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Tablo 5'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınması düşünülen
yükseköğretim programları ile ilgili olarak uygulanacak işlemler ve gerekli koşullar ilgili yükseköğretim
kurumlarınca önkayıt sırasında adaylara duyurulacağından, bu programlarla ilgili özel koşul ve açıklamalara
burada ayrıntılı olarak yer verilmemiştir. Adaylar, öğretim sırasında ödenecek olan ücretler, harçlar, burslar,
hazırlık eğitimi, programın öğretim dili vb. bilgileri ilgili yükseköğretim kurumlarından edinmelidir.
Tablo-5’te burslu programlarda yer alan; zorunlu hazırlık sınıfı dahil olmak üzere verilecek olan burslarda, Tam
Burslu: öğrenim ücretinin  tamamını; %75 Burslu: öğrenim ücretinin dörtte üçünü; %50 Burslu: öğrenim ücretinin
yarısını ve %25 Burslu: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan
bölümünü ödeyecektir. (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç.)

Bk. 2. 2013-2014 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin
ödedikleri öğrenim ücretleri tablo halinde bu kılavuzun ileri
sayfalarında yer almaktadır.

Bk. 3. Bu program için kontenjan belirlenmemiştir. Bu programa,
YGS puan türlerinin en az birinden, 140,000 ve daha yukarı
puan alan adaylar, üniversiteye başvurarak, başvurma
koşullarını karşıladıkları takdirde yerleştirileceklerdir.

Bk. 4. Bu programa, YGS puan türlerinin en az birinden, 140,000
ve daha yukarı puan alan adaylar, üniversiteye başvurarak,
başvurma koşullarını karşıladıkları takdirde
yerleştirileceklerdir.

Bk. 5. Bu programa ortaöğretim kurumlarının İmam Hatip (İmam
Hatip Lisesi/İmam Hatip Okulu/İmam Hatip Lisesi (Y. Dil
Ağırlıklı) /Anadolu İmam Hatip Lisesi) alanından mezun
olanlar  yerleştirilecek, kontenjan açığı olması halinde diğer
ortaöğretim alanlarından mezun olanların sınavla
yerleştirilmesi yapılacaktır.

Bk. 6. Bu programla ilgili işlemler ve gerekli koşullar ilgili
yükseköğretim kurumu tarafından adaylara duyurulacaktır.
Bir yıl süre ile Türkçe Hazırlık Sınıfı Programı uygulanır.
Hazırlık sınıfı öğretim süresine dahil değildir. Türkçe yeterlilik
sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Bu
programın hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin
ilişikleri kesilmeden birinci sınıfa kayıtları yapılır, ancak bu
öğrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince
açılacak Türkçe muafiyet sınavında başarılı olmaları gerekir.

Bk. 7. Komrat Devlet Üniversitesi’nde eğitim ücretli olup, 2013-
2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti yıllık 1.650 ABD
Dolarıdır ve iki taksitte ödenebilecektir. Ücret dönem
başlarında (1. Dönem Eylül ayında, 2. Dönem Ocak ayında)
tahsil edilecektir. Bu ücret eğitim harcı ve staj ücretlerini
kapsamaktadır. Yıllık enflasyon oranına göre okul ücreti
artmaktadır. (Öğretim ücreti Moldova Leyi ile tahsil edilmekte
olup, eğitim yılının 1 Eylül’deki Dolar kuru geçerli olacaktır.)
Milli Kültür Fakültesi  Sahne Sanatları programında öğretim
dili Rusça ve İngilizce’dir. Bir yıl süreli Rusça Hazırlık Sınıfı
Programı uygulanır. Programın ilk döneminde sadece Rus
dili öğretilmektedir. İkinci dönem programında ise İngilizce,
Moldova ve Gagavuz tarihi ve kültürü dersi ve öğrencinin
okuyacağı bölümden iki lisans dersine yer verilmektedir.
Sahne Sanatları Programının dersleri ağırlıklı olarak Rus
Dilinde okutulmaktadır. Bu programın Hazırlık sınıfında
başarısız olan öğrencilere ikinci bir hak tanınır, komisyon
oluşturulur şayet öğrenci komisyonda da başarılı olmazsa
programı bir yıl daha tekrar ederler. İkinci yıl sonunda da
başarısız olan öğrencilerin okul ile ilişikleri kesilmektedir.
Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara
dahil değildir. Komrat Devlet Üniversitesi Rusça Yeterlik
Sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Komrat
Devlet Üniversitesi kriterine uygun Uluslararası Yeterlik
Sınav belgesine sahip olan öğrenciler de doğrudan birinci
sınıfa alınırlar. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında  Rusça
Hazırlık Sınıfı öğretim ücreti 1.100 ABD Dolarıdır. (Öğretim
ücreti Moldova Leyi ile tahsil edilmekte olup, eğitim yılının 1
Eylül’deki Dolar kuru geçerli olacaktır.) Fakülte bünyesinde
Türk öğrencilere özel olarak ayrı bir merkez (sınıf) tahsil
edilmiştir. Her öğrencinin banka hesabında 2.000 ABD
Doları olduğunu belgelemesi zorunludur. Üniversiteye kabul
için ortaöğretim kurumundan mezun olunması ve hiç bir

