bir çok meslek dersi için Türkçedir,
ancak, seçmeli derslerin çoðu ile bazý zorunlu derslerde öðretim dili
Ýngilizcedir.

Bk. 158. Bu programdan alýnan diplomalara 2547 sayýlý Kanunun 7/p maddesine
göre yapýlan inceleme sonucunda denklik verildiði takdirde, 1136
sayýlý Avukatlýk Kanunu, 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu ve
1512 sayýlý Noterlik Kanunu hükümleri uyarýnca bu mesleklerin icrasý
için ayrýca fark dersleri sýnavlarýnýn da verilmesi gerekmektedir.

Bk. 159. Öðrenciler eðitimlerini Van’daki Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesinde
sürdüreceklerdir

Bk. 160. Bu  programa  baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý
bütün  koþullara  ek  olarak; TC  vatandaþý  olmak; boyu  erkek
öðrencilerde 1,60 m’den, kýz öðrencilerde 1,55 m’den kýsa olmamak;
boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki
rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde
kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden
eðitimi  sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe
elveriþli olduðunu,  renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki
kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve Yakýn Doðu Üniversitesi Denizcilik
Fakültesince öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam
teþekküllü bir devlet hastanesinden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile
belgelemek gerekir.

Bk. 161. Bu programa kayýt olan öðrenciler, öðretim sürelerinin birinci yýlýný
Üniversitede, ileri sýnýflarýn ders ve uygulamalarýný ise Üniversiteye
baðlý gemi ve otellerde eðitim görerek tamamlayacaklardýr.

Bk. 162. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin, üniversite
ile iliþkileri kesilir.

Bk. 163. Öðrenciler öðrenimlerini Anamur Meslek Yüksekokulunda sürdüreceklerdir.
Bk. 164. Öðrenciler öðrenimlerini Develi ilçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 165. Gediz Üniversitesinde eðitim ücretli olup 2009-2010 öðretim yýlýnda

Yaz Okulu hariç ve KDV dâhil olmak üzere tüm lisans bölümleri için
yýllýk 12.000 TL tüm Ön Lisans programlarý için yýllýk 8.000 TL ve
Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý 10.000 TL’dir. Yýllýk ücretin peþin ödenmesi
halinde %5 indirim uygulanýr. (Anlaþmalý banka prosedürleriyle 10
taksitte ödeme için ayrýntýlý bilgi www.gediz.edu.tr adresindedir.)
Ücretler, her yýl yýlsonu TÜFE oranýnda bir sonraki öðretim yýlýndan
itibaren geçerli olmak üzere Üniversite Mütevelli Heyet kararýyla arttýrýlýr.
Üniversitemizin Genel Burs Koþullarý: 1-Yatay veya dikey geçiþ ile
geldiði Üniversite dâhil disiplin cezasý almýþ öðrenciye koþullarýný
saðlasa bile herhangi bir burs verilmez; maddi destek saðlanmaz.
Herhangi bir disiplin cezasý alan öðrencinin bursu derhal kesilir. 2-
Tüm burs ve sosyal destek yardýmlarýndan azami yararlanma süresi,
ilgili bursun özel koþullarýnda belirtilen süreler saklý kalmak ve
öðrenciliðin devamý kaydýyla Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý dâhil 5 öðretim
yýlýdýr.3-Özel koþullarýnda aksine bir düzenleme yoksa bir öðrenci
sadece bir burs olanaðýndan yararlanýr. Birden fazla burstan yararlanma
hakkýný elde edenlere daha yüksek olan burs verilir.
Burslu Lisans Bölümlerde verilen burs, Yaz Okulu ücreti hariç öðrenim
ücretinden muaf tutulmayý kapsar. Bursun devamý için öðretim
programýnda gösterilmiþ olan tüm derslerin alýnmasý ve sýnýf geçme not
ortalamasýnýn 4 tam not üzerinden 2.50’in altýna düþmemesi gerekir.
Sýnýf geçme not ortalamasýnýn 2.50’in altýna düþmesi halinde bir sonraki
eðitim öðretim yýlýnda öðrencinin bursu kesilir ve öðrenci o yýl için
belirlenen öðrenim ücretini öder. Eðer öðrenci devam etme koþulunu
tekrar saðlarsa bir sonraki yýl için bursu devam eder.
ÖSS Üstün Derece Bursu, Lisans bölümlerimizden birini Bölüm ÖSS
puan türüne göre (ek puanla derece yapanlar hariç) Türkiye genelinde
ÖSS’de ilk 1000 arasýnda kazanan her öðrenciye verilir. Burs, bu
öðretim yýlý için aylýk 500 (Beþyüz) TL’dir. Bursun devamý için
yukarýdaki sýnýf geçme baþarý koþulunun saðlanmasý gerekir.
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Akademik Üstün Baþarý Bursu, hazýrlýk sýnýfý hariç olmak üzere öðretim
programýnda gösterilmiþ olan tüm dersleri almýþ ve sýnýfýný 3.50-3.80
arasý not ortalamasýyla geçen öðrenciler bir sonraki yýlda öðrenim
ücretinin yarýsýndan; 3.81-4.00 arasý not ortalamasý ile geçen öðrenciler
bir sonraki yýlda öðrenim ücretinin tamamýndan muaf tutulmayý kapsar.
Yatay geçiþle gelen öðrencilerin transkript not ortalamasý, dikey geçiþ
yapan öðrencilerin intibak programýndaki not ortalamasý esas alýnýr.
Burs, öðrenciliðin devam etmesi kaydýyla 2. sýnýftan itibaren verilir.
(Ön Lisans öðrencilerine sadece 1 yýldýr.) Yararlanma koþulunun
saðlanamamasý halinde bir sonraki eðitim öðretim yýlýnda burs kesilir;
tekrar saðlandýðýnda bir sonraki yýl için burs devam eder.
Ayrýca üniversitemize kayýt yaptýran ve öðrenim ücretini ödeyen tüm
öðrencilere Üniversite’deki eðitiminde kullanmak kaydýyla 1 adet
dizüstü bilgisayar verilecektir.
Üniversite Yerleþkesi Ýzmir’in Menemen ilçesi Seyrek beldesindedir.
Ýngilizce hazýrlýk eðitimi Ýzmir kent merkezindeki hazýrlýk binasýnda
yapýlacaktýr. Hazýrlýk eðitimini tamamlayan öðrenciler eðitimlerini
Yerleþke’de sürdüreceklerdir. Yalnýzca bu öðretim yýlýnda 1.sýnýf eðitimi
Ýngilizce hazýrlýk binasýnda yapýlacaktýr.

Bk. 167. Melikþah Üniversitesi’nde eðitim ve öðretim ücrete tabiidir. 2009-
2010 eðitim ve öðretim yýlýnda öðretim ücretleri; Mühendislik-Mimarlýk
Fakültesi ve Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi 14.000,00 TL, Fen-
Edebiyat Fakültesi 13.000,00 TL bütün lisans programlarýnýn yabancý
dil hazýrlýk sýnýfý 13.000,00 TL’dir. Bu ücretlere KDV dahildir. Öðretim
ücretleri banka sözleþmesinde belirtilen þekliyle on (10) taksitte tahsil
edilir. Öðretim ücretinin kesin kayýt sýrasýnda peþin ödenmesi halinde
%5 indirim uygulanýr. Eðitim – öðretim ücretleri, yurt ücretleri ve
burslar her yýl Mütevelli Heyeti tarafýndan fiyat ve maliyet artýþlarýyla
o yýlýn üniversite bütçesi göz önünde bulundurularak saptanýr.
Üniversiteye ilk defa kayýt yaptýran her öðrenciye Mütevelli Heyeti’nin
uygun gördüðü model ve nitelikte ücretsiz bir adet dizüstü bilgisayar
verilir.
Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilerden öðretim ücreti alýnmaz.
Öðrenim bursu öðrencinin öðrenime devam ettiði ve disiplin cezasý
almadýðý sürece devam eder. Öðrenim bursu, barýnma ve yemek ücretini
kapsamaz. Ayrýca, 2009 ÖSS’deki sýralamada üniversitenin burslu
programlarýný tercih edip, kayýt yaptýran öðrencilerden kayýt yaptýrdýðý
puan türüne göre ilk 100’e girenlere aylýk 1.000,00 TL, Ýlk 100 ve 2000
arasý dereceye girenlere aylýk 750.00 TL, ilk 2000 ve 8000 arasý dereceye
girenlere aylýk 500,00 TL, ilk 8000 ve 15000 arasý dereceye girenlere
aylýk 250,00 TL “Özel Burs” verilir. Özel bursun devamý için öðrencinin;
dönem not ortalamasýnýn 4,00 üzerinden en az 2.75 olmasý ve baþarýsýz
dersinin bulunmamasý þarttýr. Öðretim süresi boyunca her akademik
dönem sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre hazýrlýk sýnýfý hariç
üstün baþarý gösteren öðrencilere, o dönemi izleyen öðretim yarýyýlý
için geçerli olmak üzere karþýlýksýz “Akademik Baþarý Bursu” verilir.
Bu bursun miktar ve koþullarý her akademik dönem için Mütevelli
Heyeti’nce belirlenir. Her dönem için tüm burslar dört ay sürelidir.
Öðrenci yukarýda belirtilen burslardan kendisinin lehine olan sadece
birinden yararlanýr. Ayrýca öðrenim bursu kazanan öðrencinin öðrenim
gördüðü bölümün ana derslerine ait kitap alýmlarýnýn dönemlik 150,00
TL tutarý kadar olaný, üniversitece karþýlanýr. Burslar karþýlýksýz olup,
hazýrlýk sýnýfý programlarýnda geçen süreyi de kapsamaktadýr. Burslu
programa yerleþtirilen öðrenciler üniversite bünyesinde bölüm
deðiþtirdikleri takdirde burs haklarýný kaybederler.
Üniversite yurtlarýnda kalma talepleri yurtlardaki münhal oda imkânlarý
nispetinde karþýlanýr. Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilere
üniversite yurtlarýnda kalabilmeleri için öncelik tanýnýr. Yurt ücretinin
800.00 TL’lik ilk taksidi kayýt esnasýnda olmak üzere, diðer taksitler
ayda 300,00 TL olarak sekiz müteakip ay içerisinde tahsil edilir. Yurt
ücretine sabah kahvaltýsý ve akþam yemeði dahil olup, kampus dýþýndaki
yurtlarýmýzda kalan kýz öðrenciler için yurt – üniversite ulaþým
hizmetleri ücretsizdir.

Bk. 168. Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurumunun aradýðý
bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak;  dilinde kekemelik,
pelteklik, tutukluk bulunmamak;  saðlýk durumunun denizciliðe
elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki
kulaðýnýn saðlam olduðunu ve Gemi Adamlarý Saðlýk Yönergesi
hükümlerine göre yetkilendirilmiþ olan Kamu ve Özel Saðlýk
kuruluþlarýndan alýnmýþ Güverte ve Makine Zabitleri için “GEMÝ
ADAMI OLUR” ibaresi taþýyan saðlýk raporu almýþ olmak ve yapýlacak
mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak gerekir. Adayýn
almýþ olduðu “GEMÝ ADAMI OLUR” ibaresi taþýyan saðlýk raporunu
yapýlacak olan mülâkat ve beden eðitimi sýnavýndan önce sýnav
komisyonlarýna ibraz etmesi gerekir. Bu programa girmeye hak
kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada; 31.07.2002 tarih ve 24832
sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Gemiadamlarý Yönetmeliði’nin
Gemiadamý olabilme koþullarý ile ilgili Madde 50-d,e,f’de yer alan yasal
koþullarý saðlamalarý aranacaktýr. “Beden Eðitimi” zorunlu derstir. Bu
programa kayýt olan öðrenciler, mesleðin gerektirdiði uygun üniformayý
giymek zorundadýrlar. Üniformanýn temini öðrenciye aittir.

Bk. 169. Üniversitece öngörülen baþarý koþullarýný saðlamýþ olan ve maddi
durumunun yetersiz olduðu her yýl yapýlacak  belirleme ile saptanan
örgün programlara kayýtlý öðrencilere kitap, kýrtasiye, beslenme ve
barýnma yardýmý yapýlacaktýr. Bu yardým, 2009 - 2010 öðretim yýlýnda
güz ve bahar dönemi için 550'þer  TL olmak üzere toplam 1 100 TL olarak
belirlenmiþtir.

Bk. 170. Buffalo Üniversitesi ile yürütülecek olan uluslararasý ortak lisans
programlarý 4 yýl süreli olup, öðrenciler birinci ve üçüncü yýl
öðrenimlerini Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ýnþaat Fakültesinde  ikinci
ve dördüncü yýl öðrenimlerini ise Buffalo’da yapacaklardýr.
2009-2010 eðitim-öðretim yýlý için bu programlarýn akademik yýl baþýna
öðrenim ücretleri hazýrlýk sýnýfýnda 7000 TL, lisans eðitimini ÝTÜ’de
okuduklarý yýl için 9200 TL, ABD’de okuduklarý yýl için tahmini 15
700 ABD Dolarý olup, bu ücret Buffalo Üniversitesinin öðrenim ücreti
ve temel harçlarýndan, öðrencinin programda öngörülen dönemlerde
ABD’de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk sigortasý ücreti,
oryantasyon programýnýn ücretinden oluþmaktadýr. Öðrencinin
Buffalo’da bulunacaðý süre içerisinde yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve
kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn akademik yýl baþýna
yaklaþýk 15 000 ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir.

Bk. 171. Ýzmir Ekonomi Üniversitesinde öðretim ücrete tabidir. 2009-2010 ders
yýlýnda öðretim ücreti tüm lisans ve önlisans programlarý için 7. 850
ABD Dolarý (KDV dahil) karþýlýðý TL’dir. Bu ücretin ilk taksiti kesin
kayýt sýrasýnda o günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan
hesaplanarak, ikinci taksiti ikinci yarýyýl baþýnda ders kayýtlarýndan
önce Üniversite tarafýndan ilan edilen tarihlerdeki TC Merkez Bankasý
efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir.
Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs; (a) Öðretim
ücretini, (b) Y-ÖSS puan sýralamasýnda (ek puanla derece yapanlar
hariç) Türkiye genelinde ilk 100 içinde yer alan öðrencilere bir defaya
mahsus olmak üzere 2.500 TL ve yýlda 9 ay süresince aylýk 500 TL; ilk
200 içinde yer alan öðrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 2.000 TL
ve yýlda 9 ay süresince aylýk 450 TL; ilk 500 içinde yer alan öðrencilere
bir defaya mahsus olmak üzere 1.500 TL ve yýlda 9 ay süresince aylýk
400 TL; ilk 1000 içinde yer alan öðrencilere bir defaya mahsus olmak
üzere 1.000 TL ve yýlda 9 ay süresince aylýk 350 TL; burslu kontenjandan
yerleþen diðer öðrencilere yýlda 9 ay süresince aylýk 300 TL ödemeyi,
(c) Þehir dýþýndan gelenler ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý
dýþýnda ikamet edenlerden isteyenlere Üniversitenin saðladýðý  yurtta
ücretsiz kalma olanaðýný kapsamaktadýr. Üniversitenin yurt
kapasitesinin yeterli olmamasý halinde, bu öðrencilerden üniversite
yurdunun dýþýnda ikamet edenler için yýlda 9 ay süreyle ayda 250 TL
ayrýca ödeme yapýlýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar Yabancý Dil Hazýrlýk
programýnda geçen süreyi de kapsar. Sözü edilen imkanlar, sadece bu
kýlavuzda “Burslu” öðrenci alýnacaðý belirtilen programlarý
kapsamaktadýr.
ÖSS’de ilk 1000 içinde yer alan burslu öðrencilerin yýl sonu genel not
ortalamalarýný 2.50' nin altýna düþürmeleri halinde aylýk ödemeleri 300
TL olarak devam eder. Burslar, öðrencinin yerleþtirildiði programa
baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilmektedir. Ýngilizce Hazýrlýk
Programýný birinci yýlýn sonunda baþaramayan; genel not ortalamasýnýn
4.00 üzerinden 2.00' nin altýna düþmesi nedeniyle baþarýsýz olan,
üniversite içinde baþka bir bölüme yatay geçiþ yapan; uyarma ve kýnama
cezasý hariç herhangi bir disiplin cezasý alan veya normal öðrenim
süresini aþan öðrencilerin burslarý kesilir.

Bk. 172. Öðrenciler öðrenimlerini Cumhuriyet Üniversitesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 173. 1- 2009 yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan Çukurova Üniversitesi

(ÇÜ)’ne aþaðýdaki koþullarda yerleþtirilen ve ÇÜ bünyesinde yer alan
ilgili puan türünde Türkiye genelinde ilk 2 000’e giren öðrencilerden
(Ýkinci Öðretim Hariç) a) ÖSS-SAY puanýna göre öðrenci alan bölümlere
yerleþtirilen en yüksek puanlý SAY-1 ve SAY-2 puan türünden ilk 25
öðrenciye,  b) ÖSS-EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen
en yüksek puanlý EA-1 ve EA-2 puan türünden ilk 15 öðrenciye, c)
ÖSS-SÖZ puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen en yüksek
puanlý ÖSS-SÖZ-1 ve ÖSS-SÖZ-2 puan türünde ilk 10 öðrenciye d)
ÖSS-DÝL puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler
için ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 5 öðrenciye,
2- 2009 yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ÇÜ’nin lisans
programlarýna (ikinci öðretim hariç) yerleþtirilen öðrencilerden fakülte/
bölümlerini 1.sýrada kazananlara, öncelik tanýnmak þartýyla
Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca belirlenen kurallar
çerçevesinde burs verilecektir.

Bk. 174. Bu program, endüstri ile iþbirliði içerisinde yürütülmektedir. Öðrenciler
2.yarýyýlda 10 hafta ve 3.yarýyýlda 12 hafta süresince Üniversite-Sanayii
Ýþbirliði Protokolüne imza atmýþ olan fabrikalarda pratik eðitim
yapmaktadýrlar. Bu pratik eðitim süresince öðrenciler, asgari ücretten
maaþ alýr ve iþletmeler tarafýndan sigortalanýrlar. Bu süre sonunda
öðrencilere mesleki sertifika verilir. Bu programa kayýt olacak
öðrencilerden, birinci derece aðýr sanayiide çalýþmaya elveriþli saðlýk
þartlarýna sahip olduklarýný gösterir saðlýk heyet raporu istenir.
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Bk. 175. Azerbaycan Devlet Neft Akademisinde eðitim ücretli olup, 2009-2010
eðitim-öðretim yýlýnda öðrenim ücreti, Petrol ve Gaz Üretim Makineleri
ve Teçhizatý programý, Petrol ve Doðalgaz Jeolojisi, Kimya Teknolojisi
ve Ekoloji  programýnda öðrenim ücreti 1300 ABD Dolarýdýr.  Asfaltit
ve Petrol-Gaz Üretiminin Fiziki Süreçleri, Petrol ve Gaz Kuyularýnýn
Açýlmasý, Petrol-Gaz Boru Hatlarý ve Depolarýnýn Projelendirilmesi,
Ýnþaasý ve Ýþletilmesi, Petrol ve Gaz Yataklarýnýn Ýþletilmesi ve
Kullanýmý, Denizde Petrol ve Gaz Üretim Araçlarý, Uygulamalý Matematik
programýnda öðrenim ücreti 1 750 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azerice
ve Rusça’dýr. Hazýrlýk eðitimi üniversite bünyesinde
verilmektedir.Hazýrlýk ücreti 950 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk öðrenim
ücreti her yýl için alýnýr. Yurt imkaný bulunmaktadýr. Yurt ücreti aylýk
40 ABD Dolarýdýr.  Üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye,
ihm@adna.baku.az e-posta adresinden ulaþýlabilir.

