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Tablo 5'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý
Bk. 1. Bir yýl süreli mesleki hazýrlýk sýnýfý eðitimi verilir.

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

Bk. 3. Bu program için kontenjan belirlenmemiþtir. Bu programa
ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1 veya ÖSS-DÝL puan
türlerinin birinden en az 145,000 ve daha yukarý puan alan
adaylar, üniversiteye baþvurarak, baþvurma koþullarýný
karþýladýklarý takdirde yerleþtirileceklerdir.

Bk. 4. Doðuþ Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini
kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, disiplin cezasý
alýnmamasý koþuluyla 2547 sayýlý kanunun 44. maddesinde
belirtilen normal öðrenim süresince devam eder. Daha önce
herhangi bir yükseköðretim kurumunda öðrenim görüp
herhangi bir nedenle ayrýlan veya mezun olan öðrenciler
üniversiteye giriþ baþarý burslarýndan (burslu
kontenjanlardan) yararlanamazlar.
Doðuþ Üniversitesinde burslu programlara yerleþme dýþýnda
aþaðýda belirtilen indirim ve destek burslarý verilmektedir.
a) Doðuþ Lisesi ve Doðuþ Fen Lisesinden mezun olup,  lisans
programlarýna  yerleþtirilenlere %15 oranýnda öðretim ücreti
indirimi. b) Doðuþ Üniversitesinde öðrenim görmekte olan
kardeþ öðrenciler ile Doðuþ Eðitim Kurumlarýnda kardeþi
olanlara %10 oranýnda öðretim ücreti indirimi, c) 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. 5. Bu programýn aradýðý özel koþullar, Üniversite tarafýndan
ayrýca ilan edilecektir.

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

Bk. 7. Beykent Üniversitesi’nin burslu programlarýna yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan burs, öðretim ücretini kapsamaktadýr.
Karþýlýksýz olan bu burslar normal eðitim-öðretim süresince
devam eder. Zorunlu Yabancý Dil Hazýrlýk Programýnda
geçirilecek süreyi de kapsar. Burslu öðrenciler yatay geçiþ
koþullarýný taþýdýklarý takdirde bir baþka bölüme burslu olarak
geçebilirler. Resim, Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi
ile Oyunculuk Bölümlerini burslu olarak kazanan öðrencilere
verilen burs hazýrlýk eðitimini kapsamamaktadýr.

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

Bk. 9. Kýlavuzda yer alan bu Üniversitenin Kýlavuzda yer alan
programlarýna ÖSS‘den  en az 145 ve üstünde puan alarak
yerleþecek öðrencilerin alacaklarý diplomalara ilgili mevzuat
üzerinden yapýlacak inceleme sonucuna göre  diploma
denklik belgesi verilecektir. ÖSYS Kýlavuzunda yer alan
yükseköðretim kurumlarýnýn Kýlavuzda yer almayan
programlarý ile ÖSYS Kýlavuzunda yer almayan ancak
Yükseköðretim Kurulunca tanýnan yükseköðretim
kurumlarýnýn, Yükseköðretim Kurulunca tanýnan
programlarýna ÖSS sýnavýnda ilgili alan türünde baraj puaný
alarak kayýt yaptýran öðrencilerin alacaklarý diplomalarýn
ilgili mevzuata göre deðerlendirilmesi yapýlacaktýr. (Bu
Üniversite ve yaþam koþullarý hakkýnda ayrýntýlý bilgiye,
Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý’nýn http://www.yok.gov.tr
internet adresinden ulaþýlabilir.)

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

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

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

Bk. 13. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2009-2010 eðitim-
öðretim yýlýnda öðrenim ücreti 1500 ABD Dolarýdýr. Öðrenim
ücreti iki taksitte ödenebilecektir. Hazýrlýk üniversite
bünyesinde verilir. Hazýrlýk sýnýfý eðitim ücreti 600 ABD
Dolarý’dýr ve iki taksitte ödenebilecektir. Öðretim Dili
Azericedir. Yurt imkaný bulunmamaktadýr. Üniversite
hakkýnda ayrýntýlý bilgiye info@admiu.edu.az e-posta
adresinden ulaþýlabilir.

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

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

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

Bk. 17. Hazýrlýk eðitimi 2 yýldýr.

