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TABLO-1'DE  YER  ALAN YÜKSEKÖĞRETİM  LİSANS PROGRAMLARININ  KOŞUL  VE  AÇIKLAMALARI 

Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer verilmiştir. Adaylar, öğret im 

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.       

Bk. 2. 2020-2021  öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, 11 Temmuz 2020  tarihli ve 31182 

sayılı Resmi Gazete’de yer almaktadır.         

Bk. 3. 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. 4. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde (bazı üniversiteler için kontenjana bağlı olmaksızın) bir yıl süreli yabancı dil hazırlık 

programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. 
Bk. 9. Anadolu Ü.: Bu programa alınan öğrencilerden her öğretim yılında sınav, materyal ve eğitim-öğretim hizmetleri karşılığında 

öğretim gideri alınır. Öğretim gideri olarak alınacak bedeller Üniversitenin web sitesinden öğrenilebilir. Bu programda dersler internet destekli 

olarak açıköğretim sistemi ile yürütülecektir. Hükümlü ve tutuklular hariç programa kayıt yaptıran öğrencilerin internete erişimli bir kişisel 

bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir. 

Atatürk Ü.: Bu programda dersler internete dayalı olarak açıköğretim sistemi ile yürütülecektir. Kayıtlar internet üzerinden online olarak 

yapılacaktır. Programa kayıt yaptıran öğrencilerin internete erişimli bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir. Bu 

programa kayıt yaptıran öğrencilerden Öğrenci Katkı Payı ücretine ilave olarak öğretim gideri alınır. Öğretim gideri olarak alınacak bedeller 

Üniversitenin web sitesinden öğrenilebilir. Bu programda sınavlar merkezi sınav uygulaması kapsamında Fakültenin belirleyeceği il merkezlerinde 

yapılır. 

İstanbul Ü.: Bu programda dersler internete dayalı olarak açıköğretim sistemi ile yürütülecektir. Programa kayıt yaptıran öğrencilerin internete 

erişimli bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir. Eğitim Materyalleri (ders notu, video, sunum) elektronik ortamda 

sunulduğundan ayrıca basılı kitap verilmeyecektir. Öğrencilerden, yeni kayıt ve kayıt yenileme dönemlerinde eğitim materyalleri, sınav ve eğitim-

öğretim hizmetleri karşılığında “materyal ücreti” alınır. Ücretlerle ve programlarla ilgili detaylı bilgi fakültenin web sitesinden öğrenilebilir. Bu 

programda sınavlar merkezi sınav usulü ile Fakültenin belirleyeceği il merkezinde yapılır. 

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

Bk. 15. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil 

değildir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve 

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.      

Bk. 17. 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 üniversiteye 

giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan 

programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler. 

Bk. 18. Bahçeşehir Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 20. Başkent Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     
Bk. 21. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan 

birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal 

ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece 

öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. 

Bk. 27. Çağ Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS başvuruları ve 

tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, 

burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.      

Bk. 28. Öğretim dili İngilizcedir.         
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Bk. 29. Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 31. Çankaya Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 32. Yükseköğretim kurumlarında yer alan denizcilik eğitimi veren kurumlar yıl bazında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve 

İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye tutulmaktadır. Bu kapsamda Gemiadamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya 

Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW) gereği Denizcilik eğitimi veren eğitim kurum/kuruluşlarında eğitim ve öğretim gören 

öğrenciler ile mezunların gemiadamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi alabilmeleri, eğitim kurum/kuruluşlarının denetim raporlarının uygun olması 

halinde mümkündür. İlgili yükseköğretim kurumlarının yetki durumları hakkındaki rapora https://gbs.udhb.gov.tr/  Gemiadamları Eğitimi Bilgi 

Sisteminden ulaşılabilecektir. İlgili gemiadamı yeterliğini almak için Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen 

İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce yeterliğini sağlamak gerekmektedir. Adayların tercih yapmadan önce bu sistemden programın yetki 

belgesini kontrol etmelerinde ve ilgili eğitim ve sınav yönergesini incelemelerinde yarar görülmektedir.     

Bk. 33. Doğuş Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS başvuruları 

ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, 

burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.      

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

Bk. 41. Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu 

programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine 

uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler. 

Bk. 45. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 46. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.  Hazırlık programı süresi, öğretim 

süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.     

Bk. 47. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 49. HAVACILIK YÖNETİMİ 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 / UÇAK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ / UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI /UÇAK BAKIM VE ONARIM 

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 KONTROL 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. 52. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. 

