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

Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve yerleştirme önceliklerini www.genctercih.com 'da sınavsız geçişte bulabilirsiniz.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ 

Programın 

Kodu

Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu Adı Puan 

Türü

Kont Yerleşen 2013 Min 

Puan

2013 Yerleştirme 

Öncelikleri

200250033 Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) (Ücretli) YGS-1 36 16 168,57207

200250051 Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) YGS-1 4 4 343,75000 13,2,İ,95

200250042 Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) (Ücretli) YGS-6 36 3 171,41803

200250069 Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) YGS-6 4 4 307,60457

Bk. 92. Atılım Üniversitesi'nde öğretim ücrete tabidir. 

2013-2014 akademik yılında öğretim ücreti; Mühendislik Fakültesi ile Hukuk Fakültesi için KDV dahil 21.450 TL'dir. Diğer 4 yıllık bölümler ile tüm 

bölümlerin İngilizce hazırlık sınıfları için KDV dahil 20.650 TL'dir. 

Öğretim ücretinin yarısı ilk kayıt sırasında, diğer yarısı akademik takvimde belirtilen tarihler arasında iki eşit taksit halinde ödenir. Öğretim ücreti 

artışları yıllık TÜFE oranı ile sınırlı tutulur. Dileyen öğrenciler Üniversitemizin anlaşması bulunan banka kredi kartları ile 2013- 2014 akademik yılı için 

%5 vade farkı uygulanarak öğretim ücretini 6 eşit taksitte ödeyebilir (bk. www.atilim.edu.tr). 

Üniversitede öğretim dili İngilizcedir. (Bazı bölümler Türkçedir). İsteyen öğrenciler öğrenimleri süresince seçmeli olarak ikinci yabancı dil 

öğrenebilirler. Üniversitemizin ücretli kontenjanlarını tercih sıralamasında ilk 5 (beş) sırada tercih eden ve yerleştirilen öğrencilere normal öğrenim 

süresince (İngilizce hazırlık sınıfı ve 8 dönem bölüm eğitimi) öğretim ücretinin %10'undan muaf tutularak tercih bursu verilir. Bu burs karşılıksızdır, 

bursun devamı sınıf-ders geçme veya herhangi bir koşula bağlı değildir. Ancak Üniversitemizde öğrenimine devam etmekte iken yeniden Öğrenci 

Seçme Yerleştirme Sınavına girerek öğrenim gördüğü programa yerleştirilen öğrenciler bu burstan yararlanamaz. 

Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarından mezun olup, LYS ve YGS sonucuna göre (Özel Yetenek Sınavı Hariç) Üniversitemizin ücretli lisans 

programlarına kayıt yaptıran öğrencilere normal öğrenim süresince (İngilizce hazırlık sınıfı ve 8 dönem bölüm eğitimi) öğretim ücretinin %15'inden 

muaf tutularak teşvik bursu verilir. Bu burs karşılıksızdır, bursun devamı s ınıf-ders geçme veya herhangi bir koşula bağlı değildir. Bu öğrencilerden 

tercih sıralamasında Üniversitemizi ilk 5 (beş) sırada tercih eden ve yerleştirilenler ayrıca tercih bursundan yararlandırılmaz. 

LYS ve YGS sonuçlarına göre (Uzaktan Eğitim Önlisans Programları Hariç) Üniversitemiz %100 burslu lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerden 

MF-4, TM-1-2-3, TS-1 ve YGS-1-6 puan türü ilk 1-2.000 sırada olan ve kayıt yaptıran öğrenciler normal öğrenim süresince (İngilizce hazırlık sınıfı ve 8 

dönem bölüm eğitimi) öğretim ücretinden muaf tutulur, Üniversite tarafından yapılan kitap yardımından yararlandırılır ve öğretim dönemini 

kapsayan (Ekim- Haziran ayları dâhil olmak üzere) 9 ay boyunca aylık 1.000 TL. cep harçlığından yararlandırılır. 