Bk. 18. Kadir Has Üniversitesinde 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.

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

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

Bk. 22. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2009-2010 eðitim-
öðretim yýlýnda eðitim ücreti 1500 ABD Dolarýdýr.  Üniversite
bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk eðitimi
ücreti her yýl için 1000 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim
süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yurt imkaný
yoktur.Üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye
kemancha@rambler.ru e-posta adresinden ulaþýlabilir.

Bk. 23. Çift diplomaya yönelik Uluslararasý Ortak Lisans Programý
(UOLP), Ýstanbul Teknik Üniversitesi ile New York Eyalet
Üniversitesi Sistemi’ne (SUNY) dahil Fashion Institute of
Technology tarafýndan ortak olarak yürütülen lisans
programýdýr. Programý baþarýyla tamamlayan bir öðrenci,
her üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrý diploma alýr.
Örneðin, Ýstanbul Teknik Üniversitesi ve Fashion Institute of
Technology tarafýndan yürütülen “Lisans/Bachelor of Arts”
diplomasýna yönelik “Moda Tasarýmý” programýný baþarý ile
tamamlayan bir öðrenci aþaðýda belirtilen iki ayrý diplomayý
almaya hak kazanacaktýr. “SUNY Fashion Institute of Tech-
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nology ile ortaklaþa yürütülen program sonunda Ýstanbul
Teknik Üniversitesi tarafýndan verilmiþtir” ibaresini içeren
Ýstanbul Teknik Üniversitesi tarafýndan verilecek bir lisans
diplomasý ve “Ýstanbul Teknik Üniversitesi ile ortaklaþa
yürütülen program sonunda SUNY Fashion Institute of Tech-
nology tarafýndan verilmiþtir” ibaresini içeren Fashion Insti-
tute of Technology tarafýndan verilecek bir lisans diplomasý.
Öðrenciler çift diplomaya yönelik uluslararasý ortak lisans
programýnýn akademik gereklerini yerine getirmeden
diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamazlar.
Çift diploma programlarýnda dersler Ýngilizce olarak
verilecektir. Öðrencilerin öðrenime baþlayabilmeleri için
yeterli düzeyde Ýngilizce bilmeleri gerekmektedir. Bu
sebeple, öðrenciler, Ýngilizce dil seviyesini tespit eden
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sýnavýna
girip baþarýlý olmak zorundadýrlar. Uluslararasý ortak lisans
programýna kabul edilen fakat, yazýlý TOEFL sýnavýndan en
az 550, internet ortamýnda yapýlan TOEFL sýnavýndan (ÝBT)
en az 80 ya da bilgisayar ortamýnda yapýlan TOEFL
sýnavýndan en az 213 puan alamayan öðrenciler, ilgili Türk
üniversitesinin Ýngilizce hazýrlýk okulunda yoðun Ýngilizce
eðitimi alacaklardýr. Öðrenciler, bir yýl yoðun Ýngilizce
eðitiminden sonra, uluslararasý ortak lisans programýna
baþlamadan yeniden TOEFL sýnavýna girip yukarýda
belirtilen puaný almak zorundadýrlar. Öðrencilere TOEFL
koþulunu saðlamalarý için en fazla iki yýl verilir. 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.
Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) ve Fashion Institute of
Technology (FIT) ile birlikte yürütülecek olan Moda Tasarýmý
Programýna girecek olan öðrencilerin, ÖSS’den en az 165
(EA-1 veya SAY-1) puan almasý ve Deðerlendirme
Komisyonu tarafýndan yapýlacak olan Yetenek Sýnavý/
Mülakat’da baþarýlý olmalarý gerekmektedir. Moda Tasarýmý
Programýna baþvuran öðrencilerin içeriði  önceden ilan
edilecek olan Tasarým Testi ve Portfolyo çalýþmasýný
hazýrlamalarý  ve baþvuru sýrasýnda sunmalarý zorunludur.
Baþvuru tarihi www.sis.itu.edu.tr ve www.itu.edu.tr adresinden
öðrenilebilir. Baþvuran adaylardan ÖSS’den  EA-1 veya
SAY-1’den 165 puaný alamayanlarýn baþvurularý iptal
edilecektir.
Program  dört yýllýk olup, 1. yýl, 2.yýl güz dönemi ve 3 yýl ÝTÜ
Tekstil Teknolojileri ve Tasarým Fakültesi’nde (Ýstanbul), 2.
yýlýn bahar ve yaz dönemleri ile 4. yýl güz ve bahar
dönemleri FIT’de (New York)  eðitim görülecektir.  2009-
2010 eðitim-öðretim yýlý için  programýn her akademik yýl
baþýna öðrenim ücreti 1. yýl 9200 TL, 2. yýl 4600 TL (ÝTÜ-
Güz Dönemi) ile 12 000 ABD Dolarý (FIT- Bahar ve Yaz
Dönemleri), 3. yýl 9200 TL (ÝTÜ-Güz ve Bahar Dönemleri)
ve 4. yýl 13 000 ABD Dolarý (FIT-Güz ve Bahar Dönemleri)
olarak belirlenmiþ olup, bu ücret Fashion Institute of
Technology’nin öðrenim ücreti ve temel harçlarýndan ve
Türkiye’deki üniversitesinin kayýt ücretinden oluþmaktadýr.
Öðrencinin FIT’de bulunacaðý süre içinde yurt, yemek, kitap-
kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý  harcamanýn
akademik dönem baþýna yaklaþýk 10 000 ABD Dolarý tutacaðý
tahmin edilmektedir.
Yukarýda belirtilen yýllýk öðrenim ücretleri lisans eðitimini
kapsamaktadýr. Türkiye’deki üniversitelerinde Ýngilizce
Hazýrlýk Okuluna devam edecek öðrenciler için öðrenim
ücreti 2009-2010 yýlý için 7000 TL olacaktýr. Yukarýda
belirtilen öðrenim ücreti 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.
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. 24. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2009-2010 eðitim-
öðretim yýlýnda eðitim ücreti 600-2000 ABD Dolarý arasýdýr.
Öðretim dili Azerice’dir. Öðrencilere üniversite bünyesinde
hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk eðitimi yýllýk 600 ABD
Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen
yýllara dahil deðildir. Akademide yurt imkaný
bulunmamaktadýr. Üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye
sadýkov@yahoo.com e-posta adresinden ulaþýlabilir.