Bk. 60. Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, 

burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim 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. 
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Bk. 63. Yeditepe Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

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

 

Bk. 66. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 69. Girne Amerikan Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 70. Lefke Avrupa Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 71. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 72. Öğrenciler eğitimlerini Gemlik ilçesinde sürdüreceklerdir.     

Bk. 73. Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 76. Piri Reis Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 78. Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.      

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

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

Bk. 81. Bu programda staj zorunluluğu bulunmaktadır.        

Bk. 83. Bir yıl süreli zorunlu Almanca Hazırlık Programı  uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil 

değildir. Almanca yeterlik sınavını başaranlar, doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve 

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. 

Bk. 85. Bir yıl süreli zorunlu Fransızca Hazırlık Programı  uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil 

değildir. Fransızca yeterlik sınavını başaranlar, doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve 

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.    

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

Bk. 87. Bu programa kayıt için  üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmî bir hastaneden, eğitim süresince ve daha 

sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.   

Bk.  88. Bir yıl süreli zorunlu İspanyolca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil 

değildir. İspanyolca yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve 

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.     

Bk. 92. Atılım Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS başvuruları 

ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, 

burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.  

Bk. 94. Öğrenciler öğrenimlerini Ankara'da sürdüreceklerdir .      

Bk. 95. Beykent Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 97. KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek olan TC uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 

Kurumu’nun desteklerinden yararlanabilmektedir. KKTC’de 3 aydan fazla ikamet edecek olan TC Vatandaşlarının ülkeye pasaportla giriş yapmaları 

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 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 
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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. 100. Hemşirelik Lisans Programı öğrencileri 7. ve 8. yarıyılda üniversite hastanesinde intern programı çerçevesinde kesintisiz 10 

(on) ay haftada 32 (otuz iki) saat (Hemşirelik Bölüm Başkanlığının önerisi dahilinde nöbet usulü/8-16 ve haftanın 1 (bir) günü 8 (sekiz) saat vaka 

tartışması yapılarak) ilgili majör derslerinin uygulamalarını yaparak geçireceklerdir.   

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

olmaması gerekir. 
Bk. 105. Bu  programa  başvurabilmek  için  yükseköğretim  kurumunun  aradığı  bütün koşullara  ek  olarak;  reşit  olmayanlar  için  

veli  göstermek;  erkek  adaylarda  1,65  m'den,  kız adaylarda 1,56 m'den uzun olmak; Beden Kitle Endeksi testi sonucunun 18,5-29,9 aralığında 

olması gerekir. Sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu belgeleyen, kayıt yaptıracak öğrenci  adaylarının  normal  sağlık  raporu  yerine  

Hudut  ve  Sahiller  Sağlık  Genel Müdürlüğü'nden "Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi" alması gerekir. Adayların bu belgeyi yapılacak  olan  

mülakat  ve  beden  yeterliliği  testinden  önce  sınav  komisyonlarına  ibraz etmeleri,  ön  kayıtta  yapılacak  mülakat  ve  beden  yeterliliği  

testinde  başarılı  olmaları, Gemiadamları  ve  Kılavuz  Kaptanları  Yönetmeliği  ile  Gemiadamları  ve  Kılavuz  Kaptanlar Eğitim  ve  Sınav  

Yönergesi'nin  Eğitim  Kurumlarında  Kayıt  Kabul,  Sağlık  Koşulu  ile  ilgili yasal  koşulları sağlamaları  gerekir.  Bu  programa  kayıt  olan  

öğrenciler,  Dokuz  Eylül Üniversitesi  Denizcilik  Fakültesi  Öğrenci  Kıyafet  Yönergesi'ne  uygun  üniformayı  giymek zorunda  olup,  eğitim  ast-

üst  ilişkileri  içinde  gerçekleştirilir.  Üniformanın  temini  öğrenciye aittir. 

Bk. 108. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli Arapça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim 

süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.   

Bk. 109. Bu programı tercih edecek öğrenciler uygulamalı derslerdeki araç ve gereçleri (video kaset, fotoğraf makinesi, film, flaş, 

röportaj teybi gibi) kendileri temin edeceklerdir.     

Bk. 111. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil 

değildir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar veya İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile bitirenler isteğe bağlı Almanca hazırlık programında 

okuyabilirler. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik" hükümleri uygulanır.    

Bk. 112. Bu programın İngilizce, Almanca ve Fransızca Hazırlık Eğitimi Uludağ Üniversitesi Ali Osman Sönmez Kampusunda (Bursa) 

Yabancı Diller Yüksekokulunda verilecektir.       

Bk. 115. Bir yıl süreli zorunlu Rusça Hazırlık Programı uygulanır. Bu süre öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. 

