TABLO 1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ
KOŞUL VE AÇIKLAMALARI
Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer
verilmiştir. Adaylar, öğretim sırasında ödenecek olan ücretler, harçlar, burslar, burs devam
koşulları, barınma, zorunlu hizmet vb. bilgileri ilgili üniversiteden edinebileceklerdir.
Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih etmek istediği programların bulunduğu
üniversitelerin internet sayfasında yer alan bilgileri dikkatle incelemeleri, koşullarla ilgili
üniversitelerden ayrıntılı bilgi almaları yararlarına olacaktır. Bu koşulların uygulanması ile ilgili
ÖSYM'nin sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bakınız No

Açıklama

Bk. 3

2022-2023 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri 27 Temmuz 2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmi
Gazetede yer almaktadır

Bk. 7

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

Bk. 10

HAVACILIK YÖNETİMİ (lisans), mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak
herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel
oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet
raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ (lisans) / HAVACILIK
ELEKTRONİĞİ (lisans) /UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK (lisans) / UÇAK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ (lisans) / UÇAK GÖVDEMOTOR BAKIM (lisans) / UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI (lisans) / UÇAK BAKIM VE ONARIM (lisans) eğitimi mesleğini icra
edebilmek için aranan nitelikler: 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv
Kaydı bulunmamak. 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu
bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme
kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). HAVA TRAFİK KONTROLÜ mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:1) Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 3 hükümlerine uygun sağlık raporu almak. 2)
Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. PİLOTAJ
(lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık
kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak. 2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv
Kaydı bulunmamak.

Bk. 11

Bu programa kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin; a. Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz
Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları, b. Hudut
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre
aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi
almaları gerekmektedir.

Bk. 13

Bu programda dersler, internete dayalı olarak açıköğretim sistemi ile yürütülecektir. Bu programda sınavlar, merkezi sınav usulü ile
Fakültenin belirleyeceği il merkezlerinde yapılır. Bu programa alınan öğrencilerden her öğretim yılında sınav, materyal ve eğitimöğretim hizmetleri karşılığında öğretim gideri alınır. Öğretim gideri olarak alınacak bedeller, eğitim ve öğretime ilişkin açıklamalar,
uygulamalı derslerin ve eğitimlerin nasıl yürütüleceği, kayıt işlemlerine ilişkin işlemler ile diğer hususlara ilişkin ayrıntılı bilgi,
Üniversitenin internet adresinden öğrenilebilir.

Bk. 14

Öğretim dili Arapça'dır.