Bk. 176. ÖSYS Kýlavuzunda yer alan yurtdýþýndaki yükseköðretim kurumlarýnýn
Kýlavuzda yer alan programlarýna Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sýnavý
sonuçlarýna göre ÖSYM tarafýndan yerleþtirilen öðrencilerin alacaklarý
diplomalara ilgili mevzuata göre yapýlacak inceleme sonucunda denklik
belgesi verilecektir. ÖSYS Kýlavuzunda yer alan yükseköðretim
kurumlarýnýn Kýlavuzda yer almayan programlarý ile ÖSYS Kýlavuzunda
yer almayan ancak Kurulumuzca tanýnan yükseköðretim kurumlarýnýn
Kurulumuzca tanýnan programlarýna ÖSS sýnavýnda ilgili alan türünde
baraj puaný alarak kayýt yaptýran öðrencilerin alacaklarý diplomalarýn
ilgili mevzuata göre deðerlendirilmesi yapýlacaktýr.Yurtdýþýndaki
yükseköðretim kurumlarýnda  öðrenim görecek öðrencilerin
öðrenciliklerini tanýtmalarý, Milli Eðitim Bakanlýðý veya yurtdýþý
temsilciliklerimizde öðrenci dosyasý açtýrmalarý ve vize almalarý
gerekmektedir.(Bu Üniversite ve yaþam koþullarý hakkýnda ayrýntýlý
bilgiye, Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý’nýn www.yok.gov.tr
internet adresinden ulaþýlabilir.)

Bk. 177. Bu programa yerleþtirilen öðrenciler Azerbaycan Tahsil Nazýrlýðý’nýn
Türkiye’ye tahsis ettiði burs kontenjanýndan yararlanabilecektir. Burs
kavramý, genellikle öðrenim ücreti alýnmamasý anlamý taþýmaktadýr.

Bk. 178. Selçuk Üniversitesi ile Montana State Üniversitesi (Bozeman-Montana)
(MSU)  tarafýndan yürütülecek olan uluslararasý ortak lisans programlarý
hazýrlýk sýnýfý hariç 4 yýl süreli olup öðrenciler programlarýn 1. sýnýfýna;
a) TOEFL’ dan gerekli notu almýþ olmak (yazýlý TOEFL sýnavýndan en
az 550, bilgisayar ortamýnda yapýlan TOEFL sýnavýndan (CBT) en az 213
puan veya (ÝBT) internet ortamýnda yapýlan TOEFL sýnavýndan 80 puan)
b) Montana State Üniversitesinde yer alan A.C.E. Dil Kurumunun 6.
düzeyini tamamlamak,
c) A.C.E/Montana State Üniversitesi tarafýndan kayýt için yeterli Ýngilizce
düzeyine sahip olduðunun tespit edilmesi þartlarýndan birini yerine
getirmek þartýyla kabul edilebilecektir.
Ýngilizce yeterlik koþulunu saðlamayan öðrenciler bir yýl süreyle
Ýngilizce hazýrlýk eðitimi alacak, bu eðitimin 1. yarýyýlýný (Güz yarýyýlý)
Selçuk Üniversitesi Yabancý Diller Yüksekokulunda, 2. yarýyýlýný
(Bahar yarýyýlýný) Montana State Üniversitesinde tamamlayacaklardýr.
Bahar yarýyýlý sonunda baþarýlý olamayan öðrenci Montana State
Üniversitesinde 7 haftalýk yaz dönemine devam edecek yaz dönemi
sonrasýnda da baþarýlý olamayan öðrenciye isteðe baðlý olarak  Montana
State Üniversitesinde veya Selçuk Üniversitesinde hazýrlýk eðitimi
almak yada kendi olanaklarýyla hazýrlanmak þartýyla bir yýl daha süre
verilecek, bu sürenin sonunda Ýngilizce yeterlik koþulunu saðlayamayan
öðrencinin programla iliþkisi kesilecektir. Ýngilizce yeterlik koþullarýný
saðlayan öðrenciler 1. ve 3. yýllarý  Selçuk Üniversitesi’nde 2. ve 4.
yýllarý Montana State Üniversitesinde olmak üzere öðrenimlerinin
yarýsýný Montana’da diðer yarýsýný da Türkiye’deki ilgili üniversitede
tamamlayacaklardýr. Selçuk-MSU Biyokimya Programý için Selçuk
Üniversitesinde okutulacak kýsmýnda Kimya; Montana State
Üniversitesinde okutulacak kýsmýnda öðrencinin isteðine göre
Biyokimya veya Kimya aðýrlýklý eðitim verilecektir.Biyokimya aðýrlýklý
eðitim alan öðrencilere her iki üniversite tarafýndan düzenlenecek ortak
diplomalar Biyokimya alanýnda, Kimya aðýrlýklý eðitim alan öðrencilere
her iki üniversite tarafýndan düzenlenecek diplomalar Kimya alanýnda
olacaktýr.
Eðitim ücreti, ABD’de okutulacak süre için Montana Eyalet yasalarý
gereði her eðitim öðretim yýlý için Montana State Üniversitesi tarafýndan,
Türkiye’de okutulacak süre için Selçuk Üniversitesi senatosu tarafýndan
belirlenir. 2009-2010 eðitim öðretim yýlýnda uygulanacak olan ücretler
aþaðýdaki gibidir:
- Selçuk Üniversitesi Yabancý Diller Yüksek Okulu’nda okutulan bir
yarýyýllýk hazýrlýk eðitimi için 1.800 TL;
- Montana State Üniversitesi’nde okutulan bir yarýyýllýk hazýrlýk eðitimi
için yaklaþýk 4.800 ABD Dolarý;
- Montana State Üniversitesi’nde gerektiði durumda okutulan 7 haftalýk
yaz okulu hazýrlýk eðitimi için yaklaþýk 2.400 ABD Dolarý;
- Selçuk Üniversitesi’nde okutulan 1. ve 3. sýnýflar için Makina
Mühendisliði Bölümünde yýllýk 7.500 TL, Biyokimya Bölümünde ise
yýllýk 6.500 TL

- Montana State Üniversitesi’nde okutulan 2. ve 4. sýnýflar için yýllýk
yaklaþýk 14.600 ABD Dolarý. Montana State Üniversitesine ödenecek
ücret, öðrenim ücreti, temel harçlar ve oryantasyon programý ücretinden
oluþmaktadýr);
- Öðrencinin Montana’da bulunduðu süre içerisinde yurt, yemek, kitap-
kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcama da akademik yýl
baþýna 13.000 ABD Dolarý civarýndadýr. Öðrencinin ABD’de
bulunduðu süre boyunca saðlýk sigortasý yaptýrmasý zorunlu olup
bunun ücreti de öðrenciye aittir.

Bk. 179. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda
eðitim ücreti Mütercim Tercümanlýk bölümleri için 5000 ABD Dolarý,
Ýngiliz Dili ve Edebiyatý, Alman Dili ve Edebiyatý ve Fransýz Dili ve
Edebiyatý için ise 4500 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azerice ve
Rusça’dýr. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir.
Hazýrlýk eðitimi ücreti her yýl için alýnýr ve 1500 ABD Dolarýdýr.
Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil
deðildir. Yurt imkaný bulunmamaktadýr. Üniversite hakkýnda ayrýntýlý
bilgiye, jala.garibova@adu.edu.az adresinden ulaþýlabilinir.

Bk. 180. Bu programdan mezun olan öðrencilerin, diplomalarýnýn denklik
iþlemlerinin yapýlabilmesi için Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sýnavý’ndan (KPDS) 100 üzerinden en az 70 puan almalarý
veya uluslararasý geçerliliði bulunan sýnavlardan eþdeðer kabul edilen
puan almýþ olmalarý þartý aranmaktadýr.

Bk. 181. Kýlavuzda yer alan bu Üniversiteye ait programlara ÖSYM tarafýndan
yerleþtirilen öðrencilerin alacaklarý diplomalara ilgili mevzuata göre
diploma denklik belgesi verilecektir.  Yurtdýþýndaki yükseköðretim
kurumlarýnda  öðrenim görecek öðrencilerin öðrenciliklerini tanýtmalarý,
Milli Eðitim Bakanlýðý veya yurtdýþý temsilciliklerimizde öðrenci
dosyasý açtýrmalarý ve vize almalarý gerekmektedir.(Bu Üniversite ve
yaþam koþullarý hakkýnda ayrýntýlý bilgiye, Yükseköðretim Kurulu
Baþkanlýðý’nýn www.yok.gov.tr internet adresinden ulaþýlabilir.)

Bk. 182. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda
1 500 ABD Dolarýdýr. Eðitim ücreti iki taksitte ödenebilecektir. Öðretim
dili Azerice’dir. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitmi verilmektedir.
Hazýrlýk sýnýfý eðitim ücreti 600 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk eðitim ücreti
iki taksitte ödenebilecektir. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda
gösterilen yýllara dahil deðildir. Yurt imkaný bulunmamaktadýr.
Üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye info@admiu.edu.az. e-posta
adresinden ulaþýlabilir.

Bk. 183. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda
eðitim ücreti yýllýk 1000 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azerice ve
Rusça’dýr. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir.
Hazýrlýk eðitim ücreti yýllýk 600 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim
süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yurt imkaný
bulunmaktadýr. Aylýk ücreti 15 ABD dolarýdýr. Üniversite hakkýnda
ayrýntýlý bigiye, rektor@aztu.az  e-posta aresinden ulaþýlabilir.

Bk. 184. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda
öðretim ücreti yýllýk 2000 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili, Azerice, Rusça
ve Ýngilizcedir. Dil seçimi öðrencinin tercihine baðlýdýr. Öðrenciler bir
öðretim yýlý üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk
eðitim ücreti yýllýk 1500 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi
sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yurt imkaný kýsýtlýdýr.
Eðitim öðretimlerini bu programda sürdürerek týp öðreniminin üç yýlýný
Azerbaycan’da baþarý ile tamamladýktan sonra, Atatürk Üniversitesi
Týp Fakültesi’nde 5, Selçuk Üniversitesi Týp Fakültesi’nde 5 ve Trakya
Üniversitesi Týp Fakültesi’nde 5 öðrenci eðitimlerinin kalan kýsmýný
tamamlayacaklardýr. ÖSYM tarafýndan yapýlacak yerleþtirme sýnavý
sonunda öðrenciler ülkemize döndükleri zaman hangi üniversitenin týp
fakültesinde eðitimlerini tamamlayacaklarýný bilerek gideceklerdir.
Üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye rector@amu.edu.az adresinden
ulaþýlabilinir.

Bk. 185. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda
eðitim ücreti Tarih, Sosyoloji, Gazetecilik ve Psikoloji programlarý
için 800 ABD Dolarý, Uluslararasý Ýliþkiler programý için 1000 ABD
Dolarý, diðer programlar için ise 700 ABD Dolarýdýr. Eðitim dili Azerice
ve Rusça’dýr. Hazýrlýk eðitimi  üniversite bünyesinde verilmektedir ve
ücreti 900 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda
gösterilen yýllara dahil deðildir. Yurt imkaný bulunmamaktadýr.
Üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye, info@bsu.az e-posta adresinden
ulaþýlabilir.

Bk. 186. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda
yýllýk eðitim ücreti 1000 ABD Dolarýdýr. Eðitim ücreti iki taksitte
ödenebilecektir. Öðretim dili Azerice ve Rusça’dýr. Üniversite
bünyesinde hazýrlýk sýnýfý vardýr ve ücreti yýllýk 750 ABD Dolarýdýr.
Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil
deðildir. Yurt imkaný yoktur. Üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye,
bakslavuniver@hotmail.com e-posta adresinden bilgi alýnabilinir.

Bk. 187. % 30 Burslu programa kayýt olan öðrencilerden Selçuk Üniversitesi’nde
okuyacaðý süreler için eðitim ücreti alýnmayacaktýr. Burs hazýrlýk sýnýfý
ve normal lisans süresince verilecek ve öðrenci baþarýlý olduðu sürece
devam edecektir. Söz konusu bursun devamý ile ilgili esaslar üniversiteler
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tarafýndan belirlenir. Buna iliþkin ayrýntýlý bilgiye üniversitenin web
sitesinden ulaþýlabilir.
Burslu (tam burslu) olarak programa kayýt olan öðrenci, her iki kurumda
belirtilen öðretim ücretinin tamamýný ödemeyecektir. Karþýlýksýz olan
bu destek, Ýngilizce hazýrlýk programýnda geçirilen bir yýl ile normal
lisans süresince verilir. Söz konusu bursun devamý ile ilgili esaslar
üniversiteler tarafýndan belirlenir. Buna iliþkin ayrýntýlý bilgiye
üniversitelerin web sitelerinden ulaþýlabilir.

Bk. 188. Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Güçlendirme Vakfý tarafýndan
burs ilkeleri doðrultusunda Çukurova Üniversitesi  Týp Fakültesine
2009-2010 eðitim yýlýnda yerleþtirilecek ve puan sýralamasýnda  ilk
20’e giren öðrencilere aylýk 200 TL (ikiyüz) burs, öðretim yýlý baþýnda
200 TL kitap yardýmý yapýlmasý.

Bk. 189. Kýrgýzistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancý Diller Yüksekokulu
Türkiye Türkçesi-Rusça Mütercim Tercümanlýk Bölümünde okuyacak
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öðrenciler hazýrlýk sýnýfýnda bir yýl Rusça
öðreneceklerdir.

Bk. 190. 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasý
Türk-Kazak  Üniversitesinde internete dayalý uzaktan eðitim sistemiyle
eðitim veren Bilgisayar Programcýlýðý ön lisans programý ücreti 2.250
TL’dir. Bu ücrete %8 KDV dahil deðildir. Ödemeler tercihe göre 4 eþit
taksitte yapýlabilecektir. Eðitim dili Türkçe’dir. Eðitim-öðretim internete
dayalý uzaktan eðitim sistemiyle yürütülecektir. Programlara alýnana
öðrencilerin internete eriþimli bir kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna
sahip olmalarý gerekmektedir. Bu programýn güz ve bahar yarýyýlý sonu
sýnavlarý öðrenci tercihine baðlý olarak Ýstanbul, Ankara’da bulunan
üniversitelerde veya Kazakistan’da Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasý
Türk-Kazak Üniversitesi’nin kampüslerinde yapýlacaktýr.

Bk. 191. 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasý
Türk-Kazak  Üniversitesinde (AYÜ) internete dayalý uzaktan eðitim
sistemiyle eðitim veren lisans programý ücreti 3000 TL’dir. Bu ücrete
%8 KDV dahil deðildir. Ödemeler tercihe göre 4 eþit taksitte
yapýlabilecektir. 2009 yýlý lise ve dengi okul birincisi olarak lisans
programlarýna yerleþtirilen öðrencilere %50 indirim uygulanacaktýr.
2009 Y-ÖSS puan sýralamasýnda ilk 1000’e giren, AYÜ’nün
programlarýný tercih eden Üniversiteye ÖSYM tarafýndan yerleþtirilen
ve kesin kayýt yaptýran öðrencilere %100 indirim uygulanacaktýr. 2009
Y-ÖSS puan sýralamasýnda Türkiye genelinde, AYÜ’nün tüm lisans
programlarýný tercih eden; 1001 ile 2000 arasýna giren öðrencilere %50
indirim, 2001 ile 5000 arasýnda yerleþerek kayýt yaptýranlara %25
indirim ve 5001 ve 7000 arasýna girenlere %15 indirim uygulanacaktýr.
Özürlü öðrencilere üniversitenin yönergesinde belirtilen koþullar
çerçevesinde eðitim ücretinden indirim uygulanacaktýr.
Eðitim dili Türkçe’dir. Eðitim-öðretim internete dayalý uzaktan eðitim
sistemiyle yürütülecektir. Programlara alýnana öðrencilerin internete
eriþimli bir kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna sahip olmalarý
gerekmektedir. Bu programýn güz ve bahar yarýyýlý sonu sýnavlarý
öðrenci tercihine baðlý olarak Ýstanbul, Ankara’da bulunan
üniversitelerde veya Kazakistan’da Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasý
Türk-Kazak  Üniversitesi’nin kampüslerinde yapýlacaktýr.

Bk. 192. Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurumunun aradýðý
bütün koþullara ek olarak adaylarýn; saðlýk durumunun denizciliðe
elveriþli, renk körlüðünün, þaþýlýðýnýn  bulunmadýðýný, her iki kulaðýnda
da iþitme engelinin olmadýðýný  ve Gemi Adamlarý Saðlýk Yönergesi
hükümlerine göre yetkilendirilmiþ olan kamu ve özel saðlýk
kuruluþlarýndan  “GEMÝ ADAMI OLUR” ifadesi bulunan  saðlýk
raporu almýþ olmasý gerekir.

Bk. 193. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda
eðitim ücreti yýllýk 2000 ABD Dolarýdýr.  Üniversitede hazýrlýk eðitimi
vardýr, ücreti yýllýk 1500 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk süresi, öðretim
sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.  Universitede yurt imkaný
vardýr ve aylýk ücreti 50 ABD dolarýdýr. Üniversite hakkýnda ayrýntýlý
bilgiye E-Mail: info @ bsu.edu.ge adresinden  Telefon: (995 222) 7 17
80, Faks: (888 222) 7 17 87 ulaþýlabilir.

Bk. 194. Öðrenciler Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde eðitim
göreceklerdir.

Bk. 195. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun belirlediði
ön  koþullara ek  olarak; TC vatandaþý olmak, TC Saðlýk Bakanlýðý
Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel Müdürlüðünün yetki verdiði özel veya
kamu kurum ve kuruluþ hastanelerinden  “Gemi Adamý Olur” ifadesi
bulunan saðlýk raporu almýþ olmak  gerekir.

Bk. 196. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, eðitim ücreti her yýl için alýnýr ve
2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda eðitim ücreti yýllýk 1500 ABD
Dolarýdýr.  Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk
sýnýfý eðitim ücreti her yýl için alýnýr ve ücreti 700 ABD Dolarýdýr.
Üniversitede yurt imkaný yoktur. Üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye
Ýrtibat kurulacak kiþe Davit Gegeçkori  E-Mail
d.gegechkori@atsu.edu.ge adresinden Telefon (+995 331) 4 57 84 Faks
(+995 331) 4 38 33  bilgi alýnabilir.

Bk. 197. Öðrenciler öðrenimlerini Çayeli ilçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 198. Bu üniversitede eðitim ücretli olup 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda
eðitim ücreti 1000 ABD Dolarýdýr. Öðrenim dili Azerice’dir.  Hazýrlýk
eðitimi Azerbaycan Mimarlýk ve Ýnþaat Üniversitesinde verilecektir.
Hazýrlýk eðitim ücreti 500 ABD’dýr.Yurt imkaný bulunmamaktadýr.