Rusça yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 

Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.       

  

Bk. 117. 14 Nisan 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti arasında aktedilerek 1 Eylül 1992 

tarihinde kanun kuvvetiyle yürürlüğe giren anlaşma uyarınca  kurulan  Galatasaray  Eğitim  ve  Öğretim  Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih ve 3993 

sayılı Kanunla Galatasaray Üniversitesine dönüştürülmüştür. Galatasaray Üniversitesi bir Devlet Üniversitesidir. Uluslararası anlaşma hükümleri 

uyarınca üniversitenin bir yükseköğretim programına kaydolmaya hak kazanan öğrenciler, bu üniversitenin aynı  programı için tercih hakkı 

kullanamazlar.  

Bk. 118. Bu programın öğretim dili Fransızca olup, 1 (bir)  yıllık "Fransızca Dil  Hazırlık" sınıfı mevcuttur. Hazırlık sınıfının sonunda 

başarılı olan öğrenciler ile üniversite tarafından yapılan Fransızca yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler 4 (dört) yıllık lisans eğitimine başlarlar. 

Başarısız öğrenciler "Fransızca Dil  Hazırlık" sınıfını tekrar ederler. 

Bk. 120. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim 

ücreti, 2020-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; 

programlara ilişkin ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.  

Bk. 121. Bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil 

değildir. Arapça yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve 

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.      

Bk. 124. Öğretim dili Almancadır.         
Bk. 125. Bir yıl süreli zorunlu Almanca Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda Almanca yeterlik sınavını başaranların doğrudan 

birinci sınıfa kayıtları yapılır. Almanca Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal 

ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim 

yılı başında yapılacak Almanca  yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. 

Bk. 128. Öğretim dili Fransızca'dır.    

Bk. 132. Haliç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS başvuruları 

ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, 

burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.      

Bk. 133. Işık Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS başvuruları ve 

tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, 

burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.      

Bk. 135. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak;    adayların normal sağlık 

raporu yerine, Gemi Adamları Sağlık Yönergesi kapsamında yetkilendirilmiş hastanelerden “Gemi Adamı Olur” ibareli rapor alarak,  Hudut ve 

Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden onaylı belge almaları ve kesin kayıtta ibraz etmeleri gerekir. Öğrencilerin 31.07.2012 tarih ve 24832 sayılı 
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Resmi Gazetede yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliği’nin Gemiadamı olabilme koşulları ile ilgili Madde 50-d, e, f’de yer alan yasal koşulları 

sağlamaları gerekmektedir. Denizcilik Fakültesi İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç, üniformalı bir fakültedir. Üniformaların temini öğrenciye aittir. 

 

Bk.  138. Yüksek İhtisas Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. 

Bk.  139. Bu programa alınacak öğrencilerin yüzme, dalma, can kurtarma ve denize dayanıklı olma durumlarına engel teşkil edecek 

herhangi bir sağlık sorunları olmadığına dair, sağlık kurulu raporunu; Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinden veya tam teşekküllü bir hastaneden 

almaları gerekir.  

   
Bk. 140. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla 

26 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); reşit olmayanlar için veli göstermek; erkek adaylarda 1,66 m'den, kız adaylarda 1.60 

m'den uzun olmak; beden kütle endeksi testi sonucunun 18,5 / 29.9 aralığında olması gerekmektedir. Sağlık durumunun denizciliğe elverişli 

olduğunu belgeleyen, kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden 

"Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi" alması gerekir. Adayların bu belgeyi yapılacak olan mülakat ve beden yeterliliği testinden önce sınav 

komisyonlarına ibraz etmeleri, ön kayıt da yapılacak mülakat ve beden yeterliliği testinde başarılı olmaları, Gemi Adamları ve Kılavuzu Kaptanlar 

Yönetmeliğinin gemi adamı olabilme şartları ile ilgili yasal koşulu sağlamaları gerekmektedir. Bu programa kayıt olan öğrenciler, Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri, Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrenci kıyafet yönergesine uygun Üniformayı 

Hazırlık Sınıfından sonra giymek zorunda olup eğitim ast-üst ilişkileri içinde gerçekleştirilir. Üniforma giyinildiğinde vücudunun görünür yerlerinde 

dövme bulunmaması gerekmektedir. Üniformalarının temini öğrenciye aittir. 

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

sürdüreceklerdir.         

Bk. 144. Maltepe Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 149. Öğrenciler öğrenimlerini Hendek İlçesinde sürdüreceklerdir.   

Bk. 151. Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler, stajlar özel ve resmi havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu 

programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yapılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine 

uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler. 