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

Bk. 26. Yaþar Üniversitesi’nin %100 ve %50 olmak üzere verdiði
burslar karþýlýksýzdýr. %100 Burslu programlara yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan burs, öðretim ücretinin tamamýný
kapsamaktadýr. %50 burslu programlara yerleþtirilen
öðrenciler; öðretim ücretinin yarýsýndan muaftýrlar. Saðlanan
bu burslar beslenme ulaþým, kitap vb.konularý
kapsamamaktadýr. Burslar, 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.

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

Bk. 28. Doðu Akdeniz Üniversitesinin burslu programlarýna
yerleþtirilen öðrencilerin yalnýzca öðrenim ücretleri karþýlanýr.
Karþýlýksýz olan bu burs, öðrencinin "burs devam koþullarýný"
saðladýðý sürece devam eder ve Ýngilizce Yoðun Eðitim
Programýnda geçirilecek bir yýllýk süreyi de kapsar. Doðu
Akdeniz Üniversitesinde üstün baþarý gösteren öðrenciler
kýsmi baþarý bursundan faydalanabilirler.

Bk. 29. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2009-2010 eðitim-
öðretim yýlýnda eðitim ücreti yýllýk 2000-2500 ABD Dolarý
arasýdýr. Öðretim dili Azerice’dir. Öðrenciler bir eðitim-öðretim
yýlý üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi görürler.  Hazýrlýk
eðitim ücreti 1500 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim
süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yurt imkaný
bulunmamaktadýr. Üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye
yakhundova@gmail.com e-posta adresinden ulaþýlabilinir.
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Bk. 30. Maltepe Üniversitesinin %50 Burslu programlarýna
yerleþtirilen öðrencilere verilen burs, karþýlýksýz olup sadece
eðitim-öðretim ücretinin yarýsýný kapsamaktadýr. Bursun
dýþýnda kalan barýnma, beslenme, kitap vb. konular öðrenci
tarafýndan karþýlanýr. Üniversite tarafýndan verilen burslar
hazýrlýk sýnýfý ve normal öðretim süresini kapsar. Bursun
öðrencinin yerleþtirildiði öðrenim süresi boyunca (önlisans
4 yarýyýl, lisans 8 yarýyýl, týp 12 yarýyýl) akademik baþarýya
bakýlmaksýzýn devam eder. Disiplin cezasý alanlar ve
devamsýzlýk nedeniyle baþarýsýz olanlar bursluluk hakkýndan
yararlanamazlar.