Bk. 199. Iþýk Üniversitesi’nin SUNY Brockport Üniversitesi ile yürüttüðü ortak
uluslararasý lisans programý 4 yýl sürelidir. Öðrenciler birinci ve üçüncü
yýl öðrenimlerini Iþýk Üniversitesi’nde, ikinci ve dördüncü yýl
öðrenimlerini ise New York Eyalet Üniversitesi Brockport kampüsünde
tamamlayacaklardýr. Iþýk Üniversitesi’ndeki Ýngilizce Hazýrlýk Programý
ve lisans programlarýnda öðretim ücreti 2009-2010 akademik yýlý için
15.900 TL’dir. Bu ücrete %8 KDV dahil deðildir. Ödemelerde peþin
indirimli ve taksitli seçenekler mevcuttur. Tercih sýralamasýnda Iþýk
Üniversitesi’ni ilk 5 (beþ) sýrada yazan ve Üniversiteye yerleþen
öðrencilerden Iþýk Üniversitesindeki öðretim süresi boyunca öðretim
ücretinin %25’i alýnmaz. Bu bursun devam etme, kesilme tekrar baðlanma
koþullarý ve toplam süresi 133. Bakýnýz maddesindeki Giriþ Burslarý
gibidir. Ayrýntýlar “http://www.isikun.edu.tr” adresli web sitesindeki
Mali Ýþler sayfasýndan öðrenilebilir. Þile Kampusü’nde kýz ve erkek
öðrenci yurtlarý vardýr. Yurtlar ücrete tabidir. Yurtlarla ilgili genel
bilgiler  “http://www.isikun.edu.tr” adresli web sitesinden
öðrenilebilir. Programýn New York Eyalet Üniversitesi Brockport
kampüsünde verilecek ikinci ve dördüncü yýl öðrenimleri için ise
öðrenciler bu üniversitenin o yýl için belirlenen öðretim ücretini
ödeyeceklerdir. (2009-2010 eðitim-öðretim yýlý için bu programlarýn
akademik yýl baþýna öðrenim ücreti 15.054 ABD Dolarý olup, bu ücret
Brockport Üniversitesi’nin öðrenim ücreti ve temel harçlarýndan,
öðrencinin programda öngörülen dönemlerde ABD’de bulunduðu
süredeki zorunlu saðlýk sigortasý ücreti ile oryantasyon programýnýn
ücretinden oluþmaktadýr). Öðrencinin Brockport’da bulunacaðý süre
içinde yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý
harcamanýn akademik yýl baþýna yaklaþýk 16.000 ABD Dolarý tutacaðý
tahmin edilmektedir.

Bk. 200. Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinde öðretim dili Ýngilizcedir.
Kayýtta Ýngilizce yeterliliðini üniversitece belirlenen kriterlere göre
belgeleyemeyen tüm öðrencilere ortak seviye tespit sýnavý verilir. Bu
sýnavda barajý aþan öðrenciler yeterlik sýnavýna alýnýr. Yeterlik sýnavýnda
baþarýlý olamayan öðrenciler Ýngilizce dil seviyelerine göre  Hazýrlýk
Okuluna devam ederler. Üniversite bünyesinde Ýngilizce Hazýrlýk Okulu
vardýr.  Ýngilizce Hazýrlýk Okulu 4 yýllýk öðrenim süresine dahil deðildir.
Ýngilizce Hazýrlýk Okulunda normal öðrenimin süresi Baþlangýç ve
Temel düzeyden baþlayanlar için bir akademik yýl, Orta ve Ýleri düzeyden
baþlayan öðrenciler için en az bir dönemdir. ( 8 Hafta) Herhangi bir
düzeyde iki kez baþarýsýz olan veya birden fazla düzeyi tekrar etme
durumuna gelen Baþarý Burslu öðrencilerin bursu Teþvik Bursuna
dönüþür. Hazýrlýk Okulunda bir yýlda baþarýlý olamayan öðrencilerin
yaz okuluna ve yaz okulu sonunda verilecek olan yeterlik sýnavýna
katýlmalarý gerekir. Yaz okulu sonunda baþarýlý olamayan öðrenciler bir
sonraki akademik yýl baþýnda verilecek yeterlik sýnavýný Üniversiteye
yeni kayýt yaptýran öðrencilerle birlikte alýr. Bu sýnavda da baþarýsýz
olan öðrencilere fakültede derslere devam hakký verilmez, ancak
eksiklerini, ya kendi imkanlarý ile veya Hazýrlýk Okulunda açýlan
kurlarda (1) dönem için 1.000 Avro, (1) yarýyýl için 2.000 Avro ücret
ödeyerek tamamlamalarý için bir yýla kadar ek süre verilir. Bu öðrenciler
izleyen akademik yarýyýl baþýna kadar verilecek yeterlik sýnavlarýný
alýrlar. Bu sýnavda baþarýlý olamayan öðrencilerin fakülte sýnýflarýna
kaydý yapýlmaz. Eðitim ve öðretim ücrete tabidir. 2009-2010 eðitim-
öðretim yýlýnda öðretim ücreti  Burssuz öðrenciler için yýllýk 5.500
Avro’dur. (% 25 Burslu (Teþvik Bursu) öðrenciler için 4.125 Avro, %
50 Burslu (Baþarý Bursu) öðrenciler için ise 2.750 Avro)   Ýngilizce
Hazýrlýk Okulu öðretim ücreti her yýl için alýnýr ve yýllýk ücret Burssuz
öðrenciler için 4.000 Avro’dur. ( % 25 Burslu (Teþvik Bursu) öðrenciler
için 3.000 Avro, % 50 Burslu (Baþarý Bursu) öðrenciler için ise 2.000
Avro) Öðrenim ücretleri  (4) dört eþit taksit halinde tahsil edilir. Baþarý
bursu öðrencinin öðrenime devam ettiði, dönem not ortalamasýnýn 4,00
üzerinden en az 2,25 olduðu ve disiplin cezasý almadýðý sürece devam
eder. Aksi halde burslarý Teþvik bursuna ( %25) dönüþtürülür.Teþvik
bursu ise öðrencinin dönem not ortalamasýnýn en az 1, 70 olduðu ve
disiplin cezasý almadýðý sürece devam eder. Aksi halde teþvik bursu
kesilir. Baþarý ve teþvik burslarý karþýlýksýz olup, hazýrlýk sýnýfý
programlarýnda geçirilecek süreyi de kapsamaktadýr. 2009 ÖSS
sýralamasýnda Üniversitenin Baþarý Burslu programlarýný tercih edip,
kayýt yaptýranöðrencilerden kayýt yaptýrdýðý SÖZ-2, EA-2 veya SAY-
2 puan türlerinden birinde  ilk 6000’e (DÝL puaný ile girenlerin ilk
1000’e) girenlerin bursu   % 100’e yükseltilir. SÖZ-2, EA-2 veya SAY-
2 ham puaný 240 (DÝL ham puaný 250) ve üzeri olanlar ile okul
birincilerinin burslarýna % 25 ilave yapýlýr. Yükseltilen bu burslarýn
devamý için öðrencinin disiplin cezasý almamasý, Ýngilizce Hazýrlýk
Okulunu en fazla bir senede geçmesi ve fakülte sýnýflarýnda genel not
ortalamasýnýn (GNO) her dönem 4,00 üzerinden % 100 burslularda en az
2,70, % 75 burslularda en az 2,50 olmasý gerekir. Ýngilizce Hazýrlýk
Okulu hariç, öðrenim süresi boyunca her akademik dönem sonunda
GNO’sý  3,75’i geçen öðrenciler, o dönemi izleyen akademik yarýyýl
için geçerli olmak üzere % 75 Burslu sayýlýr.  GNO’nýn  3,90'ý geçmesi
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durumunda öðrenci, sadece bir sonraki dönem için geçerli olmak üzere,
% 100 burslu sayýlýr. Burslu programa yerleþtirilen öðrenciler üniversite
bünyesinde program deðiþtirdikleri takdirde burslarý bir kademe ( %25)
düþürülebilir. Barýnma ve yemek ücretleri ile her yýl yapýlmasý zorunlu
olan oturma izni ve saðlýk raporu alýnmasý ile saðlýk sigortasý yapýlmasý
öðrenim  ücretine ve bursuna dahil deðildir. Kayýt tarihi Hazýrlýk Sýnýfý
ve Üniversite için ÖSYM’nin ilan ettiði tarihler arasýndadýr.  Eðitime
baþlama tarihi Hazýrlýk Sýnýfý ve Üniversite için 28.09.2009 tarihidir.
Kýz ve erkek öðrenciler için ayrý yurtlar bulunmaktadýr ve aylýk yurt
ücreti 90 Avro’dur. Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilere bu
yurtlarda kalabilmeleri için öncelik tanýnýr. Akademik yýl yaklaþýk 9
aylýk bir süreyi kapsamakta olup, Yaz Okuluna kalacaklarýn ayrýca,
yurt ve öðretim ücreti ödemeleri gereklidir. Üniversiteye kayýt yaptýracak
adaylar Üniversite ve Saraybosna’da hayat koþullarý hakkýnda ayrýntýlý
bilgiye Ýstanbul Ýrtibat Bürosundan, info@ius.edu.ba e-posta
adresinden veya www.ius.edu.ba internet adresinden ulaþabilirler.
(ÝRTÝBAT BÝLGÝLERÝ:  e-posta: rector@ius.edu.ba Telefon: 00 387 33
720 602 Faks: 00 387 33 720 625, Mütevelli Heyet Baþkaný e-posta:
adem.basturk@gmail.com Telefon: +90 216 545 99 40-545 76 39 Faks
: +90 216 545 99 42, Ýstanbul Ýrtibat Ofisi e-posta:
iusarajevo@gmail.com Telefon: +90 212 533 37 71-631 22 81-533 19
51 Faks: +90 212 533 19 51 Cep: 0 533 308 95 52) Saraybosna’da hayat
maliyeti Türkiye’ye göre biraz daha ucuzdur. Ýsteyen her öðrenci
üniversite yurtlarýnda kalabilir. Ýsteyen öðrenciler  mobilyalý daire
kiralama imkanýna sahiptirler. Öðrencilerin yemek, barýnma, yol ve
kýrtasiye giderleri aylýk 200 ile 250 Avro arasýndadýr. Sosyal ve
ekonomik durum  Ýstanbul veya Ankara’ya benzerdir.

Bk. 201. Öðrenciler; 1. sýnýfta çoðu ortak olan üniversite dersleri alýrlar.  1.
sýnýfýn sonunda ilk giriþte seçtiði fakülteyi deðiþtirebilir. 2. sýnýfta
seçtiði fakültenin giriþ düzeyindeki derslerini alýr, 2. sýnýf sonunda
okuyacaðý akademik programý (bölümü) belirler.

Bk. 202. Ýstanbul Teknik Üniversitesi ile Montana State Üniversitesi (MSU)
tarafýndan yürütülen uluslararasý ortak lisans programlarý 4 yýl süreli
olup öðrenciler 1. ve 3. yýllarý Ýstanbul Teknik Üniversitesi’nde 2. ve 4.
yýllarý Montana State Üniversitesi’nde olmak üzere iki kez birer
akademik yýl süre ile öðrenimlerinin yarýsýný Montana’da diðer yarýsýný
da Türkiye’deki ilgili üniversitede tamamlayacaklardýr. ÝTÜ-MSU Çevre
Bilimleri ve Yönetimi Programý için öðrencilerin ayrýca 1. yýl yaz
dönemini de Montana State Üniversitesi’nde tamamlamalarý seçeneði
de bulunmaktadýr.
2009-2010 eðitim-öðretim yýlý için bu programlarýn akademik yýl baþýna
öðrenim ücreti hazýrlýk sýnýfýnda 7000 TL, ÝTÜ’de lisans programýna
devam edecek öðrenciler için 7900 TL, Montana State Üniversitesinde
yaklaþýk 14 000 ABD Dolarý olup, bu ücret Montana State
Üniversitesi’nin öðrenim ücreti ve temel harçlarýndan, öðrencinin
programda öngörülen dönemlerdeki oryantasyon programý ücretinden
oluþmaktadýr. Öðrencinin Montana’da bulunacaðý süre içinde, yurt,
yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý  harcamanýn
akademik yýl baþýna yaklaþýk 15 000 ABD Dolarý tutacaðý tahmin
edilmektedir. Öðrencilerin ABD’de bulunduðu sürede saðlýk sigortasý
yaptýrmasý zorunlu olup bunun ücreti de öðrenciye aittir.

Bk. 203. Bu üniversite de eðitim ücretli olup, 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda
eðitim ücreti Kimya, Biyoloji, Coðrafya, Matematik ve Fizik programlarý
için 800 ABD Dolarý, Azerbaycan Dili ve Edebiyatý ve Tarih programlarý
için 900  ABD Dolarýdýr. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi vardýr
ve ücreti 600 ABD Dolarýdýr. Yurt imkaný bulunmamaktadýr.

Bk. 204. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2009-2010 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 Vugar-1969@rambler.ru posta adresinden
ulaþýlabilir.

Bk. 205. 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)
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.

Bk. 206. Türk Dünyasý Celalabat Ýþletme Fakültesi ve Türk Dünyasý Celalabat
Sosyal Bilimler ve Eðitim Fakültesi, Ýktisat ve Giriþimcilik Üniversitesi
bünyesinde, Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfýna baðlý muhtar eðitim
kurumlarýdýr. Eðitim Dilleri Türkiye Türkçesidir. Bu sebeple hazýrlýk

sýnýfý bulunmamaktadýr. Üniversitenin yurdu vardýr. Aylýk ücreti 40
ABD dolarýdýr. Bu üniversitede eðitim ücretli olup,  2009-2010 eðitim-
öðretim yýlýnda eðitim ücreti yýllýk 3000 ABD’dýr. Yýllýk olan öðrenim
harcý 3 taksit halinde; kayýt sýrasýnda 1500 dolar,15 Ocak’a kadar 750
dolar, 15 Nisan’a kadar  750 dolar olmak üzere, Türk Dünyasý
Araþtýrmalarý Vakfý’nýn banka hesap numaralarýna veya vakýf merkezine
yatýrýlmalýdýr. Kayýttan sonra sebebi ne olursa olsun, eðitimi terk edenler
veya ara sýnýflarda yatay geçiþ yapanlar, ilgili yýlýn öðrenim harcýný
tamamen ödemek zorundadýrlar. Kayýtlarýn, Ýstanbul’da Türk Dünyasý
Araþtýrmalarý Vakfý’nda yapýlmasý zorunludur. Adres: Kemalpaþa
Mahallesi Bukalýdede Sokak No:4 Ankaravi Mehmet Efendi Medresesi
34471 Saraçhane / Ýstanbul Ayrýntýlý bilgi ve kayýt iþlemleri için Türk
Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfýnýn www.turan.org  sayfalarý ziyaret
edilebilir. E-posta tdav@turan.org ,  egitim@turan.org Ayrýca 0212
520 53 63 faks ve 0 212 511 10 06 (pbx)   numaralý telefonundan Saadet
Pýnar Yýldýrým / Metin Köse/ Hasan Göncü’den bilgi alýnabilir.

Bk. 207. Korkut Ata Kýzýl Orda Devlet Üniversitesi, Türk Dünyasý Türk Dili
Edebiyatý Bölümü Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfýna baðlý özerk bir
eðitim kurumudur. Eðitim ücretli olup, 2009-2010 eðitim-öðretim
yýlýnda eðitim ücreti 3000 ABD Dolarýdýr. Eðitim ücreti üç taksitte;
kayýt sýrasýnda 1500ABD Dolarý, 15 Ocak’a kadar 750 ABD Dolarý ve
15 Nisan’a kadar 750 ABD Dolarý  Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý’ný
banka hesap numaralarýna veya Vakýf merkezine ödenebilecektir. Eðitim
dili Türkçe’dir. Kazakistan kanunlarý gereði Kazakça hazýrlýk sýnýfý
vardýr. Hazýrlýk sýnýfý ücreti 3000 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim
süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yurt imkaný vardýr
ve aylýk ücreti 50 ABD Dolarýdýr. Kayýttan sonra sebebi ne olursa
olsun, eðitimi terk edenler veya yatay geçiþ yapanlar, ilgili yýlýn harcýný
tamamen ödemek zorundadýrlar.  Kayýtlarýn, Ýstanbul’da Türk Dünyasý
Araþtýrmalarý Vakfýnda yapýlmasý zorunludur. Adres, Kemalpaþa
Mahallesi Bukalýdede Sokak No:4 Ankaravi Mehmet Efendi Medresesi
34471 Saraçhane / Ýstanbul E-posta: tdav@turan.org egitim@turan.org
Ayrýntýlý bilgi ve kayýt iþlemleri ile ilgili olarak www.turan.org internet
adresi ziyaret edilebilir; ayrýca 0 212 511 10 06 (pbx) telefon aracýlý ile
Saadet Pýnar Yýldýrým, Metin Köse ve Hasan Göncü’den bilgi alýnabilir.
Faks 0 212 520 53 63

Bk. 208. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda
eðitim ücreti 2000 ABD Dolarýdýr. Üniversite bünyesinde Rusça ve
Ýngilizce hazýrlýk eðitimi verilmektedir.  Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi
sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.Hazýrlýk eðitimi ücreti yýllýk
1500 ABD Dolarýdýr.

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

Bk. 210. Bu programlar, Avrupa Birliði Mesleki Eðitim Çerçeve Programýna
uyumlu olarak  SQA(Ýskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu) ile iþbirliði
yapýlarak Ýzmir Ekonomi Üniversitesi(ÝEÜ) tarafýndan  yürütülecektir.
Öðrenciler, eðitimlerinin tümünü ÝEÜ’de tamamlayabilecekleri gibi,
koþullarý saðlayanlardan isteyenler önlisans eðitiminin birinci yýlýný
yurtiçinde, ikinci yýlýný ise yurtdýþýnda bulunan bir baþka SQA eðitimi
veren kolej ya da Üniversitede devam ederek tamamlayabilecektir. Ýkinci
yýlýný  yurtdýþýnda  okumak isteyen Uluslararasý Ortak Ön Lisans
Programý (UOÖLP-Ýskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu) öðrencileri,
Türkiye’de bulunduklarý dönemlerin ücretlerini Ýzmir Ekonomi
Üniversitesi’ne; anlaþmalý yurt dýþýndaki SQA eðitimi veren kolej ya
da Üniversitede  bulunduklarý dönemlerin ücretlerini gittikleri  kolej
yada Üniversiteye ödeyeceklerdir.
Ýzmir Ekonomi Üniversitesi’nin 2009-2010 eðitim ve öðretim yýlý
Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý ve Meslek Yüksekokulu UOÖLP Programlarý
ücreti bir akademik yýl için 7850 ABD Dolarý’dýr (KDV dahil). Bu
ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda o günkü TC Merkez Bankasý
efektif satýþ kurundan hesaplanarak, ikinci taksiti ikinci yarýyýl baþýnda
ders kayýtlarýndan önce Üniversite tarafýndan ilan edilen tarihlerdeki
TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci
tarafýndan ödenecektir. Uluslararasý Ortak Ön Lisans Programý (UOÖLP-
Ýskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu)’nýn yurt dýþý kolej/
üniversitelerdeki yýllýk öðretim ücreti yaklaþýk 5000. GBP(Sterlin)’dir.
Öðrencinin yurt dýþýnda anlaþmalý kolej/üniversitede  bulunacaðý süre
içinde yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý
harcamanýn akademik yýl baþýna yaklaþýk 5000 GBP(Sterlin) tutacaðý
tahmin edilmektedir.
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“SQA-ÝEÜ Uluslararasý Ortak Ön Lisans Programý”ný baþarý ile
tamamlayan ve gerekli koþullarý yerine getiren  öðrenciler biri ÝEÜ’den,
diðeri SQA’den olmak üzere iki ayrý diploma alacaktýr. Örneðin, Ýzmir
Ekonomi Üniversitesi ve SQA(Ýskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu)
tarafýndan yürütülen “ Ön Lisans/ Associate of Arts” derecesine yönelik
“Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi” programýný baþarý ile tamamlayan bir
öðrenci aþaðýda belirtilen iki ayrý diplomayý almaya hak kazanacaktýr.
“SQA(Ýskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu) ile ortaklaþa yürütülen
program sonunda Ýzmir Ekonomi Üniversitesi tarafýndan verilmiþtir”
ibaresini içeren Ýzmir Ekonomi Üniversitesi tarafýndan verilecek bir ön
lisans diplomasý ve “ Ýzmir Ekonomi Üniversitesi ile ortaklaþa yürütülen
program sonunda SQA(Ýskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu)  tarafýndan
verilmiþtir” ibaresini içeren SQA(Ýskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu)
tarafýndan verilecek bir ön lisans diplomasý.
Öðrenciler çift diplomaya yönelik uluslararasý ortak ön lisans
programýnýn akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan
herhangi birini almaya hak kazanamazlar.
Yurt içindeki bir yükseköðretim kurumundaki uluslararasý ortak
programdan akademik baþarýsýzlýk nedeniyle iliþkisi kesilenlerin yurt
dýþýndaki yükseköðretim kurumu ile de iliþkisi kesilecektir. Yurt
dýþýndaki bir yükseköðretim kurumundaki uluslararasý programdan
akademik baþarýsýzlýk nedeniyle iliþkisi kesilen öðrenciler yurt içinde
gördüðü yüksekörenimdeki baþarý notu esas alýnarak Yükseköðretim
Kurumlarý Arasýnda Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiþ
Esaslarýna Ýliþkin Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye’deki baþka
bir yükseköðretim kurumundaki eþdeðer bir programa yatay geçiþ
yapabilecektir. Baþarýsýzlýk dýþýndaki bir nedenle öðrenim görülmekte
olan uluslararasý ortak programýn baðlý olduðu yükseköðretim
kurumlarýnýn birisinden iliþiði kesilenlerin diðer yükseköðretim
kurumundan da iliþiði kesilecektir. Öðrencinin öðrenim görmekte
olduðu bir uluslararasý ortak programdan ayný üniversite veya baþka
bir üniversite bünyesinde ayný alanda yürütülen diðer uluslararasý
ortak programa Yükseköðretim Kurulu tarafýndan çýkarýlmýþ yatay geçiþ
yönetmeliðine uygun olarak yatay geçiþ yapýlabilir. Bir uluslararasý
ortak programdan yurt içindeki diðer eðitim programlarýna veya yurt
içindeki bir programdan uluslararasý ortak bir programa yatay geçiþ ise
Yükseköðretim Kurulu tarafýndan çýkarýlmýþ yatay geçiþ yönetmeliðine
uygun olarak yatay geçiþ yapýlabilir.