Bk. 153. Girne Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS başvuruları 

ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, 

burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.      

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

öğretim dili İngilizcedir.  

Bk. 160. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; boyu erkek öğrencilerde 1,60 

m’den, kız öğrencilerde 1,55 m’den kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla 

veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapılacak mülâkat ve beden eğitimi sınavında başarılı 

olmak; sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu, renk körlüğü ve şaşılık bulunmadığını, her iki kulağının arızasız olduğunu ve Girne 

Üniversitesi ilgili  akademik birimlerince öngörülen diğer sağlık koşullarına uygunluğunu kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu 

yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ile belgelemek gerekir. Öğrenciler Hazırlık sınıfıda 

dahil eğitimleri boyunca Girne Üniversitesi  ilgili akademik birimlerinin Öğrenci Üniforma Yönergesine uygun üniformayı giymek zorundadırlar. 

  

Bk. 166. Altınbaş Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.   

Bk. 168. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; adayların normal sağlık raporu 

yerine, Gemi Adamları Sağlık Yönergesi kapsamında yetkilendirilmiş hastanelerden “Gemi Adamı Olur” ibareli rapor alarak, Hudut ve Sahiller 

Sağlık Genel Müdürlüğü’nden onaylı belge almaları ve kesin kayıtta ibraz etmeleri gerekir. Öğrencilerin 31.07.2012 tarih ve 24832 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Gemi adamları Yönetmeliği’nin Gemi adamı olabilme koşulları ile ilgili Madde 50-a,c ve d’ de yer alan yasal koşulları 

sağlamaları gerekmektedir. Bu programa kayıt olan öğrenciler, mesleğin gerektirdiği uygun üniformayı giymek zorundadırlar. Öğrenciler 

üniformasını kendi temin edecektir. 

Bk. 169. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği “İşletme Opsiyonu” ve “Güverte Opsiyonu” olmak üzere iki opsiyonda eğitim 

vermektedir. DGS ile “Gemi Yönetimi Mühendisliği (GÜVERTE)” opsiyonunda okumak isteyen öğrencilerin; ilgili okullarının Güverte ve/veya Deniz 

Ulaştırma İşletme (Güverte) Bölümlerinde okumuş /okuyor olmaları, İngilizce Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmaları, DGS ile kayıt yapılan 

yılın 1 Ocak 2020 itibarıyla 24 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir (Tercihte ve yerleştirmede yaş kontrolü yapılmayacaktır.).  Bu şartları 

sağlamayan öğrencilerin intibakları zorunlu olarak Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İŞLETME) opsiyonuna yapılır. DGS ile Bölümümüz “Deniz 

Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İŞLETME)” opsiyonunda okumak isteyen öğrenciler için belirtilen şartlar aranmaz.  

 

Bk. 171. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.    

     

Bk. 191. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde eğitim-öğretim internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle 

verilmektedir. Ücretlidir. Yıllık öğrenim ücreti hakkında ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. Üniversiteden alınan diplomaların 
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Kazakistan ve Türkiye’de aynı alan ve aynı düzeyde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının diplomalarına ve bunlara verilmiş haklara 

eşdeğerliliği kanunla sağlanmıştır. Detaylı bilgiye www.turtep.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir. 

Bk. 194. İstanbul Kent Üniversitesi’inde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. 

Bk. 195. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun belirlediği ön koşullara ek  olarak; TC vatandaşı olmak, kayıt 

yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden "Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi" 

almış olmak gerekir.         

Bk.  198. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; kesin kayıt yaptıracak 

öğrenciler normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden  “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi taşıyan sağlık 

raporunu ibraz etmeleri gerekmektedir. Gemiadamları Yönetmeliği ve ilgili değişikliklerinde (23 Ağustos 2012, 28390 sayılı resmi gazete) belirtilen 

şartları; “Gemiadamı Olabilme Koşulları’nı yerine getirmeleri gerekmektedir. Eğitim üniformalıdır ve öğrenciler “Denizcilere Mahsus Kıyafet 

Yönetmeliğe’ne uygun üniformayı giymek zorundadır. Üniformaların temini öğrenciye aittir. Bu programda staj zorunluluğu bulunmaktadır. 

     

Bk. 210. 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 bölüme kaydı yapılmayacaktır.   

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

yurt dışı tesislerinde yapılabilecektir.      

Bk. 215. İstanbul Arel Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 225. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

      

Bk. 227. Ufuk Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS başvuruları 

ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, 

burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

  

Bk. 228. Yaşar Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS başvuruları 

ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, 

burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.      