sağlık sorununun olmaması gereklidir. Ağır hastalıkların
bulunmaması zorunludur ve buna dair sağlık raporunun
olması şarttır. (Şeker, kalp, böbrek hastalıkları vb.) Her
dönem sonunda yapılan değerlendirmeye göre genel
akademik not ortalaması 10 üzerinden 9.5 ve üstünde olan
öğrencilere Moldova Eğitim Bakanlığı tarafından karşılıksız
burs sağlanabilmektedir. Burs ayrıntıları Moldova Eğitim
Bakanlığı tarafından her yıl ayrıca ilan edilir. Bu burs Rusça
Hazırlık Programında okuyan öğrencileri kapsamaz.
Üniversite bünyesinde 60 Türk öğrenci için yurt imkanı
bulunmaktadır. Kız ve erkek öğrenciler aynı binada farklı
bölümlerde kalmaktadır. Yurt binasında odalar 2-4 kişilik
olup her katta mutfak, banyo ve tuvalet bulunmaktadır.
Aylık yurt ücreti 15 ABD Dolarıdır. Ayrıca, isteyen öğrenciler
kiralık ev tutabilirler. Aylık ev kiraları 150-250 ABD Doları
arasında değişmektedir. Bir öğrencinin aylık geçim masrafı
kira hariç minimum 100 ABD Dolarıdır.  Hazırlık Sınıfı kayıt
tarihi 20.09.2013-25.10.2013 tarihleri arasındadır.
Üniversite hakkında ayrıntılı bilgiye kduturkmerkezi@mail.ru,
soneaanaturk1970@maıl..ru e-posta adresinden ulaşılabilir.
(İrtibat Bilgileri Telefon: 00 373 298 23481:25988, Faks: 00
373 298 23481:25988 Cep: 00 373 79932046) Kayıt için
istenilen belgeler; Kimlik (Pasaport), Lise Diploması (Apostil
onaylı), Sabıka Kaydı (Apostil Onaylı), Banka Hesabı (En
az 2.000 ABD Doları bulunması zorunludur.), Sağlık Raporu
(Kalp Elektrokardiogrami ve Psikiyatri Raporu), 6 adet
vesikalık fotoğraf (3x4 ebatlarında)

Bk. 8. Bu üniversite, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek şehrinde
bulunmaktadır.Bu üniversiteden alınan diplomalar Kırgızistan
Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyetinde aynı alan ve
seviyede öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının
diplomalarına ve bunların milletlerarası geçerliliğine eş
değerde olup, sahiplerine aynı hakları sağlar. Bu üniversite
hakkında ayrıntı lı bilgiye www.manas.edu.kg ve
www.manas.kg adresinden ulaşılabilir. Üniversitede
öğrenim gören Türkiyeli öğrenciler, Kırgız vatandaşı olan
öğrencilere sağlanan bütün haklardan yararlanabilirler.
Üniversitede eğitim öğretim ücretsizdir.Üniversitede
öğrenim gören Türkiyeli öğrenciler  Kredi ve Yurtlar
Kurumuna öğrenim kredisi ve burs başvurusunda
bulunabilirler.Ayrıca üniversite “Giriş Kontenjanı Bursu” ve
“Akademik Başarı Bursu”, “Destek Bursu” ve “Milli Sporcu
Bursu” verilmektedir.Öğrenciler üniversite yurdundan aylık
ortalama 12 ABD Doları karşılığında yararlanabilirler.
Üniversitede eğitim-öğretim dili Kırgızca ve Türkiye
Türkçesidir.Üniversite bünyesinde bir yıllık hazırlık sınıfı
zorunludur.Hazırlık sınıfı öğrenim süresine dahil
değildir.Türkiye’den gelen öğrenciler hazırlık sınıfında
zorunlu olarak Kırgızca hazırlık programı okuyacaklardır.