Bk. 19

KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek olan TC uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu’nun desteklerinden yararlanabilmektedir. KKTC’de 3 aydan fazla ikamet edecek olan TC Vatandaşlarının ülkeye pasaportla
giriş yapmaları ve öğrenci ikamet izni almaları gerekmektedir. Öğrenci ikamet izni başvurusu KKTC İçişleri Bakanlığı’na online olarak
yapılmakta; başvuru için sağlık sigortası zorunluluğu bulunmaktadır. Sağlık sigortası ödemeleri ikamet izni başvurusu aşamasında
şahsen yapıldığından öğrenciler ayrıca üniversitelere sağlık sigortası primi adı altında ödeme yapmamalıdırlar. KKTC’de yürürlükte
bulunan mevzuata göre geçici sakin olarak bulunan bütün yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemleri için sağlık raporlarını ibraz
etmeleri gerekmektedir. Yabancı öğrenci TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan
ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV-HCV-HBSAG-RPR tetkiklerini içeren orijinal laboratuvar tetkik sonucunu
(rapor ve/veya laboratuvar tetkik sonucunun tarihinin iki aydan eski olmaması kaydıyla) Öğrenci Otomasyon Sistemine yükleyecektir.
Öğrenci Otomasyon Sistemine yüklenen rapor/tetkik sonucu, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın yürürlükte bulunan Sağlık Kurumları Ücretler
Tarifesi Tüzüğünde belirtilen tek hekim ücreti üzerinden onaylanacaktır. Ancak Bakanlığın, sunulan rapordaki pozitif sonuçlar
nedeniyle ilave tetkik isteyeceği durumlarda öğrenci, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğünde düzenlenen ücret tarifesine göre
tam ücret ödeyecektir. Sağlık raporu olmayan ya da rapor tarihi iki ayı geçen öğrenciler, KKTC’deki sağlık raporu alabilmek için Öğrenci
İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden işlem yapacaktır. KKTC yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran, öğrenimine devam eden ve
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öğrenci ikamet izni alacak olan TC ve diğer ülke uyruklu her öğrenci 8/2012 sayılı Sağlık Fonu Yasası kapsamında sağlık sigortası
için asgari ücretin %10'nu kadar ödemeyi, Öğrenci İkamet İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden Kooperatif Merkez Bankası’na ait
sanal post vasıtası ile KKTC Sağlık Bakanlığı hesabına yatıracak ve yatırma işlemi tamamlandıktan sonra Sistem öğrenciyi bir sonraki
aşamaya yönlendirecektir. KKTC Sağlık Fonu Yasası kapsamında prim ödeyen TC ve diğer ülke uyruklu öğrenciler primi ödenen yıl
için kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Söz konusu primi ödemeyen öğrenciler kamu sağlık kurumlarına başvurduklarında
kendi olanakları ile tam ücret tarifelerine tabi olurlar ve tedavi gördükleri kuruma gerekli ödemeyi yaparlar. Ayrıntılı bilgi için ikamet izni
başvurusu konusunda KKTC İçişleri Bakanlığı’na, sağlık sigortası ve sağlık raporu konusunda KKTC Sağlık Bakanlığı’na,
üniversitelerin tabi olduğu kurallarla ilgili olarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na başvurulabilir.
Bk. 20

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-LEFKOŞA) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa
kentinde, eğitim-öğretim yapılmaktadır. 2022-2023 akademik yılı öğrenim ücreti Hukuk Fakültesi için; 37.000 TL, diğer tüm programlar
için 34.000 TL olarak belirlenmiştir. T.C. ve KKTC öğrencilerinin kayıt ücreti 3000 TL olarak belirlenmiş olup, her eğitim-öğretim yılı
güz dönemi başında tüm öğrencilerin kayıt ücretini ödemesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiye Üniversitenin internet sitesinden ulaşılabilir.

Bk. 21

Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin
tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim
ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın
normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez.
Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması
durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu
tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya
başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların,
DGS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda
sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya
diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.

Bk. 22

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

Bk. 23

Öğretim dili İngilizce'dir.

Bk. 24

Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranlar
yerleştirildikleri programlarda eğitimlerine devam ederler. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İlgili
dil için üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde
başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan
birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Bk. 31

Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.

Bk. 32

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

Bk. 34

Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce'dir.

Bk. 49

Öğrenim, Ahlat İlçesinde sürdürülecektir.

Bk. 62

Öğrenciler yabancı dil öğrenimlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Merkez Kampusunda sürdüreceklerdir.

Bk. 64

Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para,
yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde
yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim
kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl,
kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim Kurulunun uygun göreceği oranda
yeniden belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği
kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, DGS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara
yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt
yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını
saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların
tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

Bk. 65

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücretlidir. Ücret ve burs imkanları ile ilgili tüm bilgilere Üniversitenin
web sitesinden ulaşılabilecektir. (https://www.acibadem.edu.tr)

Bk. 66

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. Ayrıntılı bilgi Üniversitenin web sitesinden edinilebilecektir
(www.alanyahep.edu.tr).
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Bk. 67

Altınbaş Üniversitesinin lisans, önlisans ve hazırlık sınıfı program ücreti ile diğer bilgilerine Altınbaş Üniversitesinin aday öğrenci web
sayfası üzerinden ulaşılabilir (aday.altinbas.edu.tr).

