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

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ

Programın 

Kodu

Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu Adı Puan 

Türü

Kont Yerleşen 2013 Min 

Puan

2013 Yerleştirme 

Öncelikleri

202950011 Çocuk Gelişimi (Ücretli) YGS-4 20 5 188,30145

202950029 Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) YGS-4 5 5 401,90000 13,2,İ,95

202950038 Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) YGS-4 25 25 190,31306

202950047 İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) YGS-2 20 1 172,84575

202950056 İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) YGS-2 5 5 324,40000 13,2,İ,95

202950065 İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 Burslu) YGS-2 25 8 176,14680

202950074 Sosyal Hizmetler (Ücretli) YGS-5 20 3 193,50890

202950083 Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) YGS-5 5 5 386,50000 13,2,İ,95

202950092 Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) YGS-5 25 23 177,87879

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin bölümlerinin 2013-2014 ücretleri aşağıdaki gibidir.

İSTANBUL VAKIF (ÖZEL) 

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ

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.

Bk. 166. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 

2013- 2014 eğitim yılında öğrenim ücreti; Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık 

Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'ne bağlı lisans programları ile bunların İngilizce ve Almanca Hazırlık Sınıfı için 22.000 TL, Eczacılık 

Fakültesi'nin lisans programı ve İngilizce Hazırlık Sınıfı için 25.000 TL, Tıp Fakültesi ve İngilizce Hazırlık Sınıfı için 30.000 TL, Meslek Yüksekokulu 

önlisans programları için 10.000    TL'dir. Bu ücrete %8 KDV dahil değildir. 

Yıllık öğrenim ücreti Üniversite tarafından tahsilat için ilan edilen banka ile bankanın prosedürlerine uygun kredili sözleşme düzenlenmesi koşulu 

ile ilk taksiti kayıt sırasında, kalan dokuz taksiti ise Ekim-Haziran ayları arasında her ayın en geç ikinci gününe kadar toplam on eşit taksitte veya 

Üniversitenin anlaşmalı olduğu taksit özelliğine sahip, limiti toplam bir yıllık öğrenim ücretini ödemeye yeterli banka kredi kartları ile en fazla 8 

(sekiz) eşit taksitte ödenir. Öğrenim ücretleri kesin kayıt sırasında tamamı peşin olarak ödenirse %5 indirim uygulanır. Takip eden her yıl için 

öğrenim ücreti Mütevelli Heyet tarafından günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenip akademik yıl başlamadan ilan edilir. Tüm 

öğrenciler giriş yılına bakılmaksızın o yıl için ilan edilen yeni öğrenim ücretine ve ödeme koşullarına uymakla yükümlüdür. 



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

2013-2014 eğitim-öğretim yılında üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ÖSYM tarafından yerleştirildikleri program koduna göre üniversiteye ilk 

girişte sağlanan burslardan yararlanırlar. Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler sağlanan burs sadece öğrenim ücretini kapsar. Bunun 

dışında kalan barınma, beslenme, ulaşım, kitap ve benzeri konulardaki ücretler burs kapsamı d ışındadır. Burslar karşılıksızdır; akademik başarı 

düzeyinden bağımsız olarak, öğrenimlerine yabancı dil hazırlık sınıfından başlayanlar için bir yıl yabancı dil hazırlık sınıfı ve normal eğitim-öğretim 

süresince, doğrudan lisans programlarından başlayanlar için normal eğitim-öğretim süresi boyunca devam eder. Bu sürelerin aşıldığı ilk yıl içinde 

burs oranı giriş oranın %80'ine, ikinci yıl içinde giriş oranın %50'sine düşer, üçüncü yıldan itibaren burs tümüyle kesilir. Ayrıca, İstanbul 

Kemerburgaz Üniversitesine yerleştirilen ve LYS yerleştirme puan türü sıralamasında ilk 2000 arasında yer alan öğrencilere normal eğitim-

öğretim süresince yılda dokuz ay süreyle aylık 1.000 TL nakit burs ve bir dizüstü bilgisayar verilecektir. Nakit burs, öğrencinin genel not 

ortalaması 4.00 üzerinden 2.50'un altına indiği dönemlerde dondurulacaktır. 