Bk. 211. Bu programda 8. yarýyýl derslerinin tamamý anlaþmalý özel ve resmi
havacýlýk kuruluþlarýnýn (Kocaeli ili dýþýnda), yurtiçi veya yurt dýþý
tesislerinde yapýlabilecektir.

Bk. 212. Öðrenciler öðrenimlerini Bozcaada yerleþkesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 213. New York Eyalet Üniversitesi Geneseo Yerleþkesi ile yürütülecek

olan uluslararasý ortak lisans programlarý 4 yýl süreli olup, öðrenciler
birinci ve üçüncü yýl öðrenimlerini Hacettepe Üniversitesinde  ikinci
ve dördüncü yýl öðrenimlerini ise New York Eyalet Üniversitesi Geneseo
Kampusu’nda yapacaklardýr. 2009-2010 eðitim-öðretim yýlý için bu
programýn akademik yýl baþýna Türkiye’deki öðrenim ücreti Hacettepe
Üniversitesi Ýngilizce Hazýrlýk ve Lisans programý için 7500 TL olup
Güz ve Bahar dönemlerinde iki eþit taksitte ödenecektir.
Programýn New York Eyalet Üniversitesi Geneseo Yerleþkesi’nde
verilecek ikinci ve dördüncü yýl öðrenimleri için ise öðrenciler bu
üniversitenin o yýl için belirlenen öðrenim ücretini ödeyeceklerdir.
SUNY-Geneseo Üniversitesinin 2009-2010 öðretim yýlý ücreti henüz
kesinleþmemiþ olup, 2008-2009 eðitim-öðretim yýlý için öðrenim ücreti
akademik yýl baþýna (yaz dönemi hariç) zorunlu saðlýk sigortasý ve
oryantasyon  programý dahil yaklaþýk 12.000 ABD Dolarýdýr. Öðrencinin
Geneseo’da bulunacaðý süre içinde, yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve
kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý  harcamanýn akademik yýl baþýna
yaklaþýk 10 000 ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir.

Bk. 214. Ýstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu, Kavram Eðitim Vakfý tarafýndan
kurulmuþ Vakýf Meslek Yüksekokuludur. Ýstanbul Kavram Meslek
Yüksekokulu’nda eðitim-öðretim yýlý ücreti; Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý
için 6.500,00 TL, tüm gündüz programlarý için 6.800,00 TL ve ikinci
öðretim için 7.900,00 TL’dir. Bu ücretlere % 8 KDV dahil deðildir.
Kavram Eðitim Kurumlarý’ndan gelen öðrenciler için %10 indirim
uygulanýr. Öðrenim ücreti, Yüksekokul tarafýndan tahsilât için ilan
edilen banka ile bankanýn prosedürlerine uygun kredili sözleþme
düzenlenmesi koþulu ile peþinatý kayýt sýrasýnda, kalan taksitleri Ekim-
Haziran aylarý arasýnda ayýn ilk beþ günü içerisinde olmak üzere on eþit
taksite bölünerek alýnýr. Öðrenim ücretinin tamamýný akademik yýl
baþýnda peþin olarak ödeyenlere %5 indirim uygulanacaktýr. Burslu
programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanacak burs, sadece öðrenim
ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, ulaþým,
kitap vb. giderler burs kapsamý dýþýndadýr. Burslar, programýn öðrenim
süresince devam eder. Ancak, aðýrlýklý not ortalamasý 2.75’in altýna
düþen ve disiplin cezasý alan öðrencilerin bursu kesilir. Öðrenim dili
Ýngilizce olan burslu programlarý kazanan öðrenciler için burs Ýngilizce
Hazýrlýk Programýný da kapsamaktadýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Bu
programlarýn öðretim dili Türkçe olup, kazanan öðrenciler isterlerse
öðretim ücretini ödeyerek bir yýl süre ile Ýngilizce Hazýrlýk programýna

katýlabilirler. Bu programlarda eðitim, 2009–2010 eðitim-öðretim yýlý
için Þiþli ve Ümraniye yerleþkelerinde sürdürülecektir.

Bk. 215. Ýstanbul Arel Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. 2009-2010 eðitim-
öðretim yýlýnda Fen-Edebiyat, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Mühendislik-
Mimarlýk, Ýletiþim Fakültelerinde Ýngilizce hazýrlýk ve bölüm öðretim
ücreti 14.000 TL, Uygulamalý Bilimler Yüksekokulunda Ýngilizce
hazýrlýk ve bölüm öðretim ücreti 13.000 TL’dir. Önlisans programlarýnýn
gündüz öðretimi Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý ve program öðretim ücreti
6.000 TL’dir,  Ýkinci Öðretim ücreti 6.750 TL’dir. Bu ücretlere  %8 KDV
dahil deðildir. Öðretim ücretleri peþin ödenebileceði gibi taksitler
halinde de ödenebilecektir.
Lisans bölümlerinde programlara baðlý olarak öðretim dili Türkçe veya
Ýngilizcedir.
Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs sadece
öðretim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme,
ulaþým, kitap vb. giderler burs kapsamý dýþýndadýr. Burslar karþýlýksýzdýr.
Üniversitemiz 2009-ÖSS’de dereceye giren öðrencilere üniversitemizi
tercih edip yerleþtirilmeleri ve kesin kayýt yaptýrmalarý halinde;
üniversite onur ve özel burslarý, baþarý burslarý ve spor burslarý vb.
burslar saðlanmaktadýr. Tam,%50 ve %25 Burslu programlara
yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burslar lisans ve önlisans programlarý
yasal öðrenim sürelerince geçerli olup bu süre içinde hiçbir þekilde
burslar kesilmez. Mütevelli Heyeti Onur Bursu: Alanýndaki puan
türünde üniversitemizi tercih edip yerleþtirilen Türkiye genelinde ilk
100’e giren öðrencilere normal öðrenimleri süresince her akademik
yýlda 9 ay süre ile ödenen 800 TL’lik burs. Rektörlük Onur Bursu:
Alanýndaki puan türünde üniversitemizi tercih edip yerleþtirilen Türkiye
genelinde ilk 101-500’e giren öðrencilere normal öðrenimleri süresince
her akademik yýlda  9 ay süre ile ödenen 700 TL’lik burs. Dekanlýk
Onur Bursu: Alanýndaki puan türünde üniversitemizi tercih edip
yerleþtirilen Türkiye genelinde ilk 501-1000’e giren öðrencilere normal
öðrenimleri süresince her akademik yýlda  9 ay süre ile ödenen 600
TL’lik burs. Mütevelli Heyeti Özel Bursu: Alanýndaki puan türünde
üniversitemizi tercih edip yerleþtirilen Türkiye genelinde ilk 1001-
2000’e giren öðrencilere normal öðrenimleri süresince her akademik
yýlda  9 ay süre ile ödenen 500,00 TL’lik burs. Rektörlük Özel Bursu:
Alanýndaki puan türünde üniversitemizi tercih edip yerleþtirilen Türkiye
genelinde ilk 2001-3000’e giren öðrencilere normal öðrenimleri
süresince her akademik yýlda  9 ay süre ile ödenen 300 TL’lik burs.
Baþarý Bursu: Üniversitemize burssuz yerleþen öðrencilerimizden bir
akademik yýl sonunda genel not ortalamasý 4,00 üzerinden 3,50 ve
üstünde olan öðrencilerimize üniversite mütevelli heyetinin belirlediði
oranda burs verilmekte ve verilen bu burs öðrenim ücretlerinden
düþülmektedir. Ayrýca burslu olarak kazanýp bir akademik yýl sonunda
ortalamasý 4,00 üzerinden 3,50 olan öðrencilere de mütevelli heyetinin
uygun gördüðü oranda maddi destek bursu saðlanýr. Milli takýmlarýmýzýn
spor dallarýndan herhangi birinde lisans sahibi olan öðrencilerimize
mütevelli heyetin belirlediði oranda spor bursu verilmektedir. Ayrýca
Türkiye genelinde ilk 2000’e girip üniversitemize kayýt yaptýran
öðrencilere beslenme ve yurt desteði de saðlanmaktadýr.

Bk. 216. Zorunlu Ýngilizce ve Almanca hazýrlýk programý uygulanýr. Hazýrlýk
sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yabancý
dil yeterlik sýnavlarýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.

Bk. 217. “5188 Sayýlý Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”un 10. maddesi
d, e, f, bentleri ile “5188 Sayýlý Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun Uygulanmasýna Ýliþkin Yönetmelik “in 18. maddesinde
belirtilen þartlara sahip olmak.

Bk. 218. Bu programý tercih eden öðrenciler, Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu’nun belirlediði mesleki uygulamalarda giyilmesi zorunlu
üniformalar ile Beden Eðitimi, Yakýn Savunma Teknikleri vb. derslerde
giyilmesi zorunlu spor kýyafetlerini kendileri temin edeceklerdir.

Bk. 219. Öðrenciler öðrenimlerini Kilimli’de sürdüreceklerdir.
Bk. 220. Eðitim-öðretim Ýnönü Üniversitesi kampusunda (Malatya)

sürdürülecektir.
Bk. 221. Eðitim-öðretim Ýskenderun’da sürdürülecektir.
Bk. 222. Fatih Üniversitesinde eðitim ve öðretim ücrete tabidir. Üniversite,

öðretimini Ýstanbul ve Ankara kampüslerinde sürdürmektedir. 2009-
2010 eðitim-öðretim yýlýnda öðretim ücreti; Týp Fakültesi programý için
17.600 TL,  Mühendislik  ile Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinin
Ýngilizce programlarý 16.500 TL, Türkçe programlarý için 14.850 TL,
Hukuk Fakültesi için 16.500 TL, Fen-Edebiyat Fakültesinin Ýngilizce
ve dil programlarý için 12.650 TL, Türkçe programlar için 11.550 TL;
Hemþirelik Yüksekokulu 11.550 TL; Meslek Yüksekokullarý ve ikinci
öðretim programlarý için 9.000 TL,, bütün önlisans ve lisans
programlarýnýn hazýrlýk okulu 14.500 TL’dir. Öðretim ücretlerine KDV
dahildir. Öðretim ücretleri banka sözleþmesinde belirtilen þekliyle (10)
on  taksitte tahsil edilir.
Üniversitemiz Çevre Mühendisliði, Biyoloji, Kimya, Fizik, Çin Dili ve
Edebiyatý, Rus Dili ve Edebiyatý ile Ýspanyol Dili ve Edebiyatý
bölümlerini tercih eden þehit aileleri çocuklarýna %50 indirim yapýlýr.
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Öðretim ücretinin kesin kayýt sýrasýnda peþin ödenmesi halinde %5
indirim uygulanýr. Eðitim-öðretim ücreti her yýl  Toptan Eþya Fiyatlarý
Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyatlarý Endeksi (ÜFE) ortalamasý alýnarak
hesaplanýr.  Fatih Üniversitesine ilk defa kayýt yaptýran her öðrenciye
üniversitedeki eðitim öðretimde kullanmasý için ücretsiz bir dizüstü
bilgisayar verilir. Fatih Üniversitesinde Hazýrlýk Okuluna kayýt olan
tüm öðrencilere ücretsiz ders kitabý verilir.
Fatih Üniversitesinin Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere
saðlanan burs,  öðretim ücretinin tümünü, %50 BURSLU programlara
yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs ise öðretim ücretinin yarýsýný
karþýlayacaktýr. Öðrenim bursu öðrencinin öðrenime devam ettiði  sürece
kesilmeden devam eder. Ayrýca 2009 ÖSS sýnavýndaki sýralamada
üniversitemizin burslu programlarýný tercih edip, kayýt yaptýran
öðrencilere sekiz (8) ay süre ile kayýt yaptýrdýðý puan türüne göre ilk
100’e girenlere 1.000 TL, ilk 500’e girenlere 750 TL, ilk 1000’e
girenlere 500 TL, ilk 3000’e girenlere 250 TL aylýk “Özel Burs” verilir.
Özel Bursun devamý için öðrencinin; yarýyýl not ortalamasýnýn 4,00
üzerinden en az 3,00 olmasý ve baþarýsýz dersinin bulunmamasý þarttýr.
Öðretim süresi boyunca her yarýyýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye
göre Hazýrlýk Okulu hariç üstün baþarý gösteren öðrencilere, o yarý yýlý
izleyen öðretim yarýyýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz aylýk 250
TL  “Akademik Baþarý Bursu”  verilir. Öðrenci yukarýda belirtilen
burslardan kendisinin lehine olan sadece birinden yararlanýr. Ayrýca
öðrenim bursu kazanan öðrencinin öðrenim gördüðü bölümün derslerine
ait kitap alýmlarýnýn yýllýk 300 TL tutarý kadar olaný Üniversitemizce
karþýlanýr. Burslar karþýlýksýz olup hazýrlýk okulu programlarýnda geçen
süreyi de kapsamaktadýr. Burslu programa yerleþtirilen öðrenciler
üniversite bünyesinde bölüm deðiþtirdikleri takdirde burs haklarýný
kaybederler.
Üniversitemizi burslu olarak kazanýp Y-ÖSS-SAY-2, Y-ÖSS-EA-2 ve
Y-ÖSS-SÖZ-2 puan türlerinden ilk 1000’e giren öðrenciler üniversite
yurtlarýndan ücretsiz, ayný puan türlerinden ilk 3000’e girenler ise
üniversite yurtlarýndan %50 indirimli olarak yararlanýrlar.
Üniversitemizi burslu olarak kazanýp Y-ÖSS-DÝL puan türünden ilk
200’e giren öðrenciler ise üniversite yurtlarýndan ücretsiz
yararlanýrlar.Yurtlarda ücretsiz barýnma imkaný kazanan öðrencilerin
bursluluk durumu Fatih Üniversitesi  Yurtlar Yönetmeliði kapsamýnda
disiplin cezasý almadýðý sürece devam eder. Üniversiteye yeni kayýt
yaptýran öðrencilere üniversite yurtlarýnda kalabilmeleri için öncelik
tanýnýr. Yurt ücretinin 835 TL’lik ilk taksidi kayýt esnasýnda olmak
üzere, diðer taksitler ayda 480 TL olarak (8) sekiz müteakip ay içerisinde
tahsil edilir. Yurt ücretine sabah kahvaltýsý ve akþam yemeði dahil olup
kampüs dýþýndaki yurtlarda kalan öðrenciler için yurt-üniversite ulaþým
hizmetleri ücretsizdir.

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

Bk. 224. Öðrenciler öðrenimlerini Ankara’da sürdüreceklerdir.
Bk. 225. Ýstanbul Ticaret Üniversitesi, Ýstanbul Ticaret Odasý Eðitim ve Sosyal

Hizmetler Vakfý tarafýndan kurulmuþ bir vakýf üniversitesidir. Eðitim-
öðretim ücrete tabidir. 2009-2010 yýlýnda eðitim-öðretim ücreti: Lisans
Programlarý 10.800 TL, Meslek Yüksekokulu 6.480 TL, Ýngilizce Lisans
Hazýrlýk 10.800 TL, Ýngilizce Önlisans Hazýrlýk 6,480 TL olup bu
ücretlere KDV dahil deðildir. Lisans öðrencileri 10,800 TL.+ KDV’yi
en çok 8 taksitte, önisans öðrencileri 6.480 TL.+ KDV’yi en çok 9
taksitte ödeyecektir.
Meslek Yüksekokulu Hava Lojistiði ve Havacýlýkta Yer Hizmetleri
Yönetimi programlarýnýn öðretim dili Ýngilizcedir, diðer bölüm ve
programlarýmýzýn öðretim dili yoðun Ýngilizce Destekli Türkçe eðitimdir.
Üniversitenin yapacaðý yabancý dil seviye belirleme sýnavýnýn baþarý
düzeyleri, bölüm ve programlara göre Üniversitenin web sitesinde ilan
edilir.
Ýstanbul Ticaret Üniversitesinin burslu programlara yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan burs karþýlýksýz olup sadece öðretim ücretini
kapsamaktadýr. Burslu öðrenciler Ýstanbul Ticaret Üniversitesi Burs
Yönetmeliði hükümlerine tabidirler.

Bk. 226. Bu programda dersler internete dayalý uzaktan eðitim sistemiyle
yürütülecektir. Programa alýnan öðrencilerin internete eriþimli bir
kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna sahip olmalarý gerekmektedir.
Bu programa alýnan öðrencilerden her öðretim yýlýnda Üniversite
tarafýndan belirlenecek miktarda kitap, yazýlým, CD-Rom, sýnav hizmetleri
ve Internet Eriþim Paketi ücreti alýnýr. (Ayrýntýlý bilgi için üniversiteye
baþvurunuz.) Bu programýn güz ve bahar yarýyýlýna ait derslerin sýnavlarý
Üniversite kampüsünde yapýlacaktýr.

Bk. 227. Ufuk Üniversitesi 1972 yýlýndan beri faaliyet gösteren Türkiye Trafik
Kazalarý Yardým Vakfý tarafýndan kurulan bir vakýf üniversitesidir.
Öðretim dili yoðun Ýngilizce Destekli Türkçe’dir. Ufuk Üniversitesi’nde
eðitim-öðretim ücretli olup, 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda öðrenim
ücreti KDV dahil Týp Fakültesi için 12 000 ABD Dolarý, diðer fakülteler
ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda 10 500 ABD Dolarý, Hemþirelik
Yüksekokulu ile bunun Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda   6 000 ABD
Dolarý, önlisans programlarýnda 4 500 ABD Dolarýdýr. Ücretin yarýsý

kesin kayýt ve kayýt yenileme sýrasýnda diðer yarýsý ise ikinci yarýyýl
baþýnda kayýt yenileme sýrasýnda ödenecektir. Öðrenim ücretini  TL
cinsinden ödemek isteyenlere ödeme tarihindeki TC Merkez Bankasýnýn
döviz  satýþ kuru uygulanýr. TC Merkez Bankasý ABD Dolarý döviz
satýþ kurunun 1.50 TL’sýný aþmasý durumunda ise 2009-2010 eðitim/
öðretim yýlý öðrenim ücretleri için dolar kuru en fazla 1.50 TL olarak
hesaplanýr.
Ufuk Üniversitesi’nin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere
saðlanan burs karþýlýksýz olup, yalnýz öðrenim ücretini kapsar. Burslu
öðrenciler Ufuk Üniversitesi Burs Yönergesi hükümlerine tabidir.
Ancak; Hemþirelik Yüksekokulu ve önlisans programlarýnýn burslu
kontenjanlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs karþýlýklýdýr.
Bu bölümlerde ve programlarda  öðrenim gören öðrenciler mezun
olduktan sonra burslu okuduklarý her akademik yýl karþýlýðýnda tam bir
yýl olmak koþuluyla ihtiyaç ve istihdam olanaklarý dikkate alýnarak
Ufuk Üniversitesi’nin birimlerinde zorunlu hizmet yükümlüsü olarak
istihdam edilebilirler. Bu konuda burslu öðrencilerden kayýt sýrasýnda
Hizmet Taahhütnamesi alýnýr. Üniversitenin, öðrencilerin hizmetine
sunabileceði özel yurtlarý mevcut deðildir.