Bk. 68

Ankara Medipol Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. Ayrıntılı bilgiye www.ankaramedipol.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Bk. 69

Antalya AKEV Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ücretlerle ilgili ayrıntılı bilgi Üniversitesinin
web sitesinden edinilebilir. (https://www.akev.edu.tr/)

Bk. 72

Atılım Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücretlidir. Tüm bilgilere Üniversitenin web sitesinden ulaşılabilecektir. (www.atilim.edu.tr)

Bk. 73

Avrasya Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. Detaylı bilgiye https://avrasya.edu.tr resmi web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bk. 74

Bahçeşehir Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir. Ücret, Burs ve diğer olanaklara ilişkin ayrıntılı bilgiye Üniversitenin web
sayfasından ulaşılabilir.(https://bau.edu.tr)

Bk. 75

Başkent Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücretlidir. Tüm bilgilere Üniversitenin web sitesinden ulaşılabilecektir. (www.baskent.edu.tr)

Bk. 76

Beykent Üniversitesinde eğitim öğretim ücrete tabidir. Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve bölüm/program ücretleri, ödeme
koşulları, burslar, burs süreleri ve indirimler hakkındaki tüm bilgilere Üniversitenin www.beykent.edu.tr web sayfasından ulaşılabilir.

Bk. 77

Beykoz Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ücretleri Üniversitemiz web sitesinde yayımlanmıştır.
Eğitim öğrenim ücretinde yapılabilecek yıllık artışlar, TÜİK tarafından belirlenen enflasyon oranları dikkate alınarak Üniversitemizin
Mütevelli Heyeti kararına istinaden yapılır. Ayrıntılı bilgi Üniversitenin web sitesinden edinilebilir. (www.beykoz.edu.tr).

Bk. 79

Biruni Üniversitesi’nde eğitim-öğretimi ücretlidir. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı öğrenim ücreti ve Üniversitemizin sağlamış olduğu burs
ve indirimler için ayrıntılı bilgiyi Üniversitenin www.biruni.edu.tr adresinden edinebilirsiniz.

Bk. 80

Çağ Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. Ücretler ve ödeme planı Üniversitenin www.cag.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Bk. 81

Çankaya Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir. Ayrıntılı bilgi Üniversitenin web sitesinden edinilebilecektir (www.cankaya.edu.tr).

Bk. 82

Demiroğlu Bilim Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı ücretleri https://demiroglu.bilim.edu.tr
adresinde yer almaktadır.

Bk. 83

Doğuş Üniversitesinde eğitim öğretim ücrete tabidir. Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu ve bölüm/program ücretleri, ödeme
koşulları, burslar, burs süreleri ve indirimler hakkındaki tüm bilgilere Üniversitenin www.dogus.edu.tr web sayfasından ulaşılabilir.

Bk. 85

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. Fakülte/Meslek Yüksekokulu program ücretleri, burs ve indirimler
hakkındaki bilgiler üniversitenin web sayfasında bulunmaktadır. (https://www.fsm.edu.tr/ https://aday.fsm.edu.tr/)

Bk. 86

Fenerbahçe Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücrete tabidir.
https://www.fbu.edu.tr/ web adresinden ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bk. 87

Haliç Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ücretlerini Üniversitemiz web sitesinde (www.halic.edu.tr)
yayımlanmıştır. Eğitimöğrenim ücretinde yapılabilecek yıllık artışlar, TÜİK tarafından belirlenen enflasyon oranları dikkate alınarak
Üniversitemizin Mütevelli Heyeti kararına istinaden yapılır. Ayrıntılı bilgi Üniversitenin web sitesinden edinilebilir. (www.halic.edu.tr).

Bk. 88

Hasan Kalyoncu Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretleri, ödeme koşulları ve burslar hakkında ayrıntılı bilgi
Üniversitenin ilgili web adresinden (http://aday.hku.edu.tr/) duyurulacaktır.

Bk. 89

Işık Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücretlidir. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş olan yıllık eğitim öğrenim ücret bilgilerine
https://www.isikun.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Bk. 90

İstanbul Arel Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. Ayrıntılı bilgi Üniversitenin web sitesinden edinilebilir.

Bk. 91

İstanbul Atlas Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. Ayrıntılı bilgi Üniversitenin web sitesinden edinilebilecektir
(www.atlas.edu.tr).

Bk. 92

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir. Eğitim ücretleri, burslar, indirimler ve diğer koşullar için detaylı bilgi İstanbul
Aydın Üniversitesi resmi web sitesi www.aydin.edu.tr ’de bulunmaktadır.