Bu programa YGS’ndan en az 140 ve üstünde puan alarak
yerleşecek öğrenciler müracaat edeceklerdir. Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu, “Antrenörlük Eğitimi” ve “Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği”  yükseköğrenim programlarının
Özel Yetenek Sınavları,  Gazi Üniversitesi  Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulunda, Güzel Sanatlar Fakültesi,
“Resim”  ve “Grafik”  yükseköğrenim programlarının Özel
Yetenek Sınavları,  Akdeniz  Üniversitesi  Güzel Sanatlar
Fakültesinde, Konservatuvar; “ Müzik” ve “Sahne Sanatları”
programlarının  Özel Yetenek Sınavı, Akdeniz  Üniversitesi,
Konservatuvarı’nda yapılacaktır.
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Bk. 9. Kılavuzda yer alan bu Üniversitenin Kılavuzda yer alan
programlarına YGS ‘den  en az 140 ve üstünde puan
alarak yerleşecek öğrencilerin alacakları diplomalara ilgili
mevzuat üzerinden yapılacak inceleme sonucuna göre
diploma denklik belgesi verilecektir. ÖSYS Kılavuzunda yer
alan yükseköğretim kurumlarının Kılavuzda yer almayan
programları ile ÖSYS Kılavuzunda yer almayan ancak
Kurulumuzca tanınan yükseköğretim kurumlarının
Kurulumuzca tanınan programlarına ÖSYS sınavında ilgili
puan türünde baraj puanı alarak kayıt yaptıran öğrencilerin
alacakları diplomaların ilgili mevzuata göre yapılacak
inceleme sonucunda değerlendiri lmesi
yapılacaktır.Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında
öğrenim görecek bu öğrencilerin öğrenciliklerini tanıtmaları,
Milli Eğitim Bakanlığı veya yurdışı temsilciliklerimizde öğrenci
dosyası açtırmaları ve vize almaları gerekmektedir.

Bk. 11. Bu programa girebilmek için üniversite/ konservatuar/
akademi/enstitüye başvurmak ve bu üniversite/
konservatuar/akademi/enstitüce yapılacak seçme sınavını
kazanmak gerekir.

Bk. 12. Bu programa alınan öğrencilerden her öğretim yılında sınav,
kitap, basılı malzeme ve eğitim-öğretim hizmetleri karşılığında
öğretim gideri alınır.

Bk. 13. Üniversitede eğitim ücretli olup, 2014-2015 eğitim-öğretim
yılında öğrenim ücreti  2000 ABD Dolarıdır. Hazırlık eğitimi
üniversite bünyesinde verilir. Hazırlık sınıfı eğitim ücreti
750 ABD Dolarıdır. Öğretim Dili Azerice ve Rusça’dır. Yurt
imkanı bulunmamaktadır. Üniversite hakkında ayrıntılı bilgiye
info@admiu.edu.az  veya www.admiu.edu.az posta
adresinden ulaşılabilir.Kayıt için istenen belgeler: Rektörün
adına dilekçe, Lise Diploması,Sağlık Kurulu Raporu,ÖSS
Sonucu Puanları,Nüfus Cüzdanı,İkametgah İlmuhaberi
Cumhuriyet Başsavcılığına, Pasaportun Fotokopisi ve 8
adet (4x3) fotoğraf, Özgeçmişi,  Kayıt Tarihi: Hazırlık Sınıfı
için: 15.09.2014-15.10.2014 tarihleri arasındadır.Üniversite
Kayıt Tarihi: 15.09.2014-30.09.2014 tarihleri arasındadır.
2014-2015 Eğitim yılının Öğretime Başlama ve Bitirme
Tarihi:Hazırlık Sınıfı için: 15.09.2014-06.07.2015 tarihleri
arasındadır.Üniversite Eğitimi için: 15.09.2014-07.07.2015
tarihleri arasındadır.