Bk. 228. Yaþar Üniversitesinde öðrenim ücretlidir. 2009-2010 akademik yýlýnda
öðretim ücreti hazýrlýk sýnýfý için 12 000 TL, tüm fakülteler için 14.000
TL, Meslek Yüksekokulu programlarý için 8.000 TL olup bu ücretlere
KDV dahildir. Öðretim ücreti güz ve bahar yarýyýlý baþýnda olmak üzere
2 (iki) eþit taksitte ödenir.
Öðrenim dili Hukuk Fakültesi dýþýndaki programlarda Ýngilizcedir.
Tüm programlarýn bazý mesleki dersleri Türkçe verilir.
Yaþar Üniversitesi’nin %100 ve %50 olmak üzere verdiði burslar
karþýlýksýzdýr. %100 Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere
saðlanan burs, öðretim ücretinin tamamýný kapsamaktadýr. %50 burslu
programlarda ise, yerleþtirilen öðrenciler, öðretim ücretinin yarýsýndan
muaftýrlar. Saðlanan bu burslar beslenme ulaþým, kitap vb. konularý
kapsamamaktadýr. Burslar, öðrenci baþarýsýna baðlý olup (yýllýk 4.00
üzerinden 2.00 not ortalamasý üzerinde olduðu sürece) tüm öðrenim
süresince devam eder ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir
akademik yýlý da içerir. Akademik baþarýsýzlýk ve disiplin cezasý
durumunda, öðrencinin almakta olduðu burs kesilir. Ayrýca, kayýtlý
olduðu programda her eðitim öðretim  yýlý sonu  itibariyle, genel not
ortalamasý 4.00 üzerinden 3.25-3.49 baþarý ortalamasý olanlara %50,
3.50-4.00 baþarý ortalamasý olanlara %100 Mütevelli Heyeti tarafýndan
baþarý koþullarýný sürdürdüðü sürece Akademik Baþarý Bursu verilir.
Öðretim ücreti ve  burslar her yýl Üniversite Mütevelli Heyeti’nce  fiyat ve
maliyet artýþlarýyla o yýlýn üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanýr.

Bk. 229. Bir yýl süreli Boþnakça Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý,
öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Boþnakça
yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.

Bk. 230. Ýsteyen öðrencilere bir yýl süreli  Almanca, Fransýzca veya Ýngilizce
Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi, öðretim süresi
sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.

Bk. 231. Öðrenciler eðitimlerini Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi’nde
sürdüreceklerdir.

Bk. 232. Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurulunun aradýðý
bütün koþullara ek olarak;  23 yaþýndan gün almamýþ olmak veya daha
küçük yaþlarda olmak. Saðlýk sorunu bulunmamak herhangi bir okuldan
disiplin cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak. Erkekler için 1,65 cm’den,
kýzlar için 1,60 cm’den uzun olmak, boy uzunluðunun cm olarak ifade
edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo
aðýrlýkta olmak gerekir. Kayýt sýrasýnda yüksekokulca öngörülen saðlýk
koþullarýna uygunluðunu üniversitelerin týp fakültesi hastanelerinden
alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir.

Bk. 233. Bu programa alýnacak öðrencilerin, Üniversitelerin Týp Fakültelerinden,
sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapýsý ve ruh saðlýðýna
sahip olduklarýný belgeleyen rapor almalarý; program gereði 2. sýnýfta
araç kullanmalarýnýn zorunlu olmasý sebebiyle kayýt tarihinde 17 yaþýný
tamamlamýþ olmalarý; erkek öðrencilerde 1.65 m’den, kýz öðrencilerde
1.60 m’den kýsa olmamak, boy uzunluðunun santimetre olarak ifade
edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo
aðýrlýðýnda olmak; kurtarma ve taþýma iþlerinde iki kiþilik bir ekipte
çalýþýrken sedyedeki bir hastayý ekip arkadaþý ile birlikte taþýyabilecek
beden ve fizik yeterliliðine sahip olmalarý gerekmektedir.

Bk. 234. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu bir Vakýf Yükseköðretim Kurumu
olup öðretim ücrete tabidir. Öðretim ücreti Türkçe öðretim yapýlan
programlarda (II.Öðretim dahil ) 8.250 TL + %8 KDV, Ýngilizce eðitim
yapýlan programlarda ve Ýngilizce hazýrlýk sýnýfýnda eðitim-öðretim
ücreti 9.120 TL+%8 KDV’dir. Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda kullanýlan
ders kitaplarý ve e-öðrenme eriþimi tarafýmýzdan saðlanmaktadýr. Uzaktan
eðitim programýnýn ücreti 3.240 TL +%8 KDV’dir. Bu programa kayýt
olan öðrenciler kendi bilgisayarlarlarýný ve internet baðlantýlarýný
kendileri temin edeceklerdir. Yýllýk öðretim ücreti;  Meslek
Yüksekokulu tarafýndan tahsilat için ilan edilen banka ile bankanýn
prosedürlerine uygun kredili sözleþme düzenlemesi koþulu ile 10 eþit
taksitle ödenir. Banka koþullarýna uygun olarak daha uzun vadeli
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ödeme de mümkündür. Kesin kayýt sýrasýnda öðretim ücretinin tamamýnýn
peþin olarak ödenmesi halinde %10 indirim uygulanýr. Beykoz Lojistik
Meslek Yüksekokulu, kayýtlý öðrenciler için, normal öðretim süresince
öðretim ücretini sabit tutmayý taahhüt eder. Beykoz Lojistik Meslek
Yüksekokulunun bütün öðrencilerine normal öðretim süreleri boyunca
kullaným için  bir  dizüstü bilgisayar verilir.
Tam (%100) Burslu olarak yerleþtirilen öðrenciler öðretim ücretinin
tamamýndan, %50 Burslu olarak yerleþtirilen öðrenciler ise öðretim
ücretinin yarýsýndan muaf tutulurlar. Bilgisayar için, tam burslu
öðrencilerden 600 TL, %50 burslu öðrencilerden 300 TL depozito
olarak alýnýr. Barýnma, beslenme, ulaþým vb. giderler burs kapsamý
dýþýndadýr. Burslar, öðretim dili Ýngilizce olan programlarda zorunlu
Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir yýl süreyi de
kapsamaktadýr. Tam ve %50 burslar karþýlýksýz olup; normal eðitim-
öðretim süresince devam eder. Ayrýca öðrencilerimizin Burs Yönergesi
kapsamýnda; Tercih Bursu, Dönem Baþarý Bursu ve Eðitime Destek
Burslarýndan yararlanma olanaklarý vardýr. (Ayrýntýlý bilgi için http://
www.beykoz.edu.tr).

Bk. 235. Bir yýl süreli Bulgarca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý,
öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bulgarca
yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.

Bk. 236. Öðrencinin program için sýnava gireceði yabancý dil dýþýnda, Ýngilizce,
Almanca veya Fransýzcadan kendisinin seçeceði birinden bir yýl süreli
zorunlu yabancý dil hazýrlýk programý uygulanýr. Ancak zorunlu hazýrlýk
okumasý gereken yabancý dil yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan
birinci sýnýfa alýnýrlar.
Bu programa alýnacak öðrenciler beþinci yarýyýldan itibaren 15 kiþilik
kontenjan ile üniversitece belirlenen esaslara göre Çocuk ve Gençlik
Edebiyatý yan alan programýný da alabileceklerdir.

Bk. 237. Ýstanbul Geliþim Eðitim Kültür Saðlýk Sosyal Hizmet Vakfý, Ýstanbul
Geliþim Meslek Yüksekokulunda eðitim ücrete tabidir. 2009-2010
eðitim-öðretim yýlýnda tüm  programlar için bir yýllýk ücret ikinci
öðretim ve isteðe baðlý Ýngilizce Hazýrlýk Programý dahil 7.000 TL’dir.
Yýllýk ücret, tahsilat için ilan edilen bankanýn prosedürlerine uygun
olarak sözleþme yapmak koþuluyla, kayýt baþlangýç tarihi ile Haziran
aylarý arasýnda, birinci taksiti kesin kayýt sýrasýnda ödenmek üzere, her
ayýn ilk üç günü içerisinde aylýk 700 TL, 10 eþit taksitte ödenebilir.
Eðitim ücreti kesin kayýt sýrasýnda peþin ödenir ise %10 indirim
uygulanýr. Belirtilen ücretlere % 8 KDV dahil deðildir. Eðitim ücretleri,
takip eden yýllarda günün ekonomik koþullarýna uygun olarak Mütevelli
Heyeti tarafýndan yeniden belirlenip akademik yýl baþlamadan ilan
edilir. Tüm öðrenciler giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn, o yýl için ilan edilecek
yeni öðrenim ücretine ve ödeme koþullarýna uymakla yükümlüdürler.
Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece eðitim
ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, yemek, ulaþým,
kitap vb. konular burs kapsamý dýþýndadýr. Burslar karþýlýksýz olup,
normal eðitim-öðretim süresince kesilmez. Normal eðitim süresini aþanlar
ile disiplin cezasý alanlar için, MYO Yönetim Kurulu Kararý ile bursun
devam edip etmeyeceðine karar verilir. Burada sözü edilen eðitim ücreti
bursu, sadece bu kýlavuzda Burslu öðrenci alýnacaðý belirtilen
programlara yerleþtirilen öðrencileri kapsamaktadýr.
Ýstanbul Geliþim Meslek Yüksekokulunun tüm programlarýnda eðitim
dili Türkçedir.

Bk. 238. Bir yýl süreli Arnavutça Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý,
öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Arnavutça
yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.

Bk. 239. Kýlavuzda yer alan bu Üniversite Kazakistan Cumhuriyetinde
bulunmaktadýr. Merkez Yerleþkesi Türkistan þehrindedir. Ayrýca
Çimkent, Kentav ve Taraz þehirlerinde 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. 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 yýllýk 100 ABD
Dolarýdýr. Türkistan ve Kentav þehirlerinde ev kirasý ortalama aylýk
100 ABD Dolarý’dýr. Bir öðrencinin þahsi harcamalarý ise aylýk 250-
300 ABD Dolarý’dýr. www.yesevi.edu.tr internet adresinden,
ayubilgi@yesevi.edu.tr ve egitim@yesevi.edu.tr e-posta adreslerden
ve Ankara irtibat bürosu Sibel Çobanoðlu’nun 0 312 215 22 06 -09
nolu telefonlarýndan ayrýntýlý bilgi alýnabilir.

Bk. 240. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda
Fizik ve Matematik Fakültesi, Fizik, Matematik programýnýn eðitim
ücreti  yýllýk en az 4000 ABD Dolarýdýr. 2009-2010 eðitim-öðretim
yýlýnda Fizik ve Matematik programý için Rusça-Ukraynaca  hazýrlýk
eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk eðitim ücreti Ukrayna dili için 2700
ABD Dolarý,  Rus Dili için  3000 ABD Dolarýdýr. Dil öðrenci tarafýndan
seçilir. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara
dahil deðildir. Yurt imkaný saðlanmaktadýr  ve 3 kiþilik bir odanýn

ücreti aylýk 35-40 ABD Dolarý, 4 kiþilik bir odanýn ücreti ise ayda 25-
35 ABD Dolarýdýr.Barýnma koþullarý ayrý bir þözleþmeyle sabittir. Fizik
ve Matematik Fakültesi; Fizik, Matematik programý  eðitim dili Rusça-
Ukraynacadýr. Bu programdaki öðrenciler lisans derecesi alýrlar. Lisans
derecesinde eðitim en az 4 yýl yaklaþýk 300 krediden oluþur.
(Uzmanlaþmaya dayalý olarak) Her akademik yýl 2 sömestreden oluþur.
Grup için en az 12 öðrenci olmasý gerekir.

Bk. 241. Bu programa alýnacak öðrencilerin internete eriþimli bir kiþisel
bilgisayarý kullanma olanaðýna sahip olmalarý gerekir. Öðrenciler katký
payý hariç her yýl Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda
eðitim gideri öderler. Bu programa alýnacak öðrencilere örgün ve uzaktan
eðitim olmak üzere karma eðitim verilecektir. Karma öðretim yapýlacak
derslerin 1/3'ü haftada en az iki gün Kampüste yapýlýr. Bu programa ait
derslerin ara sýnavlarla (vizelerle) Yarýyýl Sonu Sýnavlarý Örgün
Öðretimle ayný gün ve saatlerde yapýlýr.

Bk. 242. Zirve Üniversitesinde eðitim-öðretim ücrete tabidir. 2009-2010 eðitim-
öðretim yýlýnda tüm lisans programlarý için öðrenim ücreti yýllýk KDV
dahil 13 500 TL, tüm önlisans programlarý için öðrenim ücreti yýllýk
KDV dahil 8 000 TL ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda yýllýk öðrenim
ücreti  KDV dahil 12 500 TL’dir. Ödemeler tercihe göre 10 eþit taksit
halinde veya peþin yapýlabilir. Peþin ödemelerde %5 indirim
uygulanmaktadýr. Öðrenim ücretleri, her akademik yýl için mütevelli
heyeti tarafýndan belirlenir. Üniversiteye giriþ yýlýný izleyen akademik
yýllarda kayýtlý öðrenciler için yýllýk öðrenim ücretindeki olasý artýþlar
bir önceki yýlýn enflasyon oranýný geçmez.
Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece eðitim
ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, ulaþým,
kitap vb. giderler burs kapsamý dýþýndadýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk
Programýnda geçirilecek bir yýllýk süreyi de kapsamaktadýr. Burslar
karþýlýksýz olup; normal eðitim-öðretim süresince kesilmez. Normal
eðitim süresini aþanlar için, Senato Kararý ile bursun devam edip
etmeyeceðine karar verilir. Burada sözü edilen “eðitim ücreti” bursu,
sadece bu kýlavuzda “Burslu” öðrenci alýnacaðý belirtilen programlara
yerleþtirilen öðrencileri kapsamaktadýr. Üniversiteye yerleþtirilen ve
Y-ÖSS puan sýralamasýnda (Ek puanla derece yapanlar hariç.) Türkiye
genelinde ilk 100’e girenlere 1 200,00 TL, 101 – 500 arasýna girenlere
950,00 TL, 501 - 1 000 arasýna girenlere 700,00 TL, 1 001 - 2 000 arasýna
girenlere 500,00 TL, 2 001 - 3 000 arasýna girenlere 400,00 TL, 3 001 -
4 000 arasýna girenlere 200,00 TL nakit öðrenci gereksinim bursu
verilecektir (her yýl, 9 ay süresince). Ayrýca Zirve Üniversitesine
yerleþtirilen ve Y-ÖSS puan sýralamasýnda (ek puanla derece yapanlar
hariç) Türkiye genelinde ilk 4 000’e giren bu öðrenciler normal eðitim
süresi içinde yýllýk öðrenim ücretini ödemeyecek, yýllýk 2 000,00 TL
nakit bilgisayar-kitap-cd bursu verilecek, öðrenci yurtlarýmýzda da
ücretsiz olarak konaklama imkaný saðlanacaktýr. Karþýlýksýz olan bu
burslar öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecektir. (Diðer burs
türleri için üniversiteye baþvurunuz.) Sanat, Kültür veya Spor alanýnda
Üniversiteyi baþarý ile temsil eden öðrencilere Mütevelli Heyetce
belirlenen tutar ve sayýda Sanat, Kültür ve Spor Bursu verilir. Milli
sporcu olanlara (son iki yýlda milli olduklarýný ilgili federasyonlarca
belgelemek þartýyla) %100 öðrenim bursu, buna ek olarak dünya ve
olimpiyat, Avrupa, Türkiye þampiyonu olanlara sýrasýyla ve yýlda 9 ay
süreyle 500,00, 400,00 ve 300,00 TL aylýk verilir.
Zirve Üniversitesi’nde Ýngilizce Hazýrlýk Programý sonrasý isteyen
öðrenciler öðrenimleri süresince Almanca, Arapça, Çince, Farsça,
Ýspanyolca, Ýtalyanca, Japonca, Rusça ve Yunanca derslerini de seçmeli
olarak alabilirler.

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

Bk. 244. Bu programa kayýt olacak öðrenciler hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar
öðrenimlerini 2 yýllýk süre ile Çukurova Üniversitesi Eðitim
Fakültesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 245. Türk Dünyasý Ýþletme Fakültesi Azerbaycan Devlet Ýktisat Üniversitesi
bünyesinde, Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý’na baðlý bir eðitim
kurumudur.Eðitim dili Türkiye Türkçesidir.Dersler Türkiye Türkçesi
ile yürütüldüðü için hazýrlýk sýnýfý bulunmamaktadýr.Bakü Þehrindedir.
Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda
eðitim ücreti yýllýk 4000 ABD Dolarýdýr ve üç  taksitte; kayýt sýrasýnda
2000 ABD dolarý, 15 Ocak’a kadar 1000 ABD dolar,15 Nisan’a kadar
1000 ABD dolar þeklinde, Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý’nýn banka
hesap numaralarýna veya vakýf merkezine yatýrýlmalýdýr. Kayýttan sonra,
sebebi ne olursa olsun, eðitimi terk edenler veya ara sýnýflarda yatay
geçiþ yapanlar, o yýlýn öðrenim harcýný tamamen ödemek zorundadýrlar.
Bu programa yerleþen adaylar kayýtlarýný, Türk Dünyasý Araþtýrmalarý
Vakfýna müracaat ederek Ýstanbul’da yaptýrmak zorundadýr. Adres:
Kemalpaþa Mahallesi Bukalýdede Sokak No:4 Ankaravi Mehmet Efendi
Medresesi 34471 Saraçhane / Ýstanbul.  Ayrýntýlý bilgi ve kayýt iþlemleri
ile ilgili olarak Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý’nýn www.turan.org
sayfalarý ziyaret edilebilir.Ayrýca  0212 511 10 06 (PBX) numaralý
telefon aracýlýðýyla Saadet Pýnar Yýldýrým/ Metin Köse/Hasan
Göncü’den bilgi alýnabilir.
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Bk. 246. Bu  programa  baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý
bütün koþullara ek olarak: herhangi bir okuldan disiplin cezasý ile
uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; herhangi bir suçtan hüküm giymiþ olmamak;
herhangi bir siyasi partiye üye olmamak veya siyasi partinin organlarý
yada baðlý kuruluþlarýnda görev yapmamýþ bulunmak;  vücut yapýsý
düzgün olmak; astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý ile ileri derecede
görme bozukluðu vb. biyolojik bozukluðu olmamak;  bayýlma, histeri,
marazi çarpýntý, aþýrý psikolojik duyarlýk, davranýþ bozukluklarý,
yükseklik korkusu, kapalý alan korkusu, karanlýk korkusu vb. psikolojik
ve sinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak, boyu
1,70 m’den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade
edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo
aðýrlýkta olmak; kayýt sýrasýnda bu konularda herhangi bir engel
bulunmadýðýný Üniversitenin Týp Fakültelerinin birinden alýnacak
saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir.