Bk. 93

Öğretim dili İspanyolca'dır.

Bk. 94

Öğretim dili Rusça'dır.

Bk. 95

İstanbul Topkapı Üniversitesi bir Vakıf Yükseköğretim Kurumu olup eğitim ücrete tabidir. Ayrıntılı bilgiye www.topkapi.edu.tr ve
aday.topkapi.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.

Bk. 96

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. Detaylı bilgiye http://aday.bilgi.edu.tr den ulaşılabilir.

Bk. 97

İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücretlidir. 2022-2023 eğitim öğretim yılına ait Üniversitemizin öğrenim ücretlerine
ilişkin güncel bilgiler resmi web sitemiz esenyurt.edu.tr adresinde yayınlanmaktadır.
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Bk. 98

İstanbul Galata Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı öğrenim ücretleri ile burs ve indirimlerle ilgili
detaylı bilgi üniversitemizin resmi web sitesi www.galata.edu.tr ‘de yayınlanmaktadır.

Bk. 99

İstanbul Gedik Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı öğrenim ücretleri ve ayrıntılı bilgi için
Üniversitemiz resmi web sitesini www.gedik.edu.tr ziyaret ediniz.

Bk. 100

İstanbul Gelişim Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. Ayrıntılı bilgiyi Üniversitenin web sitesinden edinilebilir.

Bk. 101

İstanbul Kent Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir. Ayrıntılı bilgi Üniversitenin web sitesinden edinilebilecektir.

Bk. 102

İstanbul Kültür Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücretlidir ve yıllık alınır. Öğrenim ücretleri, yurt ücretleri, ödeme esasları ve burslar
hakkında https://www.iku.edu.tr web adresinden ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bk. 103

İstanbul Medipol Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. Ayrıntılı bilgiye www.medipol.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Bk. 104

İstanbul Okan Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında diploma programları, öğrenim ücretleri, burslar,
burs süreleri, bursların devam koşulları, ödemeler ve yurtlar hakkındaki tüm bilgilere Üniversitemiz web adresinden (www.okan.edu.tr
ve aday.okan.edu.tr) ulaşılabilir.

Bk. 105

İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir. Eğitim ücretleri ile ilgili tüm detaylar ile tüm burs, indirim, ödeme ve
konaklama imkânları hakkında bilgi almak için www.aday.rumeli.edu.tr adresini ziyaret öğrenebilirsiniz.

Bk. 106

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nde
(https://www.istun.edu.tr) edinilebilir.

Bk. 108

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. Ayrıntılı bilgi, Üniversitemizin www.yeniyuzyil.edu.tr web sayfasında
görülebilir.

Bk. 109

İstinye Üniversitesi’nde eğitim ücretlidir. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında öğrenim ücretleri www.istinye.edu.tr adresinde bulunan
“Aday” sekmesinde yer almaktadır.

Bk. 110

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde eğitim–öğretim ücretlidir. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına ilişkin öğrenim ücretlerine, burslara,
indirimlere, burs ve indirimlerden yararlanma süreleri ile diğer konulardaki tüm bilgilere www.ieu.edu.tr/aday adresinden
ulaşılabilecektir.

Bk. 112

İzmir Tınaztepe Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir. Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarının 2022-2023 Eğitim- Öğretim
yılı öğrenim ücreti www.tinaztepe.edu.tr web adresinde "Aday Öğrenci" menüsü başlığı altında yer almaktadır.

Bk. 113

Kapadokya Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. Üniversitenin 2022-2023 eğitim öğretim yılı öğretim ücretlerine ilişkin ayrıntılı
bilgi www.kapadokya.edu.tr resmî internet sayfasından ilan edilecektir.

Bk. 114

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde eğitim öğretim ücretlidir. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ücretleri için ayrıntılı bilgiyi
www.kocaelisaglik.edu.tr internet sitesinden edinebilirsiniz.