Bk. 229. İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 230. İsteyen öğrencilere bir yıl süreli  Almanca, Fransızca veya İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık Programı süresi, 

öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. 

Bk.  231.  Eğitim Merkez kampüstedir.  

Bk. 234. Beykoz Üniversitesi eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS başvuruları ve 

tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, 

burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 237. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. 

Bk. 246. Öğretim dili İspanyolca'dır     

   

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

gerçekleştirilecektir.         

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

Bk. 270. İstanbul Okan Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.    

  

Bk. 272. Öğretim dili Rusçadır.         

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

Bk.  281. Kapadokya Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. 

http://www.turtep.edu.tr/
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Bk.  286. Bu programa kayıt olan öğrenciler mesleğin gerektirdiği kıyafeti ve donanımı edinmek ve eğitim esnasında kullanmak 

zorundadır. Renk ve model standart tek tiptir. Temini öğrenciye aittir ve mecburidir. 

Bk. 290. Öğrenciler öğrenimlerini Piraziz ilçesinde sürdüreceklerdir.      

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

araç-gereç gideri alınır. İlgili üniversiteden bilgi almak mümkündür.         

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

Bk. 293. Kayıt olan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimleri Tekirdağ Değirmenaltı Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.  
Bk. 294. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; adayların normal sağlık raporu 

yerine, Gemi Adamları Sağlık Yönergesi kapsamında yetkilendirilmiş hastanelerden “Gemi Adamı Olur” ibareli rapor alarak, Hudut ve Sahiller 

Sağlık Genel Müdürlüğü’nden onaylı belge almaları ve kesin kayıtta ibraz etmeleri gerekir. Öğrencilerin 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliği’nin Gemiadamı olabilme koşulları ile ilgili Madde 42’nin 1. ve 2. fıkrasında yer alan yasal 

koşulları sağlamaları gerekmektedir. Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç, üniformalı bir fakültedir. Üniformaların 

özelliklerinin 28.02.2010 tarihli 27507 sayılı Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması zorunludur. Üniformaların temini öğrenciye 

aittir.   

Bk. 299. Öğretim dili Arapça'dır. 

Bk. 314. Bu program SHY-147 yetki belgesine sahiptir. Öğrencilerin SHY-147 temel eğitim belgeleri ile mezun olabilmesi için ilgili 

mevzuat gereği 2400 saatlik eğitimi SHY-147 onaylı eğitim kuruluşundan almaları gerekmektedir. Bu nedenle SHY-147 kapsamındaki dersleri ilgili 

mevzuat çerçevesinde yetkilendirilmemiş bir kurumdan almış olan öğrencilerin söz konusu dersleri yeniden almaları gerekmektedir. Üniversitenin 

bazı dersleri protokol yapılan havacılık kurum ve kuruluşlarında Üniversite tarafından belirlenecek şartlar ve kontenjanlar dahilinde farklı 

şehirlerde de yapılabilir. 

Bk. 315. Eğitim Yalvaç İlçesinde sürdürülecektir. 

Bk. 390. Yabancı dil hazırlık eğitimi Sakarya Merkezde, lisans eğitimi Sakarya ili Kaynarca ilçesinde sürdürülecektir. 

Bk. 629. Koşulları sağlayan öğrencilere, isteğe bağlı İş Dünyasıyla Entegrasyon (İDE) olanağı sunulmaktadır. Son öğretim dönemini iş 

yerlerinde uygulamalı olarak geçirecek öğrencilerimiz lisansta 8. dönem bu programdan yararlanmaktadır. İş dünyasında geçirilecek sürenin 

başarı değerlendirilmesi entegrasyonun yapıldığı işletme ile beraber yapılmaktadır.  
Bk. 650. Bu programa başvurabilmek için sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü'nden "Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi" ibaresi taşıyan sağlık raporu ile kesin kayıtta belgelemek gerekmektedir. Bu programda 

öğrenim görecek öğrencilerin eğitim-öğretimde üniforma zorunluluğu bulunmamakla beraber, resmi tören ve etkinliklerde Denizcilik örf ve 

adetlerine uygun üniforma giymeleri zorunludur. Bu programı tercih edecek öğrencilerin üniformalarının temini kendilerine aittir. 

Bk.  653. İsteğe bağlı hazırlık öğrenimi Kütahya Merkez Kampüste yapılacaktır. 

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

Bk.  702. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-

DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara 

ilişkin ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.    

  

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

Bk. 709. İstanbul Medipol Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. 