Bk. 247. Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurumunun aradýðý
bütün koþullara ek olarak, kayýt sýrasýnda bedensel ve psikolojik
rahatsýzlýðýnýn bulunmadýðýnýn saðlýk raporu ile belgelenmesi gerekir.
Bu programa kayýt olan öðrenciler mesleðin gerektirdiði kýyafeti giymek
zorundadýr, okulumuzda öðrenci kýyafetleri ahýr içi (tulum, sweet shirt,
çizme, bone, maske ve eldiven) ve ahýr dýþý (tok, binicilik pantolonu,
binicilik çizmesi ve koruyucu yelek) uygulamalarda giyilmesi
zorunludur. Renk ve model standart tek tiptir, temini öðrenciye aittir ve
mecburidir. Eðitim haftanýn 7 günü verilmektedir. Okul içi sahada
sigara içilmesi ve cep telefonu kullanýlmasý yasaktýr. Öðrenciler
öðrenimlerini Köseköy Türkiye Jokey Kulubü Ýzmit Ýdman Merkezi
yanýnda eðitim binasýnda sürdüreceklerdir.

Bk. 248. Bu programda beyaz et ve üretim teknolojisi okutulmaktadýr.
Bk. 249. Mütercim-Tercümanlýk (Almanca) programýnda  iki dille Mütercim-

Tercümanlýk diplomasý için Fransýzca ya da Ýngilizce  bildiðini
belgeleyen öðrencilere 3. ve 4. yýl iki dilli program uygulanýr ve
Mütercim-Tercümanlýk alanýnda iki dilli diploma verilir.
Mütercim-Tercümanlýk (Fransýzca) programýnda  iki dille Mütercim-
Tercümanlýk diplomasý için Ýngilizce ya da Almanca bildiðini belgeleyen
öðrencilere 3. ve 4. yýl iki dilli program uygulanýr ve Mütercim-
Tercümanlýk alanýnda iki dilli diploma verilir.
Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) programýnda iki dille Mütercim-
Tercümanlýk diplomasý için Fransýzca ya da Almanca bildiðini
belgeleyen öðrencilere 3. ve 4. yýl iki dilli program uygulanýr ve
Mütercim-Tercümanlýk alanýnda iki dilli diploma verilir.

Bk. 250. Bu bölüme alýnan öðrenciler hazýrlýk sýnýfý eðitimlerini Aydýn’da,
lisans eðitimlerini Kuþadasý’nda sürdürecekler ve giderlerini kendileri
karþýlamak üzere Yüksekokul denetiminde zorunlu 40 günlük Türkiye
Turu Uygulama Gezisi yapacaklardýr.

Bk. 251. Çift diplomaya yönelik Uluslararasý Ortak Lisans Programý (UOLP),
bir Türk üniversitesi ile Yurtdýþý bir üniversite tarafýndan ortak olarak
yürütülen lisans programýdýr. Programý baþarýyla tamamlayan bir öðrenci,
her üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrý diploma alýr. Örneðin,
Ýstanbul Teknik Üniversitesi ve New Paltz Üniversitesi tarafýndan
yürütülen “Lisans/Bachelor of Arts”/ “Bachelor of Science”
diplomasýna yönelik “Ýþletme” programýný baþarý ile tamamlayan bir
öðrenci aþaðýda belirtilen iki ayrý diplomayý almaya hak kazanacaktýr.
“SUNY New Paltz Üniversitesi ile ortaklaþa yürütülen program sonunda
Ýstanbul Teknik Üniversitesi tarafýndan verilmiþtir” ibaresini içeren
Ýstanbul Teknik Üniversitesi tarafýndan verilecek bir lisans diplomasý
ve “Ýstanbul Teknik Üniversitesi ile ortaklaþa yürütülen program
sonunda SUNY New Paltz Üniversitesi tarafýndan verilmiþtir” ibaresini
içeren SUNY New Paltz Üniversitesi tarafýndan verilecek bir lisans
diplomasý.
Öðrenciler çift diplomaya yönelik uluslararasý ortak lisans programýnýn
akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini
almaya hak kazanamazlar.
Öðrenciler uluslararasý ortak lisans programlarýna, ilgili puan türündeki
ÖSS ve aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýný içeren yerleþtirme (Y-
ÖSS) puanlarý esas alýnarak ÖSYM tarafýndan merkezi olarak
yerleþtirilirler. Söz konusu uluslararasý ortak lisans programlarýna kabul
edilebilmek için öðrencilerin ilgili puan türündeki ÖSS puanýnýn en az
210 ve Y-ÖSS puanýnýn ise en az 250 olmasý gerekmektedir.
Çift diploma programlarýnda dersler Ýngilizce olarak
verilecektir.Öðrencilerin öðrenime baþlayabilmeleri için yeterli düzeyde
Ýngilizce bilmeleri gerekmektedir. Bu programlara yerleþtirilen ancak
Ýngilizce dil seviyesini tespit eden TOEFL sýnavýndan yeterli puaný
alamayanlar ilgili Türk Üniversitesinin Ýngilizce Hazýrlýk Okulunda
yoðun Ýngilizce eðitimi alacaklardýr. ABD’de eðitime gidebilmek için,
öðrenciler yazýlý TOEFL sýnavýndan en az 550, bilgisayar ortamýnda
yapýlan TOEFL sýnavýndan (CBT) en az 213 puan (bazý programlar için
220 puan) veya (ÝBT) internet ortamýnda yapýlan TOEFL sýnavýndan 74
puan (Ýzmir Ekonomi, Iþýk, Hacettepe Üniversiteleri için 79, Bilkent,
Orta Doðu Teknik, Ýstanbul Teknik Üniversiteleri için 80)  TOEFL
puanýný almak zorundadýr. TOEFL sýnavýndan istenen bu puanlar bazý

üniversitelerde lisans eðitimine baþlayabilmek için, bazý üniversitelerde
ise ABD’deki eðitime baþlayabilmek için ön koþullardýr. Bu konuda
ayrýntýlý bilgiye ilgili Türk üniversitelerinin internet sayfasýndan
eriþilebilir. Öðrencilere TOEFL koþulunu saðlamalarý için en fazla iki
yýl verilir. Öðrenciler iki yýl içerisinde TOEFL koþullarýný saðlayamazsa
ÖSS puanýna ve tercihine göre ÖSYM tarafýndan Türkiye’de öðretim
dili Türkçe olan ve varsa ayný adý taþýyan, yoksa eþdeðer bir
yükseköðretim programýna yerleþtirilebilirler. (Ýngilizce Öðretmenliði
programlarý hariç.)Uluslararasý ortak lisans programýna kabul edilen
öðrenciler, ABD’de öðrenim görmek için gerekli vizeyi almakla
yükümlüdür ve öðrenciler ABD vizesi alabilmek için gerekli koþullarý
yerine getirmelidirler. Türk ve Amerikan program koordinatörleri vize
baþvurularýnda öðrencilere yardýmcý olacaklardýr. Öðrenim ücretleri
2009-2010 eðitim-öðretim yýlý için belirlenmiþ olup, önümüzdeki
yýllarda öðrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artýþlar her eðitim-
öðretim yýlý baþýndan önce öðrencilere ayrýca duyurulacak ve giriþ
yýlýna bakýlmaksýzýn tüm öðrenciler o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim
ücretlerine tabi olacaklardýr.
Uluslararasý ortak lisans programlarýnda ilgili Türk devlet üniversiteleri
için belirtilen yýllýk öðrenim ücretleri Türkiye’deki hazýrlýk ve lisans
eðitimini kapsamaktadýr. Her yýl Türk devlet üniversiteleri için ilan
edilecek öðrenim ücreti, Bakanlar Kurulu kararý ile belirlenen ikinci
öðretim ücretleri temel alýnarak Yükseköðretim Kurulu tarafýndan
saptanacaktýr. Uluslararasý ortak lisans programý çerçevesinde ABD’
de geçirilecek dönemler için öðrenciler gittikleri üniversitenin o yýl
için belirlenen öðrenim ücretini ödeyeceklerdir.
Yurt içindeki bir yükseköðretim kurumundaki uluslararasý ortak
programdan akademik baþarýsýzlýk nedeniyle iliþkisi kesilenlerin yurt
dýþýndaki yükseköðretim kurumu ile de iliþkisi kesilecektir. Yurt
dýþýndaki bir yükseköðretim kurumundaki uluslararasý programdan
akademik baþarýsýzlýk nedeniyle iliþkisi kesilen öðrenciler yurt içinde
gördüðü yüksekörenimdeki baþarý notu esas alýnarak Yükseköðretim
Kurumlarý Arasýnda Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiþ
Esaslarýna Ýliþkin Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye’deki baþka
bir yükseköðretim kurumundaki eþdeðer bir programa yatay geçiþ
yapabilecektir. Baþarýsýzlýk dýþýndaki bir nedenle öðrenim görülmekte
olan uluslararasý ortak programýn baðlý olduðu yükseköðretim
kurumlarýnýn birisinden iliþiði kesilenlerin diðer yükseköðretim
kurumundan da iliþiði kesilecektir.
Öðrencinin öðrenim görmekte olduðu bir uluslararasý ortak programdan
ayný üniversite veya baþka bir üniversite bünyesinde ayný alanda
yürütülen diðer uluslararasý ortak programa Yükseköðretim Kurulu
tarafýndan çýkarýlmýþ yatay geçiþ yönetmeliðine uygun olarak yatay
geçiþ yapýlabilir. Bir uluslararasý ortak programdan yurt içindeki diðer
eðitim programlarýna veya yurt içindeki bir programdan uluslararasý
ortak bir programa yatay geçiþ ise Yükseköðretim Kurulu tarafýndan
çýkarýlmýþ yatay geçiþ yönetmeliðine uygun olarak yatay geçiþ
yapýlabilir.
Üniversitelerinuluslararasý ortak lisans programlarýna iliþkin ayrýntýlý
bilgiye www.yok.gov.tr/universiteler/uni_web.htm internet adresinden
veya www.suny.edu.tr adresinden ulaþýlabilecektir.

Bk. 252. Binghamton Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan uluslararasý
ortak lisans programlarý 4 yýl süreli olup, öðrenciler iki kez birer
akademik yýl süre ile öðrenimlerinin yarýsýný Binghamton’da  diðer
yarýsýný da Türkiye’deki ilgili üniversitelerinde tamamlayacaklardýr.
2009-2010 eðitim öðretim yýlý için bu programlara yerleþen öðrenciler
için öðrenim ücreti Ýngilizce hazýrlýk ve lisans programlarý için akademik
yýl baþýna  ODTÜ’de 8 560 TL, Bilkent Üniversitesinde 16 900 TL,
ÝTÜ’de (lisans eðitimi için 9 200 TL, hazýrlýk sýnýfý için 7 000 TL) olup,
Güz ve Bahar dönemlerinde iki eþit taksitte ödenecektir. Binghamton
Üniversitesinde geçirilecek dönemler için öðrenciler bu üniversitenin
o yýl için belirlenen ücretini ödeyeceklerdir. Bu üniversitenin 2009-
2010 öðretim ücreti, zorunlu saðlýk sigortasý dahil, akademik yýl baþýna
(yaz dönemleri hariç) yaklaþýk 13 400 ( ÝTÜ için yaklaþýk 15 000) ABD
dolarýdýr. Öðrencinin Binghamton’da bulunacaðý süre içinde yurt,
yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý  harcamanýn
akademik yýl baþýna yaklaþýk 12 500 - 16 000 ABD Dolarý tutacaðý
tahmin edilmektedir. ODTÜ, ÝTÜ ve Bilkent Üniversitesinin
programlarýnda öðrenci ilk gittiði dönem öncesi katýlacaðý oryantasyon
programý ücretini (yaklaþýk 300 ABD Dolarý) ayrýca ödeyecektir.

Bk. 253. Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi (ÝTÜDF) ile SUNY
Denizcilik Üniversitesi [SUNY Maritime College (SUNYMC)] çift
diplomaya yönelik uluslararasý ortak lisans programlarý 4 yýl sürelidir.
Birinci sýnýf eðitiminin güz yarýyýlý ÝTÜDF’de, bahar yarýyýlý ise
SUNYMC de yapýlacaktýr. Birinci sýnýf yaz yarýyýlýnda, iki ay sürecek
olan ilk Açýk Deniz Eðitimi SUNYMC eðitim gemisi “T/S Empire State
VI” ile yapýlacaktýr. Ýkinci sýnýf eðitimi güz ve bahar yarýyýllarý SUNYMC
de yapýlacaktýr. Ýkinci Sýnýf yaz yarýyýlýndaki iki ay sürecek olan ikinci
Açýk Deniz Eðitimi yine SUNYMC eðitim gemisi “T/S Empire State
VI”  ile yapýlacaktýr. Üçüncü sýnýf güz yarýyýlý eðitimi ÝTÜDF’de
yapýlacaktýr. Üçüncü sýnýf bahar yarýyýlý ile yaz yarýyýlý boyunca üçüncü
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ve son Açýk Deniz Eðitimi ulusal-uluslararasý armatörlerin ticari
gemilerinde yapýlacaktýr. 4. sýnýf güz ve bahar yarýyýlý eðitimleri
ÝTÜDF’de yapýlacaktýr. Türkiye’deki bir yýllýk hazýrlýk eðitim-öðretim
ücreti 7000 TL tutmaktadýr.
4 yýllýk çift diplomaya yönelik uluslararasý ortak lisans programlarýnýn
maliyetlerinin yýllara göre daðýlýmlarý: 1.yýl ÝTÜ’deki eðitimleri için
5750 TL, SUNYMC deki eðitimleri (yaz açýk deniz eðitimi dahil) için
yaklaþýk 12 429,75 ABD Dolarý; 2. yýl (yaz açýk deniz eðitimi dahil) 19
180 ABD Dolarý; 3. ve 4. yýl ÝTÜ’deki eðitimleri için 11500 TL olup
bunlara ek olarak 1. yýl SUNYMC mecburi yatýlýlýk sistemi için barýnma
(iki kiþilik odada) yiyecek (günde üç öðün) ve saðlýk sigortasý bir yarý
yýlda toplam yaklaþýk 5 795,50 ABD Dolarý; 2. yýl SUNYMC mecburi
yatýlýlýk sistemi için barýnma (iki kiþilik odada) yiyecek (günde üç öðün)
ve saðlýk sigortasý yýlda toplam yaklaþýk 11 215 ABD Dolarý tutmaktadýr.
Çift diplomaya yönelik uluslararasý ortak lisans programlarý, kýz/erkek
öðrencilerle üniformalý, yatýlý bir düzende (ABD) ast-üst iliþkileri
içinde gerçekleþtirilir. Üniformalarýn temini öðrenciye aittir. Mezunlar
için uluslararasý ve ulusal armatör gemilerinde çok cazip þartlarda iþ
bulma olanaklarý bulunmaktadýr.

Bk. 254. SUNY New Paltz Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan Ýþletme ve
Ekonomi uluslararasý ortak lisans programlarýnýn süresi Ýngilizce
hazýrlýk sýnýfý hariç 4 takvim yýlýnda tamamlanacaktýr. Öðrenciler,
Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý ve 1. sýnýfýn tamamý ile 2.,3.,4. sýnýfýn birinci
dönemlerini Türkiye’deki üniversitelerinde 2.,3.,4. sýnýfýn ikinci
dönemlerini (ÝTÜ için geniþletilmiþ Bahar dönemlerini 15 Ocak-15
Temmuz arasý) New Paltz Üniversitesinde geçireceklerdir.
Ýstanbul Teknik Üniversitesi için 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda
bu programlara girecek öðrencilerin yýllýk öðrenim ücreti, Ýstanbul
Teknik Üniversitesindeki Ýngilizce Hazýrlýk Okulu için 7000 TL  lisans
programlarý için dönem baþýna 3 950 TL, ABD’deki eðitimleri için
yaklaþýk 9 500 ABD Dolarýdýr. Bu ücret, New Paltz Üniversitesinin
öðrenim ücreti ve temel harçlarýný, öðrencinin programda öngörülen
dönemlerde ABD’de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk sigortasý
ücretini kapsamaktadýr.
Ýzmir Ekonomi Üniversitesi UOLP öðrencileri, Türkiye’de bulunduklarý
dönemlerin ücretlerini Ýzmir Ekonomi Üniversitesi’ne, Uluslararasý
Ortak Lisans Programlarý çerçevesinde ABD’de anlaþmalý Üniversitede
bulunduklarý dönemlerin ücretlerini gittikleri üniversiteye
ödeyeceklerdir. Ýzmir Ekonomi Üniversitesi için 2009-2010 eðitim
öðretim yýlý Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý ve Lisans Programlarý  ücreti bir
akademik yýl için 7 850 ABD Dolarý’dýr. (KDV dahil), Bu ücretin ilk
taksiti kesin kayýt sýrasýnda o günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ
kurundan hesaplanarak, ikinci taksiti ikinci yarýyýl baþýnda ders
kayýtlarýndan once Üniversite tarafýndan ilan edilen tarihlerdeki TC
Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan
ödenecektir., Yurtdýþý üniversitenin ücreti günün koþullarýna uygun
olarak her akademik yýl için yeniden belirlenip üniversitenin web
sitesinde yayýnlanmaktadýr. Ýþletme UOLP (SUNY-New Paltz) nin
ücreti yýllýk yaklaþýk 12.500 ABD Dolarýdýr. Öðrencinin New Paltz’da
bulunacaðý süre içinde yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý
için yapacaðý harcamanýn akademik yýl baþýna yaklaþýk 8000 -11 600
ABD Dolarý) tutacaðý tahmin edilmektedir.

Bk. 255. Programa kaydolan öðrenci her iki kurumda belirlenen öðrenim ücretinin
yarýsýný ödeyecektir. Karþýlýksýz olan bu destek Ýngilizce hazýrlýk
programýnda geçirilen 1 yýl ile normal lisans süresince  verilir. Söz
konusu bursun devamý ile ilgili esaslar üniversiteler tarafýndan
belirlenir. Buna iliþkin ayrýntýlý bilgiye üniversitelerin web sitelerinden
ulaþýlabilir.

Bk. 256. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý
bütün koþullara ek olarak; 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle 22 yaþýndan
gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez), evli veya dul olmamak,
reþit olmayanlar için veli göstermek, boyu 1,65 m’den az olmamak, boy
uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan
en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak, dilinde kekemelik,
pelteklik, tutukluk bulunmamak; ön kayýtta yapýlacak mülâkat ve beden
eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak, saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli
olduðunu,  renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn
arýzasýz olduðunu Bölge Liman Baþkanlýklarýnýn ön gördüðü bir
hastaneden alýnacak “Gemiadamlarý Saðlýk Yoklama Belgesi” ile kesin
kayýtta belgelemek gerekir. Bu programa girmeye hak kazananlardan
yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi,
yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi
faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan
dolayý mahkum olmamýþ ve baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma ya
da kamu davasý ile taksirli suçlar hariç þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ
olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu
aranacaktýr. ÝTÜ Denizcilik Fakültesi, Ýstanbul Teknik Üniversitesine
baðlý Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý hariç, üniformalý bir Fakültedir.

Bk. 257. Ýstanbul Teknik Üniversitesi ile Southern Illinois Üniversitesi
Edwardsville (SIUE) ile yürütülecek olan uluslararasý ortak lisans
programlarý 4 yýl süreli olup öðrenciler 1. ve 3. yýllar Ýstanbul Teknik

Üniversitesi’nde 2. ve 4. yýllar Southern Illinois Üniversitesi
Edwardsville‘de eðitim alacaklardýr.
2009-2010 eðitim-öðretim yýlý için bu programlarýn akademik yýl baþýna
öðrenim ücreti ÝTÜ’de eðitim görecek öðrenciler için 9200 TL, SIUE’de
eðitim görecek öðrenciler için  17 000 ABD Dolarý  olup, SIUE’nin bu
ücreti Southern Illinois Üniversitesi Edwardsville’in öðrenim ücreti
ve temel harçlarýndan, öðrencinin programda öngörülen dönemlerdeki
oryantasyon programý ücretinden, ABD’de bulunduðu süre içindeki
saðlýk sigortasýndan oluþmaktadýr. Öðrencinin Illinois’de bulunacaðý
süre içinde, yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için
yapacaðý harcamanýn akademik yýl baþýna yaklaþýk 15 000 ABD Dolarý
tutacaðý tahmin edilmektedir. Yukarýda belirtilen yýllýk öðrenim ücretleri
lisans eðitimini kapsamaktadýr. Türkiye’deki üniversitelerinde
Ýngilizce Hazýrlýk Okuluna devam edecek öðrenciler için öðrenim ücreti
bir akademik yýl için 7000 TL olacaktýr.