Bk. 14. Kılavuzda yer alan bu Üniversiteye ait programlara
YGS’den en az 140 ve üstünde puan alarak yerleşecek
öğrencilerin alacakları diplomalara ilgili mevzuata  göre di-
ploma denklik belgesi verilecektir.  Yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarında  öğrenim görecek öğrencilerin
öğrenciliklerini tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurt
dışı temsilciliklerimizde öğrenci dosyası açtırmaları ve vize
almaları gerekmektedir.

Bk. 15. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Fashion Institute of
Technology (FIT) ile birlikte yürütülecek olan bu programlara
girecek olan öğrencilerin, Yükseköğretime Geçiş
Sınavından en az 180 puan alması ve Değerlendirme
Komisyonu tarafından yapılacak olan Sınav/ Mülakatta
başarılı olmaları gerekmektedir. Moda Tasarımı Programına
başvuran öğrencilerin içeriği önceden ilan edilecek olan
Tasarım Testi ve Portfolyo çalışmasını hazırlamaları, Tekstil
Geliştirme ve Pazarlama  Programına başvuran öğrencilerin
ise kaydolma istek ve gerekçelerini belirten ve en çok 300
kelimeden oluşan “Tercih Gerekçe Yazısı”nı diğer belgelerle
birlikte başvuru sırasında sunmaları zorunludur. Başvuru
tarihi www.sis.itu.edu.tr ve www.itu.edu.tr adreslerinden
öğrenilebilir. Başvuran adaylardan YGS 180 puanı
alamayanların başvuruları iptal edilecektir. Moda Tasarımı
programı dört yıllık olup, 1. yıl, 2.yıl Güz dönemi ve 3. yıl İTÜ
Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi’nde (İstanbul), 2.
yılın bahar ve yaz dönemleri ile 4. yıl güz ve bahar dönemleri
FIT’de (New York)  eğitim görülecektir. 2014-2015 eğitim-
öğretim yılı için  programın her akademik yıl başına öğrenim
ücreti 1. yıl 10.000TL, 2. yıl 5.000TL (İTÜ-Güz Dönemi) ile
yaklaşık 17.500 ABD Doları (FIT- Bahar ve Yaz Dönemleri),
3. yıl 10.000TL (İTÜ-Güz ve Bahar Dönemleri) ve 4. yıl

yaklaşık 17.500 ABD Doları (FIT-Güz ve Bahar Dönemleri)
olarak belirlenmiş olup, bu ücret Fashion Institute of
Technology’nin öğrenim ücreti ve temel harçlarından ve
Türkiye’deki üniversitesinin kayıt ücretinden oluşmaktadır.
Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programı 4 yıl süreli olup
öğrenciler birinci ve ikinci yıl öğrenimlerini İstanbul Teknik
Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesinde,
üçüncü ve dördüncü yıl öğrenimlerini Fashion Institute of
Technology (FIT)’de yapacaklardır. 2014-2015 eğitim-
öğretim yılı için bu programların öğrenim ücretleri İngilizce
Hazırlık Okuluna devam edecek öğrenciler için öğrenim
ücreti 2014-2015 yılı için 7.700TL; lisans programında
10.000TL dir. FIT’in öğrenim ücreti ise yaklaşık 17.500 ABD
Doları/sene olup bu ücret, Fashion Institute of
Technology’nin öğrenim ücreti ve temel harçlarından,
öğrencinin programda öngörülen dönemlerde ABD’de
bulunduğu süredeki zorunlu sağlık sigortası ücretinden
oluşmaktadır.  Öğrencinin FIT’de bulunacağı süre içinde
yurt, yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları için
yapacağı harcamanın akademik dönem başına yaklaşık
10.000 ABD Doları tutacağı tahmin edilmektedir. Yukarıda
belirti len yı llık öğrenim ücretleri l isans eğ it imini
kapsamaktadır. Türkiye’deki üniversitelerinde İngilizce
Hazırlık Okuluna devam edecek öğrenciler için öğrenim
ücreti 2014-2015 yılı için 7.700TL olacaktır. Öğrenim
ücretleri 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş olup,
önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana
gelebilecek artışlar her eğitim-öğretim yılı başından önce
öğrencilere ayrıca duyurulacak ve giriş yılına bakılmaksızın
tüm öğrenciler o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretlerine
tabi olacaklardır.