Bk. 115

KTO Karatay Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı öğrenim ücretleri, burs ve indirim olanakları,
ödemede öğrenciye sağlanan kolaylıklar, öğrenci konukevi ve yurt ücretleri ile ilave imkânlar hakkında ayrıntılı bilgi için
www.karatay.edu.tr ile https://aday.karatay.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.

Bk. 116

Lokman Hekim Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı öğrenim ücretleri ve ayrıntılı bilgi için
Üniversitemiz resmi web sitesini (www.lokmanhekim.edu.tr) ziyaret edininiz.

Bk. 117

Maltepe Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı öğrenim ücretleri ve ayrıntılı bilgi için Üniversitemiz
resmi web sitesini www.maltepe.edu.tr ziyaret edininiz.

Bk. 118

Nişantaşı Üniversitesi 'nde eğitim-öğretim ücretlidir. Ödeme koşulları, taksitlendirme, ek indirim olanakları ile ilgili ayrıntılı bilgilere,
Üniversitenin internet sayfasından (aday. nisantasi. edu. tr) ulaşılabilir.

Bk. 119

OSTİM Teknik Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı eğitim ücretleri ve ayrıntılı bilgiyi üniversitenin
www.ostimteknik.edu.tr resmî web sitesinden edininiz.

Bk. 120

Piri Reis Üniversitesi’ne eğitim-öğretim ücretlidir. Tüm bilgiler için ilgili internet sayfasına (https://aday.pirireis.edu.tr) bakınız.

Bk. 121

SANKO Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı öğrenim ücretleri ve ayrıntılı bilgiyi Üniversitemizin
www.sanko.edu.tr resmi web sitesinden edininiz.

Bk. 122

Toros Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. Ayrıntılı bilgiler Toros Üniversitesi www.toros.edu.tr adresinden alınabilir.

Bk. 123

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. Üniversite’nin 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı öğretim ücretlerine
ilişkin ayrıntılı bilgi www.thk.edu.tr resmî internet sayfasından ilan edilecektir.
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Bk. 124

Ufuk Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenim ücretlerine ve diğer tüm bilgilere Üniversitenin
web sitesinden ulaşılabilecektir (www.ufuk.edu.tr).

Bk. 125

Üsküdar Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir. Ayrıntılı bilgileri Üniversitemizin internet sayfası www.uskudar.edu.tr adresinden
edinebilirsiniz

Bk. 126

Yaşar Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir. Tüm bilgiler için ilgili internet sayfasına ( http://osymkilavuz.yasar.edu.tr ) bakınız.

Bk. 127

Yeditepe Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. Ayrıntılı bilgiyi Üniversitenin web sitesinden edininiz.

Bk. 128

Bu programdaki öğretim dili en az %30 Almanca'dır.

Bk. 129

Yüksek İhtisas Üniversitesinde eğitim-öğretim
(https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr).

Bk. 132

Bu programa sadece T.C. uyruklu adaylar başvurabilecektir.

Bk. 133

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa kentinde, eğitim-öğretim veren bir Devlet
Üniversitesi olup eğitim ücretlidir. Ayrıntılı bilgiye https://www.emu.edu.tr/ogrenciadaylari adresinden ulaşabilirsiniz.

Bk. 134

Girne Amerikan Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir. Tüm Programların ücret bilgisi için Üniversitenin resmi web sitesini ziyaret
ediniz.

Bk. 135

Girne Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir. Pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri yetkili uçuş okulu tarafından
sağlanmakta olup, bu programa kayıt olan öğrenciler yıllık öğrenim ücretine ek olarak, uçuş ücreti öderler. 2022-2023 eğitim-öğretim
yılında Pilotaj programına kayıt olan burslu öğrenciler için uçuş eğitimi ücreti burs oranı kadar üniversite tarafından karşılanacaktır.
Üniversitemize ait tüm bilgilere www.kyrenia.edu.tr sitesinden ulaşılabilir.

Bk. 137

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ‘nin Girne kentinde eğitim-öğretim veren özel bir üniversitedir.
Ayrıntılı bilgiyi Üniversitenin web sitesi ttps://www.csu.edu.tr/ den edininiz.

Bk. 138

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir. Ayrıntılı bilgilere Üniversitenin internet sayfasından
ulaşabilirsiniz (www.kstu.edu.tr).