Bk. 258. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda
yýllýk eðitim ücreti Ýþletme ve Bilgisayar Uygulamalý Ekonomi 1618
ABD, Pazarlama ve  Uluslararasý Ticaret 1860 ABD ve Ýstatistik
programý 1240 ABD Dolarý'dýr. Eðitim dili Azerice ve Rusça’dýr.
Hazýrlýk eðitimi üniversite bünyesinde verilmektedir. Hazýrlýk eðitim
ücreti 400 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda
gösterilen yýllara dahil deðildir. Yurt imkaný bulunmamaktadýr.

Bk. 259. Atýlým Üniversitesinin ABD Incarnate Word Üniversitesi ile birlikte
yürütüleceði Biliþim Sistemleri Mühendisliði ile Ýngiliz Dili ve
Edebiyatý Uluslararasý Ortak Lisans Programlarýnýn (UOLP) süresi
Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý hariç 4 takvim yýlýdýr.Atýlým Üniversitesi
öðrencileri Ýngilizce  hazýrlýk sýnýfý, birinci sýnýf ve ikinci sýnýfta Atýlým
Üniversitesi’nde; üçüncü sýnýf ve dördüncü sýnýfta Incarnate Word
Üniversitesi’nde öðrenim göreceklerdir.
2009-2010 Eðitim-Öðretim Yýlý Uluslararasý Ortak Program
öðrencilerinin öðrenim ücreti Atýlým Üniversitesi için 12.000 ABD
Dolarý ( T.C. Merkez Bankasý ABD Dolar döviz alýþ kurunun 1.50 TL’yi
aþmasý halinde 2009-2010 öðretim yýlý için Dolar kuru en fazla 1.50 TL
olarak esas alýnacaktýr.), Incarnate Word Üniversitesi için 15.000 ABD
Dolarýdýr.Öðrenciler, öðrenim ücretlerini öðrenim gördükleri
üniversitelere öderler.Ýzleyen yýllarda öðrenciler mezun oluncaya kadar
ilk kayýt yaptýklarý yýlda Üniversiteler tarafýndan belirlenen ücretlerini
ödemeye devam ederler.Atýlým Üniversitesi’nde ilk kayýt sýrasýnda
ücretin yarýsý, diðer yarýsý ise; ikinci yarýyýl baþlamadan Atýlým
Üniversitesi akademik takviminde belirtilen tarihler arasýnda ABD
Dolarý ya da o günkü T.C. Merkez Bankasý ABD  Dolarý döviz alýþ kuru
esas alýnarak TL olarak iki eþit taksitte ödenir.Yurtdýþý üniversitenin
öðrenim ücreti ise;  öðrencilerin yurtdýþýndaki üniversiteye baþladýklarý
dönemin baþýnda üniversite tarafýndan ilan edilen tarihlerde ödenir.

Bk. 260. Bu üniversitede eðitim ücretli olup,  2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda
eðitim ücreti Mimarlýk bölümü için 1200 ABD Dolarý, Ýnþaat
Mühendisliði , Jeodezi ve Haritacýlýk bölümleri için 1000 ABD Dolarý
öðrenim ücreti ödenebilecektir. Öðretim dili Mimarlýk bölümü için
Azerice, Rusça ve Ýngilizce, Jeodezi ve Haritacýlýk bölümü için öðretim
dili Azerice diðer bölümler için Azerice ve Rusça’dýr. Üniversite
bünyesinde bir yýl hazýrlýk eðitimi verilmektedir ve ücreti yýllýk 600
ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen
yýllara dahil deðildir. Yurt imkaný bulunmaktadýr. Aylýk ücreti 25 ABD
Dolarýdýr. Üniversitede aylýk ücreti 250 ABD dolarý olan “Damla”
yurdu vardýr.(Yemek ücretleri de dahildir.) Üniversite hakkýnda ayrýntýlý
bilgiye, azacu@75yahoo.co.uk e-posta adresinden ulaþýlabilir.

Bk. 261. Bu programa kayýt olan öðrencilerin Yabancý Dil Hazýrlýk eðitim-
öðretimleri Ege Üniversitesi kampüsü Ýzmir-Bornova’da
gerçekleþtirilecektir.

Bk. 262. Öðrenciler öðrenimlerinin 1. yýlýný Gazi Üniversitesi Diþ Hekimliði
Fakültesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 263. Bu programda; yüzme, dalma, can kurtarma ve deniz uygulamalarý
bulunmaktadýr. Adaylarýn bu uygulamalara dayanýklý olduklarýný
belirten ve bu alanlarda bulunmasýný engelleyecek fiziki ve ruhsal
engelinin olmadýðýný belgeleyecek tam teþekküllü bir hastaneden heyet
raporu alýnmasý zorunludur. Programda kullanýlacak kiþisel tüm
malzemelerin (maske, palet, þinorkel vs.) temini öðrenciye aittir.

Bk. 264. Eðitim Malatya iline 15. km uzaklýktaki Battalgazi ilçesindeki Ýkinci
Kampus alanýnda sürdürülecektir.

Bk. 265. 2009-2010 öðretim yýlýnda 2009 ÖSYS’de ilk 5 000’e girerek
Üniversitenin lisans programlarýna kayýt yaptýran 10 öðrenciye Sivas
Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan 9 ay süre ile ayda 100,00 TL
karþýlýksýz burs verilecektir.

Bk. 266. Öðrenciler hazýrlýk sýnýfý eðitimlerini Karabük Kampusü’nde sürdüreceklerdir.
Bk. 267. Öðrenciler 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda öðrenimlerini

Kahramanmaraþ Merkez Karacasu  Yerleþkesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 268. Öðrenciler öðrenimlerini Eceabat yerleþkesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 269. Bu programa yerleþen adaylarýn, ad, soyad, doðum tarihi, uyruk, pasaport

numarasý ve adrese iliþkin bilgilerin yer aldýðý bir mektubu Ýngilizce
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olarak Adres: 37 Peremogi Ave, Kiev 030556/Ukraine Faks: +380 44
241 67 36 Tell: +380 44 236 10 63 E-mail avig@mf.ntu-kpi.kiev.ua
GannaGrigorivna Vlasyuk E-mail nabor@mf.ntu.kpi.kiev.ua Viktoria
Viktorivna Mironenko göndermeleri gerekmektedir.  Adaylarýn,
üniversite tarafýndan gönderilecek davet mektubu ile Ankara’da
Ukrayna Büyükelçiliðine, Ýstanbul’da Ukrayna Konsolosluðu’na
öðrenci vizesi almak için baþvurmalarý gerekmektedir.

Bk. 270. Okan Üniversitesi’nde eðitim ücrete tabidir. 2009-2010 ders yýlýnda
bir yýllýk eðitim ücreti; Fen-Edebiyat Fakültesi Eþit Aðýrlýklý Programlar,
Mühendislik-Mimarlýk Fak. ve Hukuk Fak. için18.800 TL., Ýktisadi ve
Ýdari Bilimler Fak., Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu programlarý
(Gastronomi hariç), Güzel Sanatlar Fak. programlarý 17.300 TL., Fen-
Edebiyat Fak. Sayýsal ve Dil Programlarý ile Uygulamalý Bilimler
Yüksekokulu Gastronomi programý 16.800 TL., önlisans programlarýnda
bir yýllýk eðitim ücreti Ýngilizce programlarda 9.400 TL, Ýkinci Öðretim
programlarýnda 8.400 TL., diðer programlarda 8.900 TL.’dir. Hazýrlýk
Sýnýfýnýn bir yýllýk eðitim ücreti öðrencinin kayýt yaptýracaðý programýn
eðitim ücretiyle aynýdýr. Bu ücretlere % 8 KDV dahil deðildir.
Üniversitenin belirleyeceði banka ile kredi sözleþmesi yapmak ve kredili
mevduat hesabý açtýrmak koþuluyla ve 4 eþit taksitte ödenmesi
durumunda, bu ücretin birinci taksiti kesin kayýt sýrasýnda, diðer taksitler
Kasým 2009, Ocak 2010 ve Mart 2010 tarihlerinde (ilgili ayýn en geç 8.
günü) tahsil edilir. Taksitli ödemelerde en az % 25 peþin alýnýr. Geri
kalan taksitlere aylýk % 1,5 faiz oraný uygulanýr. Eðitim ücretleri takip
eden yýllarda, günün ekonomik koþullarýna uygun olarak Mütevelli
Heyet tarafýndan yeniden belirlenip akademik yýl baþlamadan ilan edilir.
Burslu programlara 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. Ayrýca Üniversiteye
yerleþtirilen ve yerleþtirildiði puan türünde ilk 100’e giren öðrencilere
eðitim ücretinden muafiyet yanýnda 9 ay süreyle aylýk 500 TL, ilk 101-
500’e giren öðrencilere 400 TL, 501-1 000 arasýna giren öðrencilere
300 TL Mütevelli Heyetçe Onur Bursu olarak verilir. Sanat, Kültür
veya Spor alanýnda Üniversitemizi baþarý ile temsil eden öðrencilere
Mütevelli Heyetçe belirlenen tutar ve sayýda Sanat, Kültür ve Spor
Bursu verilir. Mütevelli Heyet Baþkanlýðý’nca belirlenen branþlarda
Milli sporcu olanlara (son iki yýlda milli olduklarýný ilgili
federasyonlarca belgelemek þartýyla) 3 öðrenciye %100, 4 öðrenci % 50
eðitim bursu, buna ek olarak öðrenim süresi içinde yapýlan milli veya
üniversitelerarasý müsabakalarda dünya ve olimpiyat, Avrupa, Türkiye
þampiyonu olanlara, bir sonraki yýldan itibaren ödenmek üzere sýrasýyla
ve yýlda 9 ay süreyle 500, 400 ve 300 TL. aylýk verilir. Tam, %50 veya
%25 burslu öðrencilerden, bir öðretim yýlý sonunda genel not ortalamasý
3.50’nin üzerinde olanlara baþarý bursu olarak bir sonraki eðitim-
öðretim dönemi için yemek (öðle), %50 servis ve %50 yurt bursu
aþaðýdaki koþullara baðlý olarak verilebilir (3.51-3.70 üç seçenekten
biri, 3.71-3.90 üç seçenekten ikisi, 3.90 ve üzeri üçü birden). Lisans
öðrenimlerinin ikinci yarý yýlýný tamamlayan ve hiçbir burstan
yararlanamayan öðrencilerden genel not ortalamasý 4 üzerinden 3.50 ve
üstü olanlara eðitim ücretinin %10-%50’si arasýnda baþarý bursu verilir.
Uluslararasý Bakalorya (IB) diploma programý uygulayan öðretim
kurumlarýndan mezun olup da ÖSS sonucuna göre Üniversitemize
yerleþtirilen adaylardan IB notu 33-39 olanlara %50, 40 ve üstü olanlara
ise %80 oranýnda öðrenim ücretinden indirim yapýlýr. Üniversitenin
programlarýný kazanan ve Mütevelli Heyetçe belirlenen 3 engelli
öðrenciden öðrenim ücreti alýnmayacaktýr. Ayrýca öðrencilere Mütevelli
Heyetçe belirlenen tutar ve sayýda ihtiyaç ve destek bursu verilir.
Üniversiteye ÖSYM tarafýndan yerleþtirilerek kesin kayýt yaptýran
eðitimciler ile bunlarýn eþ ve çocuklarýna lisans öðrenim ücretlerinde %
10 indirim saðlanýr. Okan Üniversitesini ilk 3 tercihi içinde  yazýp
burslu kontenjanlar dýþýndaki programlara yerleþtirilenlere % 25
oranýnda indirim yapýlýr. Burslar karþýlýksýz olup, öðrenci sadece bir
indirimden /burstan yararlanýr.
Üniversitede yerleþtirme fakülte ve puan bazýndadýr (Güzel Sanatlar ve
Hukuk Fakülteleri hariç). Fakülte ve puan türü tercihi yapan öðrenciler
kayýt olurken istedikleri bölüm/programý tercih ederler. Birinci sýnýfýn
sonunda bu tercihlerini (puan türü bazýnda) deðiþtirme veya
kesinleþtirme haklarý vardýr. Ancak, ÖSYM tarafýndan yapýlan merkezi
sýnavla bu programlara yerleþtirilen öðrencinin ortak eðitimi baþarý ile
tamamladýktan sonra Yükseköðretim Kurumlarý Arasýnda Ön Lisans ve
Lisans Düzeyinde Yatay Geçiþ Esaslarýna Ýliþkin Yönetmeliðin 10 ncu
maddesi hükümleri kapsamýnda bu lisans derecelerinden birinde
öðrenime devam edebilmesi için, merkezi sýnavdan aldýðý puanýn, merkezi
sýnava girdiði yýl itibarýyla yurt içindeki diðer üniversitelerdeki eþdeðer
programa kayýt yaptýran en düþük puanlý öðrencinin puanýndan az
olmamasý þarttýr.
Fen-Edebiyat Fakültesi Dil Aðýrlýklý Programlara yerleþen bir aday;
Almanca, Arapça, Çince, Ýngilizce veya Rusça Mütercim-Tercümanlýk
Programlarýndan birine, Sayýsal Programlara yerleþen aday; Uygulamalý
Matematik Programýna, Eþit Aðýrlýklý Programlara yerleþen aday ise;
Psikoloji veya Sosyoloji Programlarýndan birine kayýt yaptýrýr.

Mütercim-Tercümanlýk Programlarýndan birine kayýt olan aday seçtiði
programa göre ilgili dilde yeterlik sýnavýna alýnýr. Bu sýnavda: a)
Baþarýlý olanlar, seçtikleri dilde lisans eðitimlerine baþlarlar ve isterlerse
birinci yýlýn sonunda fakültede mevcut Mütercim-Tercümanlýk
programlarýndan diðerine yönelebilirler. Bu durumda ilgili dilde
yeterlik sýnavýnda baþarýlý olmalarý þarttýr. (Bu yeterlik sýnavýnda
baþarýsýz olan aday isterse deðiþtirmek istediði dile ait yabancý dil
hazýrlýk sýnýfýna devam ederek sene sonunda tekrar yeterlik sýnavýna
girebilir veya mevcut bölümünde eðitimine devam eder.). b) Baþarýsýz
olanlar, seçtikleri dilde, bir yýl hazýrlýk okurlar ve bu dilden hazýrlýk
yýlýnýn sonunda yeterlik sýnavýna girerler. Bu sýnavý baþaran aday
lisans eðitimine baþlar. Baþka bir dilde Mütercim-Tercümanlýk
Programýna yönelmek isteyen adaylar için a) maddesinde verilen bilgiler
geçerlidir. Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesinin Eþit Aðýrlýk
Programlarýna yerleþen aday; Bankacýlýk ve Finans (Ýngilizce), Ýþletme,
Ýþletme (Ýngilizce), Saðlýk Yönetimi, Uluslararasý Ýliþkiler, Uluslararasý
Ýliþkiler (Ýngilizce), Uluslararasý Lojistik, Uluslararasý Lojistik
(Ýngilizce) veya Uluslararasý Ticaret programlarýndan birine kayýt
yaptýrýr. Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Sayýsal Programlarýna
yerleþen aday; Bilgisayar Müh., Endüstri Müh., Endüstri Müh.
(Ýngilizce), Elektrik-Elektronik Müh. (Ýngilizce), Geomatik
Müh.(Ýngilizce), Ýnþaat Müh.(Ýngilizce), Mimarlýk (Ýngilizce), Makine
Müh. (Ýngilizce) veya Mekatronik Müh. (Ýngilizce) bölümlerinden birine
kayýt yaptýrýr. Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Eþit Aðýrlýklý
Programlarýna yerleþen aday; Muhasebe Bilgi Sistemleri veya Turizm
ve Otelcilik programlarýndan istediðine, ayný Yüksekokulun Sözel
Programlarýna yerleþtirilen bir aday Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk
veya Gastronomi, Sayýsal Programlarýna yerleþtirilen aday Biliþim
Sistemleri ve Teknolojileri bölümüne yerleþtirilmiþ demektir. Adaylarýn
birinci sýnýfýn sonunda tercihlerini (puan türü ve fakülte/yüksekokul
deðiþtirmeksizin) deðiþtirme veya kesinleþtirme haklarý vardýr. Bu husus
her öðrenci için geçerli olup yukarýda yer alan puan koþuluna tabidir ve
öðrencinin burs statüsünü deðiþtirmez. Üniversitemizde Mütercim-
Tercümanlýk Programlarýnda ilgili dilde yabancý dil hazýrlýk eðitimi
verilir. Bankacýlýk ve Finans (Ýngilizce), Ýþletme (Ýngilizce), Uluslararasý
Ýliþkiler (Ýngilizce), Uluslararasý Lojistik (Ýngilizce), Elektrik-
Elektronik Müh.(Ýngilizce), Endüstri Müh. (Ýngilizce), Geomatik
Müh.(Ýngilizce), Ýnþaat Müh. (Ýngilizce), Makine Müh. (Ýngilizce),
Mekatronik Müh. (Ýngilizce) ve Mimarlýk (Ýngilizce) programlarýnda
Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý vardýr ve eðitim dili Ýngilizcedir (Ayrýca Bk.17).
Diðer programlarda ise Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý olmakla birlikte eðitim
dili Türkçe’dir (Ayrýca Bk.16). Birinci sýnýfýn sonunda aday puan türü
ve fakülte bazýnda program deðiþtirmek isterse; eðitim dile Türkçe olan
bir programdan eðitim dili Ýngilizce olan bir programa kayýt
yaptýrabilmek için adayýn Hazýrlýk Sýnýfý eðitimini baþarý ile tamamlamýþ
olmasý gerekir. Önlisans programlarýnda ise eðitim dili Türkçe’dir.

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

Bk. 272. Öðrenciler öðrenimlerini Kocaeli Üniversitesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 273. Kayýt için tam teþekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleði yapmayý

engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadýðýný, erkek adaylarýn
1.75m’den, kýz adaylarýn 1.65m’den kýsa olmadýðýný belgeleyen heyet
raporu alýnmasý ve adaylarýn sabýka kaydýnýn olmamasý gerekir.

Bk. 274. Bu programa alýnacak erkek öðrencilerin 1,65 m’den kýz öðrencilerin
ise 1,60 m’den kýsa olmamalarý, boy uzunluðunun cm olarak ifade edilen
deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo
aðýrlýðýnda olmak; kurtarma ve taþýma iþlerinde iki kiþilik bir ekiple
çalýþýrken sedyedeki bir hastayý ekip arkadaþý ile birlikte taþýyabilecek
beden ve fizik yeterliliðine sahip olmalarý gerekmektedir.

Bk. 275. Öðrenciler öðrenimlerini Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesinde
sürdüreceklerdir.

