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

İZMİR EKONOMİ  ÜNİVERSİTESİ

Programın 

Kodu
Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu Adı Puan Türü Kont Yerleşen

2013 Min 

Puan

2013 Yerleştirme 

Öncelikleri

203550375 Adalet (Ücretli) YGS-3 27 27 242,48329

203550384 Adalet (Tam Burslu) YGS-3 3 3 385,15898

203550409 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Tam Burslu) YGS-1 2 2 269,10000 13,4,İ,95

203550533 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (%50 Burslu) YGS-1 4 4 213,23042

203550542 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (%25 Burslu) YGS-1 14 2 204,87921

203550012 Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) YGS-6 27 22 170,84424

203550418 Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) YGS-6 3 3 341,15000 13,3,D,95

203550596 Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) YGS-1 27 8 183,90019

203550603 Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) YGS-1 3 3 326,75000 13,4,İ,95

203550039 Dış Ticaret (Ücretli) YGS-6 36 36 186,30220

203550427 Dış Ticaret (Tam Burslu) YGS-6 4 4 321,40000 13,3,İ,95

203550612 İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) YGS-2 27 18 166,26646

203550621 İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) YGS-2 3 3 454,25000 13,3,D,95

203550436 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli) YGS-6 27 8 168,58842

203550445 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) YGS-6 3 3 360,90000 13,2,İ,95

203550454 Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) YGS-4 27 27 195,93968

203550463 Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) YGS-4 3 3 350,40000 13,3,İ,95

203550551 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) YGS-3 27 27 218,37260

203550569 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) YGS-3 3 3 368,05000 13,2,İ,95

203550578 Yaşlı Bakımı (Ücretli) YGS-2 27 5 170,84702

203550587 Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) YGS-2 3 3 261,32044

İzmir Ekonomi Üniversitesinin bölümlerinin 2013-2014 ücretleri aşağıdaki gibidir.

İZMİR VAKIF (ÖZEL) 

Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri 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. 171. İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Eğitim – öğretim 

ücrete tabidir. 2013-2014 ders yılında öğretim ücreti Hukuk Fakültesi ve Mimarlık Bölümü öğrencileri için KDV dahil 19.750TL diğer tüm lisans 

programları için KDV dahil 18.750TL'dir. Meslek Yüksekokulunun programlarının öğretim ücreti KDV dahil 9.400 TL'dir. Bu ücretin ilk taksiti 

kesin kayıt sırasında, ikinci taksiti ikinci yarıyıl başında ders kayıtlarından önce Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde öğrenci tarafından 

ödenecektir. Ücretli kontenjanlara yerleşen adaylardan, İzmir Ticaret Sicili Memurluğuna kayıtlı olup aynı zamanda İzmir Ticaret Odası üyesi 

olan gerçek kişilerin 1. derece kan hısımları ile tüzel kişi üyelerin temsil ve ilzama yetkili temsilcisi olup aynı zamanda son bir yıldan bu yana 

ortaklığı olan kişilerin 1. derece kan hısımlarına %15 ücret indirimi uygulanır. 

İzmir Ticaret Odası üyesi gerçek veya tüzel kişiler her bir üyelik için bir kere indirim hakkından istifade edebilir. Bu indirim öğrencinin 

öğrenimine devam ettiği normal öğrenim süresi için geçerli olup yaz okulları ücretlerini ve uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz. Yabancı Dil 

Hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerin ilk yıla ait ders kitapları Üniversite tarafından karşılanır. Yabancı dil hazırlık sınıfında eğitimlerine 

devam ettikleri bir akademik yılın sonunda İngilizce Hazırlık Programını tamamlayamayan öğrenciler takip eden üçüncü ve dördüncü yarıyılda 

“Kur Tamamlama Programı'na devam ederler. Kur Tamamlama Programı'na devam ettikleri bu sürede öğretim ücretinin yarısını öderler.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin lisans (4 yıllık) programlarına yerleştirilen öğrencilerine sağlanan “Tam Burs”: (a) Öğretim ücretini, (b) İlgili puan 

türündeki yerleştirme puanlarına göre yapılan sıralamada (ek puanla derece yapanlar hariç) Türkiye genelinde Ilk 100 içinde yer alan 

öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 5.000 TL ve yılda 9 ay süresince aylık 1.200 TL; ilk 200 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus 

olmak üzere 4.000 TL ve yılda 9 ay süresince aylık 950 TL; ilk 500 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 3.000 TL ve yılda 9 

ay süresince aylık 700 TL; ilk 1000 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 2.500 TL ve yılda 9 ay süresince aylık 600 TL. Tam 

Burslu kontenjandan yerleşen diğer öğrencilere yılda 9 ay süresince aylık 430 TL ödemeyi, (c) Şehir dışından gelenler ile İzmir Büyükşehir 

Belediyesi sınırların dışında ikamet edenlerden isteyenlere Üniversitenin sağladığı yurtta ücretsiz kalma olanağını kapsamaktadır. 