  
Bk. 712. Bu  programa başvurabilmek için sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel  

Müdürlüğü'nden  "Gemiadamı  Sağlık  Yoklama Belgesi" ibaresi  taşıyan  sağlık raporu ile kesin kayıtta belgelemek  gerekmektedir.  Bu  programda  

öğrenim görecek  öğrencilerin  eğitim-öğretimde  üniforma zorunluluğu  bulunmaktadır. Üniformanın temini öğrenciye aittir. 

Bk. 716. KTO Karatay Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 717. İstanbul Gedik Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. 

Bk. 718. 7 dönem okullarda teorik ve uygulamalı dersler ile 1 dönem işletmelerde Uygulamalı Eğitim Modeli uygulanacaktır.  

   

Bk. 719. Toros Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS başvuruları 

ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, 

burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.      

Bk. 721. Nişantaşı Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.  

Bk. 723. Bu programda eğitimin ağırlıklı (bazı programlarda kısmen) olarak laboratuvar derslerine dayalı olması nedeniyle, 

düzeltilemeyen görme ve ileri derecede fiziksel engelli olanlar dersleri takip etmekte zorluklarla karşılaşabilirler.   

Bk. 724. Bu Program SHY-147 yetki belgesine sahiptir. Bu programı tercih edecek öğrenciler toplam 2400 saatlik eğitimi SHY-147 yetki 

belgesine sahip bir kuruluştan almakla yükümlüdürler. Öğrencilerin daha önceden SHY-147 belgesine sahip olmayan bir kurumdan almış oldukları 
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dersleri yeniden almaları gerekmektedir. Fakülte'nin bazı dersleri protokol yapılan havacılık kurum ve kuruluşlarında Fakülte Kurulu tarafından 

belirlenecek şartlar ve kontenjanlar dahilinde yapılabilir. İkinci öğretim programında bazı dersler Kamu kurum ve kuruluşların tesislerinde 

yaptırılmaktadır. Buralarda yaptırılacak dersler bu kurumların mesai saatlerine göre yürütülecektir. 

Bk.  727.  İstanbul Rumeli Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. 

Bk. 734. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 

2020-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; 

programlara ilişkin ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.   

  

Bk. 735. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 736. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. 

Bk. 739. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 741. Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ) ile Almanya’daki Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (FachhochschuleBielefeld) arasında 

mevcut İşletme Lisans Programları arasında uluslararası ortak lisans programı tesisine ilişkin bir protokol bulunmaktadır. Uluslararası ortak lisans 

programına katılabilmek ve ortak lisans programı öğrencisi olabilmek ile ilgili protokolde belirtilen şartları sağlayan, TAÜ Seçim Komisyonu 

tarafından seçilen istekli öğrenciler, ortak lisans programı kapsamında eğitimlerinin 5. ve 6. yarıyıllarında Bielefeld Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi’nde eğitim alabilirler. Bu öğrencilere, protokolde programı başarı ile tamamlamaya ilişkin koşulları ve TAÜ'nün mezuniyete ilişkin 

şartlarının tümünü yerine getirmeleri halinde İşletme alanında biri TAÜ'den diğeri Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden olmak üzere iki 

adet ayrı ve birbirinden bağımsız çoklu (double) nitelikte lisans diploması verilir. 

Bk. 745. Bu programlarda yılda üç dönem eğitim verilmektedir. Uygulamaya dayalı eğitimler üniversiteye ait atölye, laboratuvar vb. 

uygulama alanları yanında anlaşmalı işyerlerinde de verilebilir. Bu işyerleri üniversitenin yerleşkesinin bulunduğu ilde olabileceği gibi il dışında da 

olabilecektir. 

Bk. 746. İstanbul Medeniyet Üniversitenin; Hukuk Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim Cevizli 

kampüsünde; Edebiyat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinde eğitim Güney kampüsünde; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde eğitim 

Kuzey kampüsünde;  İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; Turizm Fakültesi eğitim Orhanlı Kampüsündedir. 

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

Bk.  759. Antalya AKEV Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir . 

Bk.  767. Öğrenciler 4. sınıfın güz veya bahar yarıyılında Sektör Tümleşik Eğitim kapsamında (STE) alanları ile ilgili sektör, kurum ve 

kuruluşlarda eğitimlerini sürdürebilecektir. 