Bk. 276. Öðrenciler öðrenimlerini Lalapaþa ilçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 277. Öðrenciler öðrenimlerini Bergama MYO. Aliaða Kampusunda

sürdüreceklerdir.
Bk. 278. Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurumunun aradýðý

bütün koþullara ek olarak; 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle 22 yaþýndan
gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); reþit olmayanlar için
veli göstermek; boyu erkek öðrencilerde 1,68 m’den kýz öðrencilerde
1,57 m’den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade
edilen  deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan
kilogram aðýrlýkta olmak;  dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk
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bulunmamak;   ön kayýtta yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda
baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe uygun olduðunu, renk
körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu;
Gemi Adamlarý Saðlýk Yönergesi çerçevesinde Bölge Liman
Baþkanlýklarýnýn öngördüðü bir hastaneden alýnacak ve  “GEMÝ
ADAMI OLUR” ibaresini taþýyan saðlýk raporu ile belgelemesi
gerekmektedir.  Bu programa girmeye hak kazananlardan adli sicil kaydý
sorgulamasý istenecektir. Meslek Yüksekokulunda denizcilik örf ve
gelenekleri uygulanmakta olduðundan, eðitim-öðretim süresince
öðrenciler denizcilik üniformasý  giymek zorundadýr. Denizcilik
üniformasýnýn temini öðrenciye aittir ve kesin kayýt öncesi temin edilmesi
zorunludur.

Bk. 279. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda
eðitim ücreti yýllýk 2000 ABD Dolarýdýr.  Üniversitede hazýrlýk eðitimi
vardýr, ücreti yýllýk 1500 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk süresi, öðretim
sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim dili Rusça ve
Gürcüce-Türkçe’dir.   Hazýrlýk sýnýfýnda Gürcü dili ve Rus dili bir sene
boyunca öðretilmektedir. Universitede yurt imkaný vardýr ve aylýk
ücreti 50 ABD dolarýdýr. 2009-2010 Öðretim Yýlýnda her bir öðrenci
hazýrlýk sýnýfýnda gördüðü dersten sýnava girecektir. Üniversite
hakkýnda ayrýntýlý bilgiye E-Mail: info @ bsu.edu.ge adresinden
Telefon: (995 222) 7 17 80, Faks: (888 222) 7 17 87 ulaþýlabilir.

Bk. 280. ODTÜ’nün New Paltz Üniversitesi ile birlikte yürüteceði Ýngilizce
Öðretmenliði Uluslararasý Ortak Lisans Programý 4 yýl süreli olup,
öðrenciler programýn 1., 2. ve 4. akademik yýllarýnda ODTÜ’nün Ankara
Kampusunda, 3. akademik yýlýnda ve 2 yaz döneminde (2. ve 3. akademik
yýl sonu) SUNY New Paltz’da eðitim göreceklerdir. 2009-2010 eðitim-
öðretim yýlýnda bu programlara girecek öðrenciler için öðrenim ücreti
ODTÜ’de geçirilecek Ýngilizce hazýrlýk ve lisans programlarý için yýllýk
7.600 TL olup Güz ve Bahar dönemlerinde iki eþit taksitte ödenecektir.
New Paltz Üniversitesinde geçirilecek dönemler için öðrenciler bu
üniversitenin o yýl için belirlenen öðrenim ücretini ödeyeceklerdir.
2008-2009 ders yýlýnda New Paltz Üniversitesi öðrenim ücreti, zorunlu
saðlýk sigortasý dahil akademik yýl baþýna (yaz dönemleri hariç) yaklaþýk
13.400 ABD Dolarýdýr. SUNY New Paltz’da geçirilecek herbiri 5
haftalýk iki yaz dönemi toplam eðitim ücreti þu anda yaklaþýk 6000 ABD
Dolarý olup öðrenci tarafýndan ayrýca ödenecektir. Öðrencinin New
Paltz’da bulunacaðý yaklaþýk 12 aylýk süre içinde yurt, yemek, kitap-
kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn yaklaþýk 16.000
ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir. Detaylar
“www.suny.metu.edu.tr” internet adresinde sunulmaktadýr.

Bk. 281. Ýlke Eðitim ve Saðlýk Vakfý Kapadokya Meslek Yüksekokulu Nevþehir
Ýli Ürgüp Ýlçesi Mustafapaþa Beldesi merkez olmak üzere ilin diðer ilçe
ve beldelerinde eðitim verecektir. Meslek Yüksekokulunda eðitim
ücretlidir. Eðitim ücreti KDV dâhil 5.940 TL olup, ilk kayýtta ücretin en
az 1/4’ü peþin olarak ödenir. Ücretin geri kalaný Kasým, Aralýk, Ocak,
Þubat, Mart, Nisan aylarýnda eþit taksitler halinde ödenecek olup birinci
taksit yüksekokulun banka hesabýna yatýrýlýr. Diðer taksitler ise kredi
kartý aracýlýðýyla tahsil edilir. (Ýlgili ayýn en geç beþinci günü) Ücretin
tamamýnýn peþin olarak tahsil edilmesi durumunda %8 indirim
uygulanacaktýr. Kayýt esnasýnda yüksekokulun belirleyeceði banka
aracýlýðýyla uzun vadeli ödeme imkânlarý da sunulmaktadýr. Doðum yeri
veya ikameti Aksaray, Kayseri, Kýrþehir, Nevþehir ve Niðde illeri olan
öðrencilere Atçýlýk ve Antrenörlüðü, Geleneksel El Sanatlarý, Organik
Tarým, Mimari Restorasyon, Þarap Üretim Teknolojisi ve Turist
Rehberliði Programlarýnda %25 bölge bursu verilmektedir.
Yüksekokulun tam ve %50 olmak üzere verdiði giriþ burslarý öðrenim
ücretiyle sýnýrlý olup zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfýnda geçirilecek
dönemi de (bir yýl) kapsar; ancak barýnma, beslenme, ulaþým, kitap,
donaným ve benzeri konularý kapsamaz. Öðrenci baþarýlý olduðu ve
disiplin cezasý almadýðý sürece bursu devam eder. Söz konusu burslar
karþýlýksýzdýr. Ýndirim ve/veya burslarýn en yüksek oranda olaný geçerli
sayýlýr. Eðitim ücretleri takip eden yýllarda günün ekonomik koþullarýna
uygun olarak mütevelli heyeti tarafýndan yeniden belirlenerek akademik
yýl baþlamadan ilan edilir. Ayrýca yüksekokulun “Burs ve Sosyal Yardým
Yönergesi” uyarýnca kýsmi çalýþma bursu, akademik baþarý bursu, kardeþ
bursu, þehit ve gazi çocuklarý bursu gibi burslar da verilmektedir.
Kýz ve erkek öðrenciler için yerleþke bölgesi ve dýþýnda barýnma
olanaklarý saðlanmýþtýr. Yeni kayýt yaptýran öðrencilere öncelik
tanýnmaktadýr. Konaklama anlaþmasý bir akademik yýl için yapýlýr ve yýl
içerisinde iptal edilemez. Disiplin soruþturmasý neticesinde okuldan,
öðrenci evlerinden uzaklaþtýrýlan veya çýkarýlan öðrenciler eðitim ve
konaklama ücretleri konusunda ödeme taahhütlerine uymakla
yükümlüdürler. Yüksekokul da eðitim haftanýn yedi günü devam eder.

Bk. 282. Öðrenciler 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda öðrenimlerini Þanlýurfa
il merkezinde sürdüreceklerdir.

Bk. 283. Öðrenciler öðrenimlerini Gazi Üniversitesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 284. Ýzmir Ekonomi Üniversitesi’nin SUNY Fredonia Üniversitesi ile birlikte

yürüteceði ortak lisans programlarý 4 yýl sürelidir. Öðrenciler iki kez
birer akademik yýl süre ile öðrenimlerinin yarýsýný SUNY Fredonia’da
, diðer yarýsýný Türkiye’deki ilgili üniversitelerinde tamamlayacaklardýr.

Ýzmir Ekonomi Üniversitesi UOLP öðrencileri, Türkiye’de bulunduklarý
dönemlerin ücretlerini Ýzmir Ekonomi Üniversitesi’ne Uluslararasý Ortak
Lisans Programlarý çerçevesinde ABD’de anlaþmalý üniversitede
bulunduklarý dönemlerin ücretlerin gittikleri üniversiteye
ödeyeceklerdir. Ýzmir Ekonomi Üniversitesi’nin 2009-2010 öðretim
yýlýnda Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý ve Lisans Programlarý ücreti bir akademik
yýl için 7 850 ABD Dolarý’dýr (KDV dahil) . Bu ücretin ilk taksiti kesin
kayýt sýrasýnda o günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan
hesaplanarak, ikinci taksiti ikinci yarýyýl baþýnda ders kayýtlarýndan
önce üniversite tarafýndan ilan edilen tarihlerdeki TC Merkez Bankasý
efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir.
Yurt dýþý üniversitenin ücreti günün koþullarýna uygun olarak her
akademik yýl için yeniden belirlenip üniversitenin web sitesinde
yayýnlanmaktadýr. Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Programýnýn SUNY-
Fredonia Üniversitesi için yýllýk ücreti yaklaþýk 12.500 ABD Dolarý;
Bilgisayar Mühendisliði ve Yazýlým Mühendisliði Bölümlerinin yýllýk
ücreti yaklaþýk 14.000 ABD Dolarý’dýr. Bu ücret Fredonia
Üniversitesinin öðrenim ücreti ve temel harçlarýný, öðrencinin programda
öngörülen dönemlerde ABD’de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk
sigortasý ücretini kapsamaktadýr. Fredonia Üniversitesi’nin 2009-2010
öðretim yýlý ücreti henüz kesinleþmemiþ olup, az miktarda artýþ
gösterebilecektir. Öðrencinin Fredonia’da bulunacaðý süre içinde, yurt,
yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý  harcamanýn akademik
yýl baþýna yaklaþýk 9650 ABD Dolarý  tutacaðý tahmin edilmektedir.

Bk. 285. Bu programda dersler internete dayalý eðitim sistemi ile yürütülecektir.
Programa alýnan öðrencilerin bir kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna,
yaygýn iþletim sistemlerini ve büro yazýlýmlarýný çalýþtýrabilme gibi
temel bilgisayar kullaným becerilerine sahip olmalarý gerekmektedir.
Programdaki derslerin bir bölümüne internet üzerinden katýlým zorunlu
olduðundan öðrencilerin öðretim süresi boyunca internete eriþim
olanaðý bulunmalýdýr. Programdaki uygulama dersleri Eskiþehir’de
yapýlacaktýr.  Bu programa alýnan öðrencilerden her öðretim yýlýnda
Üniversite tarafýndan belirlenecek miktarda sýnav, kitap, basýlý malzeme,
yazýlým, CD-ROM ve internet hizmetleri ücreti alýnýr. 2009-2010 öðretim
yýlýnda öðretim gideri olarak alýnacak olan bedeller ilgili Öðrenci
Kayýt Kýlavuzu ya da Anadolu Üniversitesi web sitesinden öðrenilebilir.

Bk. 286. Bu programa kayýt olan öðrenciler mesleðin gerektirdiði kýyafeti ve
donanýmý edinmek ve eðitim esnasýnda kullanmak zorundadýr. Renk ve
model standart tek tiptir. Temini öðrenciye aittir ve mecburidir.

Bk. 287. Öðrenciler oluþabilecek kazalara karþý ferdi kaza sigortasý yaptýrmakla
mükelleftir.

Bk. 288. Bir yýl süreli zorunlu Hýrvatça Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk
sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Hýrvatça
yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.

Bk. 289. Yurt binasý tamamlanýncaya kadar öðrenciler öðrenimlerini Merkez
Kampüste (Giresun) sürdüreceklerdir.

Bk. 290. Öðrenciler öðrenimlerini Piraziz ilçesinde sürdüreceklerdir.
Bk. 291. Bu programa kayýt olan öðrencilerden her eðitim-öðretim yýlýnda, ders

uygulamalarýnda kullanýlmak üzere sarf malzeme ve araç-gereç gideri
alýnýr.

Bk. 292. Bu programa kayýt olan öðrenciler Hazýrlýk Sýnýfý eðitimlerini Aydýn’da
sürdüreceklerdir.

Bk. 293. Bu programa kayýt olan öðrencilerin Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý eðitimleri
Tekirdað Deðirmenaltý Yerleþkesinde gerçekleþtirilecektir.

Bk. 294. Bu programa alýnacak öðrencilerin  yüzme, dalma, can kurtarma ve
denize dayanýklý olma durumlarýna engel teþkil edecek herhangi bir
saðlýk sorunlarý olmadýðýna dair, saðlýk kurulu raporunu Rize Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesinden veya tam teþekküllü bir hastaneden almalarý
gerekir. Ayrýca bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim
kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; 1 Temmuz 2009 tarihi
itibariyle 21 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez);
reþit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öðrencilerde 1,66
m’den, kýz öðrencilerde ise 1.60 m’den az olmamak; boy uzunluðunun
santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5
fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik,
tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden yeterliliði
sýnavlarýnda baþarýlý olmak; Yüksekokulca öngörülen diðer saðlýk
koþullarýna uygunluðunu Rize Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden
veya tam teþekküllü bir hastaneden alýnmýþ olan “Gemi Adamý Olur
Saðlýk Raporu” ile belgelemek gerekir. Saðlýk raporu formlarý, RÜ Öðrenci
Ýþleri Daire Baþkanlýðýndan alýnabilir veya www.rize.edu.tr web
sayfasýndan indirebilir. Bu programa girmeye hak kazananlardan
yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi,
yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi
faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan
dolayý mahkum olmamasý,  þahsý hakkýnda soruþturma ya da  kamu
davasý ile ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn
olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. Öðrenciler Hazýrlýk Sýnýfý
dahil olmak üzere üniforma giymek zorundadýrlar. Üniformalarýnýn temini
öðrencilere aittir. Bu programa yerleþtirilen öðrenciler hazýrlýk
sýnýfýndaki ve diðer sýnýflardaki öðrenimlerini Turgut Kýran Denizcilik
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Yüksekokulunda sürdüreceklerdir. Bu programda öðrenim görecek
öðrencilerin Rize Üniversitesi Kaptan Arif Bayraktar öðrenci yurdunda
barýnma zorunluluklarý vardýr.

Bk. 295. Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurumunun aradýðý
bütün koþullara ek olarak;  boyu erkek öðrencilerde 1,65 m’den, kýz
öðrencilerde  1,60 m’den az olmamak; boy uzunluðunun santimetre
olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15
noksan kilo aðýrlýkta olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli
olduðunu, Bölge Liman Baþkanlýklarýnýn öngördüðü bir hastaneden
alýnacak “GEMÝ ADAMI OLUR” ibaresi taþýyan saðlýk raporu ile
kesin kayýtta belgelemek gerekmektedir.

Bk. 296. Bu programda dersler internete dayalý uzaktan eðitim sistemiyle
yürütülecektir. Programa alýnan öðrencilerin internet baðlantýsý olan
bir kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna ve temel bilgisayar kullaným
becerilerine sahip olmalarý gerekmektedir. Bu programa alýnan
öðrencilerden her öðretim yýlýnda Üniversite tarafýndan belirlenecek
miktarda yazýlým, CD-DVD, sýnav hizmetleri ve internet-teknoloji
hizmetleri ücretleri alýnýr. (Ayrýntýlý bilgi www.adamyo.sakarya.edu.tr
adresinden edinilebilir.) Bu programýn güz ve bahar yarýyýlýna ait
derslerin dönem sonu sýnavlarý Üniversite kampüsünde yapýlacaktýr.

Bk. 297. Bu  programa  baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý
bütün koþullara ek olarak: vücut yapýsý düzgün olmak; astým, bronþit,
epilepsi, nefes darlýðý, ileri derecede görme bozukluðu vb. biyolojik
bozukluðu olmamak;  bayýlma, histeri, marazi çarpýntý, aþýrý psikolojik
duyarlýk, davranýþ bozukluklarý, kapalý alan korkusu, karanlýk korkusu
vb. psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ
olmamak, kayýt sýrasýnda bu konularda herhangi bir engel
bulunmadýðýný; dalýþa engel yaratacak fizyolojik bir bozukluðunun
olmadýðýný saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir.

Bk. 301. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Adana
EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 302. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Cizre
ÇPL’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 303. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Cizre
EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 304. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Midyat
EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 306. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Midyat
KML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 307. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Fatsa
Atatürk Anadolu Denizcilik ML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 308. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Fatsa
Anadolu Kýz Meslek ve Kýz ML’de gerçekleþtirilecektir.

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

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

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

Bk. 312. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Adýyaman EML’de gerçekleþtirilecektir.

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

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

Bk. 315. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Afyon
Çay EML’de gerçekleþtirilecektir.

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

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

Bk. 320. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Amasya
Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 321. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Amasya
Merkez TML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 322. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Amasya
Merkez ML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 324. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ankara
Balgat EML’de gerçekleþtirilecektir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bk. 348. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Ardahan Þ.Er Serhat Þanlý TML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 349. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Artvin
Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bk. 381. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa
Ýnegöl EML’de gerçekleþtirilecektir.

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

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

Bk. 392. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa
Ýnegöl TML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 393. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa
Karacabey S.Yýlmaz Ticaret ML’de gerçekleþtirilecektir.

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

Bk. 396. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Çanakkale Nedime Haným AML’de gerçekleþtirilecektir.

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

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

Bk. 401. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Denizli
Atatürk EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 402. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Denizli
Þ.Öð.Yusuf Batur EML’de gerçekleþtirilecektir.

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

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

Bk. 419. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Erzincan Fatih EML’de gerçekleþtirilecektir.
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Bk. 420. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Erzincan Merkez TML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 421. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Erzincan Merkez AML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 422. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Erzincan Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

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

Bk. 424. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Erzurum
Merkez AML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 425. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Eskiþehir Atatürk EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 426. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Eskiþehir Yunus Emre EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 427. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Eskiþehir Merkez Gazi AML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 428. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Eskiþehir Turgut Reis EML’de gerçekleþtirilecektir.

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

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

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

Bk. 445. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Hatay
Dörtyol TML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 446. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Hatay
Ýskenderun AML’de gerçekleþtirilecektir.

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

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

Bk. 460. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Tokat
Merkez AKML’de gerçekleþtirilecektir.

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

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

Bk. 473. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýstanbul
Z.Kalkavan Ana. Denizcilik ML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 485. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýstanbul
Ahi Evran TML’de gerçekleþtirilecektir.

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

Bk. 499. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Tekirdað Merkez Zübeyde Haným KML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 500. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa
Yeniþehir KML’de gerçekleþtirilecektir.

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

Bk. 503. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýzmir
Bayýndýr ML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 505. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýzmir
Bornova AML’de gerçekleþtirilecektir.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bk. 534. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Kýrklareli Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 536. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Kýrklareli Merkez AML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 538. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Kýrklareli Lüleburgaz EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 543. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kilis
Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 544. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kilis
Mustafa Kýn AML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 560. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Kütahya Tavþanlý EML’de gerçekleþtirilecektir.

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

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

Bk. 565. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Manisa
Salihli EML’de gerçekleþtirilecektir.

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

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

Bk. 568. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Manisa
Turgutlu Zübeyde Haným AML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 569. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Manisa
Salihli AML’de gerçekleþtirilecektir.

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

Bk. 581. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Nevþehir Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 583. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Nevþehir Merkez ML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 587. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ordu
Merkez AML’de gerçekleþtirilecektir.

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

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

Bk. 601. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Samsun
Çarþamba EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 602. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Samsun
Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 604. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Samsun
Merkez AML’de gerçekleþtirilecektir.

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

Bk. 606. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Samsun
Çarþamba TML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 607. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Samsun
Terme TML’de gerçekleþtirilecektir.

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

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

Bk. 616. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Þýrnak
Nazmiye Demirel KML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 617. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Þýrnak
TML’de gerçekleþtirilecektir.

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

Bk. 620. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Tekirdað Çorlu AML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 621. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri
Tekirdað Muratlý EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 624. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Tokat
Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

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

Bk. 629. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Tunceli
Namýk Kemal Teknik ve Endüstri ML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 630. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Tunceli
TML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 631. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Uþak
Merkez EML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 644. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Zonguldak
Ereðli Hatice Erdem Anadolu Denizcilik ML’de gerçekleþtirilecektir.

Bk. 646. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Erzurum
Kazým Karabekir EML’de gerçekleþtirilecektir.


