
DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ

MEVLANA  ÜNİVERSİTESİ

Programın 

Kodu

Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu Adı Puan 

Türü

Kont Yerleşen 2013 Min 

Puan

2013 Yerleştirme 

Öncelikleri

204450037 Adalet (Ücretli) YGS-3 45 45 214,99712

204450046 Adalet (Tam Burslu) YGS-3 5 5 353,35458

204450019 İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim) (Ücretli) YGS-2 90 90 192,17791

204450028 İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) YGS-2 10 10 386,55000 07,2,İ,90

Bk. 718. Mevlana Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 

2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğrenim ücretleri; Tıp Fakültesi için 25.500 TL; Hukuk Fakültesi için 18.750 TL; İşletme Fakültesi için 16.500 TL; 

Mühendislik Fakültesi için 18.500 TL; Eğitim Fakültesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü için 16.000 TL, Eğitim Fakültesinin diğer 

bölümleri için 15.000 TL; Sağlık Hizmetleri Yüksekokulunun Hemşirelik bölümü için 9.850 TL, Beslenme ve Diyetetik bölümü için 13.750 TL ve Fizyoterapi 

ve Rehabilitasyon bölümü için 15.500 TL; Adalet Meslek Yüksekokulu için 10.000 TL; Uzaktan Eğitim ön lisans programları için 3.500 TL; İngilizce Hazırlık 

Sınıfı için 16.500 TL'dir. 

Öğrenim ücretlerine KDV dâhildir. Öğrenim ücreti, ilk taksiti kayıt sırasında peşin, kalan dokuz (9) taksiti banka sözleşmesi ile en fazla on (10) taksitte 

tahsil edilir. Öğrenim ücretinin kesin kayıt sırasında peşin ödenmesi halinde %5 indirim uygulanır. Öğrenim ücreti artışı, normal öğrenim süresince her yıl 

%5 oranını geçmeyecek şekilde hesaplanır. 

Uzaktan eğitim programlarına yerleşen öğrencilerin internet bağlantısı olan bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir. 

Uzaktan eğitim programındaki derslerin uygulanış biçimleri, gün ve saatleri ile ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavlarının uygulanması ile ilgili ayrıntılı bilgi 

www.mevlana.edu.tr internet adresinden edinilmelidir. 

Burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar sadece öğrenim ücretini kapsamaktadır. Yaz öğretimi ücreti, barınma, beslenme, ulaşım, 

kitap vb. konular bu bursların kapsamı dışındadır. Burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler ile yurt bursu alan öğrencilerin bursları, öğrencimiz 

öğrenime devam ettiği, normal eğitim-öğretim süresini aşmadığı ve herhangi bir disiplin cezası almadığı sürece kesilmeden devam eder. Herhangi bir not 

başarı şartı aranmaz.

YGS-LYS yerleştirme sıralamasında ek puan ve ek başarı s ırasıyla derece yapanlar hariç, dil puan türü ile öğrenci alan bölümlerimiz dışında, kayıt yaptırdığı 

puan türüne göre öğrencilerden ilk 100'e girenlere 1000 TL, 101- 1000 arasına girenlere 750 TL, 1001-3000 arasına girenlere 500 TL, 3001-5000 arasına 

girenlere 250 TL aylık YGS-LYS Başarı Bursu verilir. 

Mevlana Üniversitesinin bölümlerinin 2013-2014 ücretleri aşağıdaki gibidir.

KONYA VAKIF (ÖZEL) 

Adalet Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu

Not: Yerleştirme önceliği kısmında veri olan bölümleri meslek liseleri sınavsız geçişle doldurmuş demektir.

Yerleştirme önceliği boş olan bölümlere sınavsız geçişle dolmamış ve YGS puanı ile öğrenci yerleşmiş demektir.



Sağlık Hizmetleri Yüksekokulunun Hemşirelik bölümü ve Eğitim Fakültesinin İngilizce Öğretmenliği ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

bölümlerinin %50 burslu, %25 burslu veya ücretli kontenjanlarına kayıt yaptıran Şehit çocukları için 3'er kontenjan ayrılmıştır. Şehit çocukları için ayrılan 

bu kontenjanlara %50 indirim uygulanacaktır. 

Üçten fazla kayıt yaptıran olması halinde, öğrenciler ek puansız yerleştirme puanına göre sıralanarak indirim yapılacaktır. Diğer burs imkânları ve tüm 

burslu öğrencilerimizin burslarının hangi durumlarda devam edeceği ile ilgili hükümler Mevlana Üniversitesi Burs Yönergesinde belirtilmiştir. Bölümler, 

yurt imkânları, burs şartları, ücret ödemeleri ve üniversitemiz hakkında ayrıntılı bilgiler www.mevlana.edu.tr internet adresinde bulunmaktadır. 

GENÇ TERCİH
http://www.genctercih.com | facebook.com/groups/genctercih/

YGS-LYS yerleştirme sıralamasında ek puan ve ek başarı sırasıyla derece yapanlar hariç, dil puan türü ile öğrenci alan bölümlerimize kayıt yaptırdığı puan 

türüne göre öğrencilerden ilk 100'e girenlere 1000 TL, 101-500 arasına girenlere 750TL, 501-1000 arasına girenlere 500 TL, 1001-2000 arasına girenlere 

250 TL aylık YGS-LYS Başarı Bursu verilir. 

YGS-LYS başarı bursundaki başarı sıranızın tespiti için üniversitemize başvurunuz. YGS-LYS Başarı Bursu her yarıyıl 4 ay boyunca ödenir. YGS-LYS Başarı 

Bursunun devamı için; her yarıyıl genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması, başarısız ve devamsızlıktan kalan dersinin bulunmaması 

gerekmektedir. 

Hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, %50 burs, %25 burs veya ücretli olarak kayıt yaptıran öğrencilerimize, normal eğitim-öğretim süresi boyunca bahar 

yarıyılı sonlarında yapılacak sadece bir önceki eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyıllarının not ortalaması değerlendirmesine göre, Mütevelli 

Heyetince belirlenen miktar ve koşullarda Akademik Başarı Bursu verilir. 

Üniversite tercihlerinden önce Rektörlük tarafından yapılacak olan spor mülakatlarına, aktif spor hayatına devam ederek; resmi müsabakalarda Altın, 

Gümüş veya Bronz madalya almış ya da Lisanslı veya Milli sporcu olarak başvuranlardan başarılı bulunan adaylara üniversitemize kayıt yaptırmaları 

durumunda Mütevelli Heyetince belirlenen oran ve koşullarda Spor Bursu verilir. 

YGS- LYS yerleştirme sıralamasında ek puan ve ek başarı sırasıyla derece yapanlar hariç, dil puan türü ile öğrenci alan bölümlerimiz dışında, kayıt yaptırdığı 

puan türüne göre öğrencilerden ilk 1.000'e girenlere yurtlar ücretsiz, 1001-3.000 arasına girenlere yurtlarda %50 indirim, 3001-5.000 arasına girenlere ise 

yurtlarda %25 indirim uygulanır. 

YGS-LYS yerleştirme sıralamasında ek puan ve ek başarı sırasıyla derece yapanlar hariç, dil puan türü ile öğrenci alan bölümlerimize kayıt yaptırdığı puan 

türüne göre öğrencilerden ilk 500'e girenlere yurtlar ücretsiz, 501-1000 arasına girenlere yurtlarda %50 indirim, 1001-2.000 arasına girenlere ise yurtlarda 

%25 indirim uygulanır.