Bk. 768 Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak;  1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla 

24 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); reşit olmayanlar için veli göstermek; erkek adaylarda 1,65 m’den, kız adaylarda 1,60 

m’den az olmamak; Beden Kütle Endeksi testi sonucunun 18,5-29,9 aralığında olması gerekir. Bu programa alınacak öğrencilerin yüzme, dalma, 

can kurtarma ve denize dayanıklı olma durumlarına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunları olmadığını, Sağlık durumunun denizciliğe 

elverişli olduğunu normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” alması 

gerekir. Ayrıca programa alınacak öğrencilerin dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmaması; renk körü ve şaşı olmaması, her iki kulağının 

arızasız olması gerekir. Adayların sağlık raporunu yapılacak olan mülakat ve beden yeterliliği testinden önce sınav komisyonlarına ibraz etmeleri, 

ön kayıtta yapılacak mülakat ve beden yeterliliği testinde başarılı olmaları, Gemiadamları Yönetmeliği’nin Gemiadamı olabilme koşulları ile ilgili 

yasal koşulları sağlamaları gerekir. Bu programa kayıt olan öğrenciler, Fakültenin belirlemiş olduğu üniformayı Mesleki Adaptasyon ve Yabancı Dil 

hazırlık sınıfından itibaren giymek zorunda olup, eğitim ast-üst ilişkileri şeklinde gerçekleştirilir. Üniformanın temini öğrenciye aittir. 

Bk. 774. Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir  

Bk. 775. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 776. Avrasya Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 778. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 

2020-DGSbaşvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; 

programlara ilişkin ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.  

Bk. 781. Uluslararası Final Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 782. Eğitim; Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Ballıca Kampusunda sürdürülecektir.   



 9 

Bk.  783. Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-

DGSbaşvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara 

ilişkin ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.    

  

Bk.  784. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü, KKTC Kurulu Gazimağusa ve Yenierenköy yerleşkelerinde, İTÜ 

Rektörlüğü’ne bağlı bir yapı içinde eğitim-öğretim vermektedir. Eğitim ücretli olup, İTÜ Rektörlüğü’nün belirlediği koşullarda, öğrenimlerinin bir 

kısmı İTÜ İstanbul kampüslerinde olabilir. 2020-2021 akademik yılı için öğrenim ücreti hakkında ilgili üniversiteden bilgi edinilmelidir. Öğrenim 

ücreti dışında burslu burssuz tüm öğrencilerden kayıt zamanı hazırlık sınıfı kitapları öğrenci genel gider ve faaliyetleri ve sağlık pulu giderleri ücreti 

alınır. Detaylar için Üniversiteye başvurunuz. Konaklama ve ulaşım hizmetleri öğrenim ücretinin dışındadır. Yıllık öğrenim ücreti kayıt zamanı 

peşin veya Güz ve Bahar dönemlerinde iki eşit ödeme şeklinde yapılabilir. Önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretinde bir artış söz konusu olursa, eski 

öğrenciler için bu artış bir önceki yıla göre TL bazında KKTC Devlet Planlama Örgütü tarafından ilan edilen yıllık Temmuz ayı TÜFE oranı ile sınırlı 

olacaktır. Ücretler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yatırıldığı takdirde geçerli olup, gecikmeler için ceza ödenmesi söz konusudur. Yaz 

Öğretimi, burslu öğrenciler de dâhil olmak üzere, ayrıca ücrete tabidir.  

Bk. 791. Öğrenciler öğrenimlerini Devrek ilçesinde sürdüreceklerdir.    

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

Bk.  806. Eğitim, Türkoğlu İlçesinde sürdürülecektir. 

Bk.  808. Yabancı dil hazırlık eğitimi Düzce Konuralp yerleşkesinde,  hazırlık eğitiminden sonraki eğitim Akçakoca Yerleşkesinde 

sürdürülecektir. 

Bk.  809. Bu programda dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütülecektir. Programa kayıt yaptıran öğrencilerin 

internete erişimli bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir. Eğitim materyalleri (online canlı ders, ders notu, video, 

sunum) elektronik ortamda sunulduğundan ayrıca basılı kitap verilmeyecektir. Öğrencilerden, yeni kayıt ve kayıt yenileme dönemlerinde uzaktan 

öğretim "öğrenim ücreti" ve "materyal ücreti" alınır. Ücretlerle ve programla ilgili detaylı bilgi fakültenin web sitesinden öğrenilebilir. Bu 

programda sınavlar merkezi sınav usulü ile Fakültenin belirleyeceği il merkezlerinde yapılır. Uzaktan öğretim programlarının diplomalarında 

"uzaktan öğretim" ibaresi yer alacaktır. 

 

Bk.  810. Antalya Bilim Üniversitesi’nde eğitim ve öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. 

Bk. 811. Üsküdar Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. 

Bk.  817.  Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmi havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu 

programa girmeye hak kazananlardan adli sicil kaydı ve adli sicil arşivi kaydı sorgulaması istenecektir. Taksirli trafik suçları hariç adli sicil kaydı 

bulunanların kesin kayıtları yapılmayacaktır. 