Üniversitenin yurt kapasitesinin yeterli olmaması halinde, bu öğrencilerden üniversite yurdunun dışında ikamet edenler için yılda 9 ay süreyle 

ayda 300 TL ayrıca ödeme yapılır. Meslek Yüksekokulu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan “Tam Burs” yalnızca öğretim ücretini 

kapsar. (%25 Burslu) kontenjanlara yerleştirilen adaylardan ilk beş tercihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni gösterenlere ayrıca % 5 ücret 

indirimi yapılır. Üniversitemize ait her hangi bir programı kazanan ve Uluslararası Bakalorya (IB) diploma notu 32 ve üstü veya ABITUR diploma 

notu 2 ve altında olan veya MATURA diploma notu 2 ve altında olan öğrencilere “Diploma Bursu” verilir. Diploma Bursu, öğrencilerin her yıl 

ödemeleri gereken yıllık öğretim ücretinin yarısı oranında indirim yapılmasını kapsar. 

2013-2014 öğretim yılında IB diploması olanlar için 10, ABITUR diploması olanlar için 5, MATURA diploması olanlar için 5 kişilik kontenjan 

ayrılmıştır. Tam Burslardan yurtiçi ve yurtdışındaki her hangi bir üniversitenin lisans programından mezun olanlar yerleşseler bile 

yararlanamazlar. Birden fazla bursu almaya hak kazanan öğrenciler, kapsamı yüksek olan burstan yararlandırılır. 



Burslar karşılıksızdır. ÖSYS'de ilk 1000 içinde yer alan Tam Burslu lisans programı öğrencilerinin yılsonu genel not ortalamalarını 2.50' nin altına 

düşürmeleri halinde aylık ödemeleri 430 TL olarak devam eder. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi, verdiği bursların, derslerin tümüne devam edilmesi kaydıyla not ortalaması veya sınıf-ders geçme gibi nedenlerle 

kesilmeyeceğini taahhüt etmektedir. Bu taahhüt, İngilizce hazırlık sınıfında 2 yıl, ilgili bölümde/programda lisans programları için 4 yıl, ön lisans 

programları için 2 yıllık süreyi kapsamaktadır. 

Başarı Bursu, Üniversitemizin burssuz programlarından birini kazanan öğrencilere verilir. İngilizce hazırlık programı dışında, bulunduğu öğretim 

yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında öngörülen en az normal ders yükü kadar ders almak kaydıyla bu iki dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not 

ortalaması 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler içinden belirlenen kontenjan dâhilinde öncelik sırasına göre verilir. Başarı bursundan 

yararlanması uygun görülen öğrenciler, bir sonraki öğretim yılında, öğretim ücretlerini Mütevelli Heyet'in uygun gördüğü oranda indirimli 

olarak öderler.

Başarı bursu, öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerli olup süreklilik arz etmez. Öğrenciler, bu burs için belirlenen akademik başarı 

koşullarını yerine getirdikleri takdirde birden fazla akademik yılda başarı bursu alabilirler. 

Destek Bursu; Üniversitemize burssuz olarak yerleştirilen öğrencilerin öğretim masraflarını kendilerinin karşılaması esastır. Ancak, ailenin 

durumunda ciddi bir mali değişiklik olduğu takdirde çok sınırlı miktarda öğrenciye tam veya kısmi destek bursu verilebilir. Destek Bursu, yabancı 

dil hazırlık programı hariç bölümünde en az 1 dönem öğrenim gören ve Genel Not Ortalaması en az 2.25 olan öğrencilere bütçe imkanları 

dahilinde verilir. 

Destek Bursu süreklilik arz etmez. Destek bursu erilen öğrencilerin durumu her dönem sonunda yeniden değerlendirilir. Bursun devam edip 

etmeyeceği; etmesi halinde ne şekilde devam edeceği Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bir öğrenci aday gösterilmesi ve uygun 

görülmesi halinde birden fazla akademik dönemde destek bursu alabilir (Burslar ve ücretlerle ilgili ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz.) 
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