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ANKARA

ANKARA VAKIF (ÖZEL)

Not: Atılım Üniversitesi vakıf (özel) bir üniversitedir. 

Atılım Üniversitesinin bölümlerinin 2013-2014 ücretleri aşağıdaki gibidir.

Atılım 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.



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

LYS ve YGS sonuçlarına göre (Uzaktan Eğitim Önlisans Programları Hariç) Üniversitemiz %100 burslu lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerden 

MF-4, TM-1-2-3, TS-1 ve YGS-1-6 puan türü ilk 2.001-5.000 sırada olan ve kayıt yaptıran öğrenciler ile DİL-1 puan türü ilk 1-2.000 sırada olan ve kayıt 

yaptıran öğrenciler normal öğrenim süresince (İngilizce hazırlık sınıfı ve 8 dönem bölüm eğitimi) öğretim ücretinden muaf tutulur, Üniversite 

tarafından yapılan kitap yardımından yararlandırılır ve öğretim dönemini kapsayan (Ekim-Haziran ayları dâhil olmak üzere) 9 ay boyunca aylık 600 

TL. cep harçlığından yararlandırılır. 

LYS ve YGS sonuçlarına göre (Uzaktan Eğitim Önlisans Programları Hariç) Üniversitemiz % 100 burslu lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerden 

MF-4, TM-1-2-3, TS-1 ve YGS-1-6 puan türü ilk 5.001-10.000 sırada olan ve kayıt yaptıran öğrenciler, normal öğrenim süresince (İngilizce hazırlık 

sınıfı ve 8 dönem bölüm eğitimi) öğretim ücretinden muaf tutulur ve öğretim dönemini kapsayan (Ekim-Haziran ayları dahil olmak üzere) 9 ay 

boyunca aylık 400 TL. cep harçlığından yararlandırılır. 

LYS ve YGS sonuçlarına göre (Uzaktan Eğitim Önlisans Programları Hariç) Üniversitemiz % 100 burslu lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerden 

MF-4, TM-1-2-3, TS-1 ve YGS-1-6 puan türünde ilk 10.001-15.000 sırada olan ve kayıt yaptıran öğrenciler, normal öğrenim süresince (İngilizce 

hazırlık sınıfı ve 8 dönem bölüm eğitimi) öğretim ücretinden muaf tutulur ve öğretim dönemini kapsayan (Ekim-Haziran ayları dahil olmak üzere) 9 

ay boyunca aylık 300 TL. cep harçlığından yararlandırılır. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar karşılıksızdır. Sadece öğretim 

ücretini kapsar. Bu programlara yerleştirilen öğrenciler Burs Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere tabidir. (bk. www.atilim.edu.tr). 

Bu burslar önlisans programlarında 4 dönem program eğitimi, lisans programlarında İngilizce Hazırlık Sınıfı ve 8 dönem bölüm eğitimi süresince sınıf-

ders geçme veya herhangi ir koşula bağlı olmaksızın devam eder. 

Üniversitemizin ücretli alanlarına yerleştirilen ve akademik yıl sonunda yıl sonu akademik genel not ortalaması 3,00 ve üzeri olan öğrenciler başarı 

durumlarına göre farklı oranlarda (1/3, %50 ve %100) başarı burslarından yararlandırılır. (bk. www.atilim.edu.tr). 

Uzaktan Eğitim sistemiyle Türkçe eğitim veren önlisans programının yıllık ücreti 3.250 TL+ KDV'dir. Öğretim ücretinin yarısı ilk kayıt sırasında, diğer 

yarısı ikinci dönem başlamadan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ödenir. Bu programlarda dersler internete dayalı uzaktan eğitim 

sistemiyle yürütülür. Bu programlara kayıt yaptıran öğrencilerin internete erişim için bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları 

gerekmektedir. 

Güz ve bahar dönemine ait derslerin final sınavları kampüste yapılır. Kayıt yaptıran öğrencilere yazılım ve CD-ROM eğitim paketi ücretsiz olarak 

verilir. Ancak ders kitapları için ayrıca ücret alınır. 