Bk. 16. Antrenörlük Eğitimi ile Spor Yöneticiliği bölümlerine özel
yetenek sınavı sonuçlarına göre bölüm tercihi yapılmaksızın
ortak kontenjanla öğrenci alınacaktır. Antrenörlük Eğitimi
(40 kişi) ve Spor Yöneticiliği (40 kişi) bölümlerine yerleştirme
4. yarıyıldan sonra yapılacaktır.

Bk. 17. Bu üniversitede eğitim ücretli olup, 2014-2015 eğitim-
öğretim yıl ında eği t im ücreti yı l lık 1200 ABD
Dolarıdır.Üniversite bünyesinde hazırlık eğ i t imi
veri lmektedir.Hazırlık öğrenim ücreti  600 ABD
Dolarıdır.Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen
yıllara dahil değildir. Hazırlık eğitiminde Azericenin yanısıra
ilgili programlara ait Azerice terimlerin eğitimi yer alır.Yurt
imkanı bulunmamaktadır.  Üniversite hakkında ayrıntılı bilgiye
adpuharicidekanlik@gmail.com, e-posta adresinden
ulaşılabilir.Kayıt için istenen belgeler: ÖSYM Belgesi,Lise
Diploması -noter onaylı tercümesi ,ikametgah, Sağlık
Raporu,Hiv Testi, Özgeçmiş ,6 adet vesikalık
fotoğraf,Pasaportun fotokopisi,nüfus cüzdanı. Kayıt Tarihi:
Hazırlık/ Üniversite için: 10.09.2014-15.07.2014 tarihleri
arasındadır.Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi: Hazırlık Sınıfı
için:15.09.2014 -06.07.2014 Üniversite Eğ i timi
için:15.09.2014-25.06.2014 tarihleri arasındadır.

Bk. 18. Bu üniversitede eğitim ücretli olup, 2014-2015 eğitim-
öğretim yılında eğitim ücreti 1020 ABD Doları (800 AZN)dır.
Üniversite bünyesinde hazırlık eğitimi verilmektedir.Hazırlık
eğitimi ücreti yıllık 1020 ABD Doları (800 AZN)dır. Hazırlık
sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil
değildir.Öğretim dili  Azericedir.Üniversitede yurt imkanı
bulunmaktadır.Aylık yurt ücreti 30 ABD Doları (25 AZN)dır.
Üniversite hakkında ayrıntılı bilgiye ndu@ndu.edu.az veya
ito@ndu.edu.az adresinden ulaşılabilir. İrtibat Bilgileri:
(00994136) 5452776 Kayıt için istenen belgeler: ÖSYS
Sonuç Belgesi,Lise Diploması 3.Transkript (Öğrencinin
belgesi) 4.Sağlık Raporu (Heyet Raporu) 5.AİDS Raporu
6.Nüfus Cüzdanı Örneği 7.Pasaport fotokopisi 8.Özgeçmiş
9.Dilekçe 10.8 adet  3x4 ölçüsünde fotoğraf  Kayıt  Tarihi:
Hazırlık/Üniversite için: 01.09.2014-14.09.2014 tarihleri
arasındadır.Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi: Hazırlık Sınıfı
için:15.09.2014 -30.01.2015/02.02.2015-30.05.2015
Üniversite Eğ it imi için:15.09.2014-30.01.2015
(I.DÖNEM),15.02.2015-01.07.2015 (I.DÖNEM)  tarihleri
arasındadır.
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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
Vatandaş larının ülkeye pasaportla giriş yapmaları
gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerin KKTC’ye girmeden
önce Türkiye’de pasaportlarını almaları gerekmektedir. KKTC
mevzuatına göre TC uyruklu öğrencilerin ilk kayıt
işlemlerinde sağlık raporlarını ibraz etmeleri istenmektedir.
TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya
üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer
skopisi veya akciğer grafisi ile HIV tetkiklerini içerir sağlık
raporları KKTC makamları tarafından kabul edilmektedir.
KKTC üniversitelerinde öğrenim gören TC uyruklu
öğrencilerin KKTC’deki  sağlık hizmetlerinden yararlanmak
üzere KKTC Sağlık Bakanlığı’nın zorunlı sağlık sigortasını
almaları gerekmektedir. Zorunlu sağlık sigorta ücreti asgari
ücretin %10’u kadardır. 2013 yılında 141,50 TL olan bu
miktar, 2014 yılı için bilahare belirlenecektir. KKTC’de geçerli
özel sağlık sigortasına sahip olduğunu belgelenyenler ve/
veya Türkiye Cumhuriyeti taraf ından KKTC’de
görevlendirilen kamu görevli lerinin çocukları bu
uygulamadan muaftırlar. KKTC’deki TC Sosyal Güvenlik
Kurumu ile anlaşmalaı özel sağlık kurumları (Yakındoğu
Üniversitesi Hastanesi) ve KKTC Sağlık Bakanlığı
Hastaneleri KKTC^de öğrenim gören TC Sosyal Güvenlik
Kurumu kapsamındaki öğrencilerin başvurularında, bu
durumlarını belge ile ibraz etmeleri halinde bu kişilerden
ilave ücret talep etmemektedir.