Bk.  818. İstinye Üniversitesi’nde eğitim ücretlidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS başvuruları ve tercih 

işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, burs 

devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.       

      

Bk. 823. Öğrenciler öğrenimlerini Çivril İlçesinde sürdüreceklerdir.      

Bk. 829. Sanko Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS başvuruları 

ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, 

burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. 

Bk. 831. Bu programda öğrencilerin son yılında bir yarıyıl sektörel eğitim programı uygulanmaktadır. Ayrıntılı bilgi sep.btu.edu.tr 

adresinde yer almaktadır  

Bk. 833. Öğrenciler öğrenimlerini Hopa İlçesinde sürdüreceklerdir.      

Bk. 836. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 7. ve 8. yarıyıl içerisinde uygulamalı dersleri almaları gerekmektedir. 

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

ve kuruluşlarda geçireceklerdir. 

Bk.  845. Bu programa kayıt için bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını  belgeleyen heyet raporu alınması 

ve öğrencilerin mezun olabilmeleri için sürücü belgesine (B Sınıfı) sahip olmaları gerekir.    

      

Bk. 848. Bu programa kayıt  için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha 

sonrasında bu mesleği engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir. Programa kayıt yaptıracak 

öğrenciler, Yüksekokulun belirlediği eğitim kıyafetlerini giymek zorundadırlar. Kıyafetlerin temini öğrenciye aittir. 

Bk.  853. Eğitim Besni ilçesinde sürdürülecektir. 

Bk.  854. Öğrenciler öğrenimlerini Pazar ilçesinde sürdüreceklerdir.  

Bk.  858. Eğitim Bozkır ilçesinde sürdürülecektir.     

Bk. 866. Biruni Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS başvuruları 

ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, 

burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.  

Bk.  869. Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 

2020-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; 

programlara ilişkin ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.  
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Bk.  873. Her yıl kayıt için Üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu 

mesleği yürütmeyi engelleyecek ve ağır egzersiz yapmasında herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması 

gerekmektedir. 

Bk.  874. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde ve ilgili koşulları sağlamak şartıyla  8. dönemde İntörn Mühendislik programı 

uygulanır. Bu kapsamdaki öğrenciler 8. dönemlerini alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlarda geçireceklerdir. 

Bk.  876. Bölüm ders planında yer alan bazı derslerin (kayak, su sporları vb.) kamplarına katılma zorunluluğu bulunmakta ve kamplara 

katılım öğrencilerin kendi imkanları ile karşılanmaktadır. 

Bk. 880. Öğrenciler eğitimlerini Bafra Kampüsünde sürdüreceklerdir.  

Bk. 881. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-

DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara 

ilişkin ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

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

Bk. 887. Öğrenciler, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği 

bölümünde eğitim-öğretimlerine devam edeceklerdir.     
Bk. 904. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle 27 

yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez), reşit olmayanlar için veli göstermek, erkek adaylarda 1,65 m’den, kız adaylarda 1,56 

m’den uzun olmak, Beden Kütle Endeksi testi sonucunun 18,5-29,9 aralığında olması gerekir. Kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık 

raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” almak suretiyle sağlık durumunun denizciliğe 

elverişli olduğunu belgelemeleri gerekir.  Adayların sağlık raporunu yapılacak olan mülakat ve beden yeterliliği testinden önce sınav komisyonuna 

ibraz etmeleri, önkayıtta yapılacak mülakat ve beden yeterliliği testinde başarılı olmaları, Gemiadamları Yönetmeliği’nin Gemiadamı Olabilme 

Koşulları ile ilgili yasal koşulları sağlamaları gerekir. Hazırlık sınıfı hariç öğrencilerin denizci öğrenci üniforması giymeleri zorunludur. Üniformanın 

temini öğrenciye aittir.  

Bk.  906. Eğitim, Arhavi ilçesinde sürdürülecektir.     

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

Bk.  917. Lokman Hekim Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS başvuruları 

ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, 

burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

    

Bk.  920. Bu programı tercih edecek adaylar, tercihler tamamlanmadan önce ilgili yükseköğretim kurumu tarafından istenen sağlık 

raporu için üniversiteden ayrıntılı bilgi edinmelidir. Bu raporda istenen şartları taşımayan adayların kaydı yapılmayacaktır.     

Bk.  927. Hazırlık sınıfı eğitimi Dokuz Eylül Üni. İzmir Buca Yabancı Diller Yüksekokulunda,lisans eğitimi Reha Midilli Foça Turizm 

Fakültesinde tamamlanacaktır. 

 

    
 