Bk. 139

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir devlet vakıf üniversitesi olup eğitim-öğrenim ücrete tabidir.
Ayrıntılı bilgiyi Üniversitenin web sitesinden edininiz.

Bk. 140

Uluslararası Final Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir Programlar, indirimler, burslar ve diğer detaylar için üniversitemiz web
sitesinden (www.final.edu.tr) bilgi alabilirsiniz.

Bk. 141

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da eğitim-öğretim vermektedir. UKÜ'de
eğitim-öğretim ücrete tabidir. Ayrıntılı bilgiyi Üniversite'nin web sitesinden temin ediniz.

Bk. 142

Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. Üniversite’nin 2022-2023 eğitim-öğretim yılı öğretim ücretlerine ilişkin
ayrıntılı bilgi Yakın Doğu Üniversitesi resmî internet sayfasından ilan edilecektir.

Bk. 152

Bu programdaki öğretim dili en az %30 Arapça'dır.

Bk. 158

Öğretim dili Almanca'dır.

Bk. 161

Öğretim dili en az %30 Rusça'dır.

Bk. 171

Öğretim dili Fransızca'dır.

Bk. 178

Öğrenciler öğrenimlerini, Mengen'de sürdüreceklerdir.

Bk. 179

Öğrenciler eğitimlerini Gemlik ilçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 184

Yabancı dil hazırlık eğitimi Düzce Konuralp yerleşkesinde, hazırlık eğitiminden sonraki eğitim Akçakoca Yerleşkesinde sürdürülecektir.

Bk. 186

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

Bk. 188

14 Nisan 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti arasında aktedilerek 1 Eylül 1992 tarihinde
kanun kuvvetiyle yürürlüğe giren anlaşma uyarınca kurulan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih ve 3993
sayılı Kanunla Galatasaray Üniversitesine dönüştürülmüştür. Galatasaray Üniversitesi bir Devlet Üniversitesidir. Uluslararası anlaşma

ücretlidir.
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hükümleri uyarınca üniversitenin bir yükseköğretim programına kaydolmaya hak kazanan öğrenciler, DGS'de bu üniversitenin aynı
programı için tercih hakkı kullanamazlar.
Bk. 190

Eğitim Merkez kampüstedir.

Bk. 204

İTÜ-KKTC, İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ)’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Eğitim ve Araştırma Yerleşkesidir. İTÜKKTC’nin Gazimağusa ve Yenierenköy’deki yerleşke bina inşaatları bitene kadar Yabancı Dil hazırlık dersleri Gazimağusa
Yerleşkesinde bulunan mevcut binalarında gerçekleştirilecek, Lisans eğitimleri ise İTÜ’nün İstanbul’daki kampüslerinde her program
için kendi fakültesinde verilecektir. İTÜ-KKTC öğrencileri İstanbul İTÜ öğrencilerinin kullandığı tüm eğitim ve sosyal altyapı
imkanlarından faydalanacaktır. Öğretim dili %100 İngilizcedir. 2022-2023 Akademik yılı için öğrenim ücreti 50.000 TL’dir(Bu ücret KDV
hariç olup, %5 (yüzde beş) KDV uygulanacaktır.). Yıllık öğrenim ücreti kayıt zamanı peşin veya Güz ve Bahar dönemlerinde iki eşit
ödeme şeklinde yapılabilir. Burslu/burssuz tüm öğrencilerden öğrenim ücreti dışında üniversiteye kayıt zamanı, kayıt ücreti 3.000 TL
(KDV dâhil) alınır. Önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretinde bir artış olması durumunda, önceki yıllarda kayıt olan öğrenciler için bu artış
bir önceki yıla göre TL bazında KKTC Devlet Planlama Örgütü tarafından ilan edilen yıllık Temmuz ayı TÜFE oranı ile sınırlı olacaktır.
İTÜ-KKTC’nin burs ve yardım esasları kapsamında çeşitli burs ve yardım olanakları mevcuttur, detaylı bilgi https://www.kktc.itu.edu.tr/
internet adresinde bulunmaktadır.