Bk. 20. Izmir Ekonomi Üniversitesi (IEÜ) ile New York Eyalet
Üniversitesi (SUNY) Cobleskill kampusu ile ortak olarak
yürütülen Mutfak SanatlarI ve Yönetimi lisans programIna
başvuracak öğrencilerin YGS puan türlerinin en az birinden
180 ve daha yukarı puan almış olmaları ve Değerlendirme
Komisyonu tarafından yapılacak olan Yetenek Sınavı/
Mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir. Mutfak Sanatları
ve Yönetimi Programına başvuran öğrencilerin kaydolma
istek ve gerekçelerini belirten ve en çok 300 kelimeden
oluşan “Tercih Gerekçe YazIsI”nı diğer belgelerle birlikte
başvuru sırasında sunmalarI zorunludur. Programa
başvuru tarihi http:// cam.sams.ieu.edu.tr/ ve http://
www.ieu.edu.tr/tr adreslerinden öğrenilebilir. Başvuran
adaylardan YGS 180 puanı alamayanların başvuruları iptal
edilecektir. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci Izmir
Ekonomi Üniversitesi ve New York Eyalet Üniversitesi
(SUNY-Cobleskill) tarafIndan yürütülen “Lisans/Bachelor
of Arts” diplomasına yönelik “Mutfak Sanatları ve Yönetimi”
programını başarı ile tamamlayan bir öğrenci iki ayrı
diplomayı almaya hak kazanacaktır. Mutfak Sanatları ve
Yönetimi uluslararası ortak lisans programının süresi
Ingilizce hazırlık sınıfı hariç 4 yıl olup Öğrenciler, Ingilizce
hazırlık sınıfı ve eğitimlerinin ilk 3 yılını IEÜ’ de son 1 yılını
SUNY Cobleskill Kampusu’nda geçireceklerdir. Izmir Ekonomi
Üniverstesi UOLP öğrencileri, Türkiye’de bulundukları
dönemlerin ücretlerini Izmir Ekonomi Üniversitesi’ne,
Uluslararası Ortak Lisans Programları çerçevesinde ABD’de
anlaşmalı Üniversitede bulundukları dönemlerin ücretlerini
gittikleri üniversiteye ödeyeceklerdir. Izmir Ekonomi
Üniversitesi’nin 2014- 2015 eğitim öğretim yılı Ingilizce
Hazırlık Sınıfı ve lisans programları ücreti bir akademik yıl
için Mutfak Sanatları ve Yönetimi UOLP(SUNYCobleskill)
Programında KDV dahil 22.000TL’dir. Bu ücretin ilk taksiti
kesin kayıt sırasında, ikinci taksiti ikinci yarıyıl başında ders
kayıtlarından önce Üniversite tarafından ilan edilen
tarihlerde öğrenci tarafından ödenecektir. Yurtdışı
üniversitenin ücreti günün koşullarına uygun olarak her
akademik yıl için yeniden belirlenip üniversitenin web
sitesinde yayınlanmaktadır. Mutfak Sanatları ve Yönetimi
UOLP(SUNY-Cobleskill)’in ücreti yıllık yaklaşık 16.500 ABD
Dolarıdır. Bu ücret, SUNY Cobleskill Üniversitesinin öğrenim
ücretini ve temel harçlarını, öğrencinin programda

