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

Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu Adı

İZMİR
Puan
Türü

VAKIF (ÖZEL)

Kont

Yerleşen

2013 Min
Puan

22

22

234,41932

2013 Yerleştirme
Öncelikleri

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
205350114 Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)

YGS-2

205350123 Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu)

YGS-2

3

3

428,00000 13,2,İ,95

205350053 Anestezi (Ücretli)

YGS-2

27

27

287,78730

205350062 Anestezi (Tam Burslu)

YGS-2

3

3

396,55000 13,2,İ,95

205350132 Elektronörofizyoloji (Ücretli)

YGS-1

27

27

242,35689

205350141 Elektronörofizyoloji (Tam Burslu)

YGS-1

3

3

396,00000 13,2,İ,94

205350071 Fizyoterapi (Ücretli)

YGS-2

27

27

372,41191

205350089 Fizyoterapi (Tam Burslu)

YGS-2

3

3

411,40000 13,2,İ,95

205350035 Odyometri (Ücretli)

YGS-1

18

18

264,08947

205350044 Odyometri (Tam Burslu)

YGS-1

2

2

316,80000 13,4,D,95

205350017 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)

YGS-1

27

27

257,29165

205350026 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu)

YGS-1

3

3

355,85000 06,2,İ,88

205350098 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)

YGS-2

27

27

240,13740

205350105 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu)

YGS-2

3

3

370,30000 13,2,D,95

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.

Şifa Üniversitesinin bölümlerinin 2013-2014 ücretleri aşağıdaki gibidir.
Bk. 772. İzmir'de bulunan Şifa Üniversitesinde eğitim ve öğretim ücrete tabidir.
2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti; T ıp Fakültesi Programı için 32.000 TL; Diş Hekimliği Fakültesi programı için 30.000 TL
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü için 14.000 TL, Beslenme ve Diyetetik Bölümü için 17.000 TL; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
bölümü için 19.000 TL, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programları 9.000 TL'dir. Öğretim ücretlerine % 8 KDV dahil değildir.
Öğretim ücretleri banka sözleşmesinde belirtilen şekliyle (10) on taksitte tahsil edilir. Öğretim ücretinin kesin kayıt sırasında peşin
ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanır. Eğitim öğretim ücreti artışı her yıl Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyatları
Endeksi (ÜFE) ortalaması alınarak hesaplanır. Üniversitemizin sağladığı burslardan, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarına
yerleşip kayıt yaptıranlar sadece Tercih Bursundan faydalanabilecektir.
Öğrenim Bursu; Şifa Üniversitesinin Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs öğretim ücretini kapsar ve öğrencinin
öğrenime devam ettiği sürece kesilmeden devam eder. Tam burslu olarak yerleştirilmiş öğrencilere her yıl 8 ay boyunca ayda 250 TL
tutarında katkı sağlanacaktır. Ayrıca üniversitemizin tam burslu programlarına yerleştirilen öğrenciler anlaşmalı yurtlardan ücretsiz
yararlanacaktır. Öğrencilere sağlanan bu katkı ve indirimler normal eğitim süresi boyunca verilecektir. Yıl uzaması durumunda bu katkı
ve indirimler uzayan yıllar için verilmeyecektir.

Üstün Başarı Bursu; LYS sınavında ilgili puan türüne göre Üniversitemiz programlarına yerleşmiş öğrencilerden;
a) İlk 100'e giren öğrencilere: 1200 TL, / b) 101-250 arasında yer alan öğrencilere: 1000 TL, / c) 251 ile 500 arasında yer alan
öğrencilere: 800 TL, / d) 501 ile 1.000 arasında yer alan öğrencilere: 300 TL Her öğretim yılı 8 ay boyunca “Üstün Başarı Bursu” verilir.
Bu burs normal eğitim süresi boyunca verilecektir. Yıl uzaması durumunda bu burs uzayan yıllar için verilmeyecektir. Şifa Başarı Bursu;
LYS sınavında ilgili puan türüne göre yerleşmiş öğrencilerden; bölümlere göre belirlenmiş başarı s ıralaması üzerindeki öğrenciler,
bölümlerinin %75, %50 ve %25 burslu ya da ücretli kontenjanlarını kazansalar dahi burslu statüsünde öğrenim göreceklerdir. Şifa Başarı
Bursu; Üniversitemizin Tıp Fakültesini tercih eden, MF-3 puan türünde ilk 500 içinde bulunan öğrencilerin eğitim ücretinin tamamını
kapsar. Ayrıca ilgili puan türünde 501-1500 arası başarı gösteren öğrenciler için, eğitim ücretinin % 70'ini, 1501-3000 arasında yer alan
öğrenciler için eğitim ücretinin %60'ını, 3001-5000 arasındaki öğrenciler için eğitim ücretinin %50'sini, 5001-7000 arasında bulunan
öğrenciler için eğitim ücretinin %40'ını, 7001-10.000 arası sıralamada yer alan öğrenciler için eğitim ücretinin %30'unu kapsar. Diş
Hekimliği Fakültesini tercih eden, MF-3 puan türünde ilk 7.500'e giren öğrenciler, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme- Diyetetik ve
Fizyoterapi -Rehabilitasyon Bölümlerini tercih eden MF-3 puan türünde ilk 15.000'e giren öğrenciler ile Hemşirelik Bölümünü tercih
eden MF-3 puan türünde ilk 40.000'e giren öğrenciler, bölümlerinin %75, %50 ve %25 Burslu ya da Ücretli kontenjanlarını kazansalar
dahi eğitim öğretim ücretinden muaf olarak burslu statüsünde öğrenim göreceklerdir.
Akademik Başarı Bursu; ÖSYM tarafından tam burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler hariç, akademik yıl içinde ders yükünün
tamamına kayıtlı ve yılsonunda yıllık akademik ortalaması 3.50 ve daha yüksek olan öğrenciler izleyen akademik yılda akademik başarı
bursu için müracaat eder. Akademik başarı bursu verilecek öğrenci sayısı her bölüm için üniversitede tam, %75 ve %50 Burslu
programlarda kayıtlı olanlar hariç kalan öğrenci sayısının %10'u ile sınırlıdır. Müracaat eden öğrencilerden yıllık akademik ortalaması
3.70 ve daha yüksek olanlar izleyen akademik yılda eğim ücretinin tamamından, 3.50-3,70 arası olan öğrenciler ise izleyen akademik
yılda eğitim ücretinin yarısından muaf tutulurlar. Tercih Bursu; Şifa Üniversitesi ücretli lisans veya önlisans programlarını ilk 3 sırada
tercih ederek ilgili bölüme yerleşmiş öğrencilere veya kazandığı tercih sırasının üstündeki tercihleri Şifa Üniversitesi'nin bölümleri olarak
Şifa Üniversitesi ücretli lisans veya önlisans programlarına yerleşmiş öğrencilere kesin kayıt yaptırmaları koşulu ile yerleşme sıraları ne
olursa olsun eğitim öğretim ücretinin % 10'unu karşılayacak kadar burs verilir. Bu burs eğitim hayatı boyunca uygulanır. Yurtlarda
ücretsiz barınma imkânı kazanan öğrencilerin bursluluk durumu disiplin cezası almadığı sürece devam eder. Öğrenci yukarıda belirtilen
indirim bursları ve nakdi burslardan kendisinin lehine olan sadece birinden yararlanır. Burslar karşılıksızdır. Burslu programa
yerleştirilen öğrenciler Üniversite bünyesinde bölüm değiştirdikleri takdirde burs haklarını kaybederler.
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