Bk. 220

Bu programa yerleştirilen öğrenciler Hazırlık Sınıfındaki öğrenimlerini Trabzon'daki Merkez Kanuni Kampusunda sürdüreceklerdir.

Bk. 221

Eğitim Ermenek ilçesinde sürdürülecektir.

Bk. 223

Öğrenciler 1. 2. ve 3. Sınıf öğrenimlerini Adana Sarıçam ilçesinde bulunan Balcalı yerleşkesinde, 4. Sınıf öğrencileri ise öğrenimlerini
Adana Ceyhan ilçesinde bulunan Ceyhan Yerleşkesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 229

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda eğitim-öğretim ücretlidir. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yıllık öğrenim ücreti, TC uyruklular
için KDV dahil 65.887 TL'dir. KKTC uyruklu öğrenciler, ODTÜ'de (Ankara, Erdemli, Kuzey Kıbrıs) tam zamanlı personelin (görevleri
devam eden veya emekli) çocukları, ODTÜ mezunlarının çocukları (biri hariç) ve ODTÜ (Ankara, Kuzey Kıbrıs) lisans programlarında
kayıtlı kardeşler (biri hariç) için KDV dahil 52.709 TL öğrenim ücreti alınır. Burs kategorisinden bağımsız olarak, kayıtlı veya izinli
statüsündeki tüm öğrenciler Güz ve Bahar dönemi kayıtları öncesinde "Kayıt Harcı” öderler. 2022-2023 eğitim öğretim yılında dönemlik
kayıt harcı KDV dahil 460 TL olarak belirlenmiştir.

Bk. 239

Yabancı dil hazırlık eğitimi Sakarya Merkezde, lisans eğitimi Sakarya ili Kaynarca ilçesinde sürdürülecektir.

Bk. 241

Eğitim Bozkır ilçesinde sürdürülecektir.

Bk. 246

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

Bk. 248

Öğrenciler öğrenimlerini Devrek ilçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 249

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde eğitim-öğretim internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle verilmektedir.
Ücretlidir. Türtep eğitim öğretim ücretleri, her yılın Temmuz ayı sonunda Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) artış oranı dikkate
alınarak, KDV hariç olmak üzere Mütevelli Heyet Başkanlığınca belirlenir ve Türtep web sayfasında ilan edilir. Detaylı bilgiye
www.turtep.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir.
Uluslararası anlaşmalar ile kurulmuş olan üniversite, özerk statüye sahip ortak devlet üniversitesidir.

Bk. 258

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretleri, TEFE-TÜFE oranları ve maliyet artışları dikkate
alınarak her yıl Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenerek Üniversitemizin resmi web sitesinden ilan edilir. Öğrenim ücretleri,
konaklama ücretleri, ödeme yöntemleri, burslar, indirimler, süreleri ve devam şartları hakkında detaylı bilgiye Üniversitemizin “Aday
Öğrenci” web sitesinden ulaşabilirsiniz (https://www.izu.edu.tr/aday-ogrenci).

Bk. 259

İstanbul Ticaret Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. Ayrıntılı bilgiyi Üniversitemizin web sitesinden (www.ticaret.edu.tr)
edinebilirsiniz.

Bk. 264

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde eğitim ücrete tabidir. Ayrıntılı bilgiyi Üniversitenin web sitesinden edininiz.

Bk. 271

Ada Kent Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa kentinde, eğitim-öğretim veren ücrete tabi bir
üniversitedir. Burs ve indirimler, ödeme koşulları, taksitlendirme ve yurt imkânları ve diğer detaylar için üniversitemizin web sitesinden
(www.adakent.edu.tr) edinebilirsiniz.

Bk. 272

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir. Programlar, burslar, konaklama imkanları ve diğer
detaylar için üniversitemiz web sitesinden (www.arucad.edu.tr) bilgi alınabilir.

Bk. 291

Kayıt yaptıran öğrenciler yabancı dil hazırlık eğitimi sırasındaki öğrenimlerini İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde sürdüreceklerdir.

Bk. 294

Eğitim Besni ilçesinde sürdürülecektir.
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