öngörülen dönemlerde ABD’de bulunduğu süredeki zorunlu
sağlık sigortası ücretini kapsamaktadır.  Öğrencinin
Cobleskill’de bulunacağı süre içinde yurt, yemek, kitap,
kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları için yapacağı harcamanın
akademik yıl başına yaklaşık 13 000-16 000 ABD Doları
tutacağı tahmin edilmektedir.

Bk. 21. Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı
(UOLP), bir Türk üniversitesi ile Yurtdışı bir üniversite
tarafından ortak olarak yürütülen lisans programıdır.
Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, her
üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrı diploma alır.
Öğrenciler çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans
programının akademik gereklerini yerine getirmeden
diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamazlar.
Çift diploma programlarında dersler İngilizce olarak
verilecektir. Öğrencilerin öğrenime başlayabilmeleri için
yeterli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. (İngilizce
yeterlik koşulları için Üniversiteden ayrıntılı bilgi alınız.)
Uluslararası ortak lisans programına kabul edilen
öğrenciler, ilgili ülkede öğrenim görmek için gerekli vizeyi
almakla yükümlüdür ve öğrenciler ilgili ülke vizesi alabilmek
için gerekli koşulları yerine getirmelidirler. Türk ve yurt dışı
üniversite program koordinatörleri vize başvurularında
öğrencilere yardımcı olacaklardır. Öğrenim ücretleri 2014-
2015 eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş olup, önümüzdeki
yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar
her eğitim-öğretim yılı başından önce öğrencilere ayrıca
duyurulacak ve giriş yılına bakılmaksızın tüm öğrenciler o
yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretlerine tabi
olacaklardır. Varsa burs, ücret, yabancı dil vb. konularda
ilgili üniversiteden bilgi edinilmelidir.

Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası
programdan akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilen
öğrenciler yurt içinde gördüğü yükseköğrenimdeki başarı
notu esas alınarak Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye’deki
başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer bir
programa yatay geçiş yapabilecektir. Başarısızlık dışındaki
bir nedenle öğrenim görülmekte olan uluslararası ortak
programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumlarının
birisinden iliş iği  kesilenlerin diğer yükseköğretim
kurumundan da ilişiği kesilecektir. Öğrencinin öğrenim
görmekte olduğu bir uluslararası ortak programdan aynı
üniversite veya başka bir üniversite bünyesinde aynı
alanda yürütülen diğer uluslararası ortak programa
Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe
uygun olarak yatay geçiş yapılabilir. Bir uluslararası ortak
programdan yurt içindeki diğer eğitim programlarına veya
yurt içindeki bir programdan uluslararası ortak bir programa
yatay geçiş ise Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış
yukarıda belirtilen yönetmeliğe uygun olarak yatay geçiş
yapılabilir.

Üniversitelerin uluslararası ortak lisans programlarına ilişkin
ayrıntılı bilgiye bu kılavuzda yer verilmemiştir.  Adaylar,
tercihlerini yapmadan önce ayrıntılı bilgiyi (burs, ücret,
yabancı dil yeterliliği koşulu ve benzeri koşulları) ilgili
üniversiteden ve ortak programa ait özel bk. koşullarından
edinmelidir. www.yok.gov.tr/universiteler/uni_web.htm
internet adresinde ve www.suny.edu.tr adresinde de bilgi
bulunmaktadır.
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