Bk. 31. Yakýn Doðu Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan burs, hazýrlýk sýnýfýný kapsamayýp
sadece lisans öðretim ücretini karþýlayacaktýr. 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.

Bk. 32. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kýbrýs Türk
Cumhuriyeti Hükümeti Arasýnda KKTC’de Bulunan Türk
Vatandaþlarýnýn Ýkamet, Çalýþma ve Sosyal Haklarýný
Düzenlemeye Ýliþkin Protokol” ile “T.C. Vatandaþlarýnýn
KKTC’ye, KKTC Vatandaþlarýnýn TC.’ye Pasaport Yerine
Kimlik Belgesi ile Seyahat Etmeleri Hakkýndaki Anlaþma”
hükümlerinin kimlikle seyahatte 3 aylýk azami ikamet imkaný
tanýdýðýna, 3 aydan fazla ikamet etmek isteyenlerin ülkeye
giriþ çýkýþ ve seyahatlerde pasaport kullanmakla yükümlü
olduklarýndan, bu nedenle 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
Kurulunun 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 Fonuna 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. 33. Okan Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan burslar hazýrlýk programý da dahil
olmak üzere yalnýzca eðitim ücretini kapsamaktadýr.
Öðrenim bursu, hazýrlýk programý dahil öðrencinin
üniversitede öðrencilik statüsü devam ettiði sürece kesilmez.
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. 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. Burslar karþýlýksýz olup, öðrenci sadece bir
indirimden /burstan yararlanýr.

Bk. 34. Iþýk Üniversitesinde, burs sýnavý sonucunda burslu kontenjanla
yerleþtirilecek öðrencilere saðlanan burslar karþýlýksýz olup
öðretim ücretini kýsmen veya tamamen kapsamaktadýr.
Ayrýca Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri ve Iþýk Liseleri
mezunlarýna %25 indirim uygulanýr. Burs 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. Bursun süresi dört yýldýr.

Bk. 35. Yetenek Sýnavý gerektiren programlarda öðrenim görmek
isteyen öðrencileri uygulanacak  sýnav Türkiye Cumhuriyeti
Uyruklu öðrencilerin yeterlilik sýnavý Gazi Üniversitesi Beden
Eðitimi ve Spor Yüksekokulunda, Kýrgýzistan uyruklu
öðrencilerin yeterlilik sýnavý Kýrgýzistan Türkiye Manas
Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu tarafýndan
gerçekleþtirilecektir. Sýnav tarihi ile ilgili bilgi web
sayfasýndan verilecektir. (www.manas.edu.tr)

Bk. 36. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, 2009-2010 eðitim-
öðretim yýlýnda eðitim ücreti yýllýk 700 ABD Dolarý’dýr.
Öðretim dili Azerice’dir. Hazýrlýk eðitim ücreti 600 ABD
Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen
yýllara dahil deðildir. Yurt imkaný bulunmaktadýr. Üniversite
hakkýnda ayrýntýlý bilgiye ndu@ndu.edu.az adresinden
ulaþýlabilir.

Bk. 37. Atýlým Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan burslar, Burs Yönetmeliðinde
öngörülen baþarý þartlarýnýn yerine getirilmesi koþulu ile
sadece eðitim ücretini kapsar. 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.

Bk. 39. Girne Amerikan Üniversitesine burslu veya indirimli olarak
kayýt yaptýran öðrencilere saðlanan burs veya indirimler,
Ýngilizce Hazýrlýk Programýný kapsamaz, sadece öðretim
ücreti için geçerlidir. 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 öðrencileri “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.

Bk. 40. Acýbadem Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen
öðrencilere saðlanan burs sadece eðitim öðretim ücretini
kapsamaktadýr. Barýnma, beslenme, ulaþým vb konular burs
kapsamý dýþýndadýr.

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


