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

ZİRVE  ÜNİVERSİTESİ

Programın 

Kodu

Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu Adı Puan 

Türü

Kont Yerleşen 2013 Min 

Puan

2013 Yerleştirme 

Öncelikleri

206350165 Adalet (Tam Burslu) YGS-3 4 4 389,26609

206350174 Adalet (%50 Burslu) YGS-3 8 8 333,61079

206350183 Adalet (%25 Burslu) YGS-3 28 28 249,94877

206350068 Dış Ticaret (Tam Burslu) YGS-6 5 5 358,14871

206350102 Dış Ticaret (%50 Burslu) YGS-6 20 20 216,74426

206350208 Dış Ticaret (%25 Burslu) YGS-6 25 25 192,82105

Zirve Üniversitesinin bölümlerinin 2013-2014 ücretleri aşağıdaki gibidir.

GAZİANTEP VAKIF (ÖZEL) 

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. 242. Zirve Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 

2013-2014 eğitim-öğretim yılında yıllık öğrenim ücreti; Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi 28.000 TL, Hukuk Fakültesi 20.250 TL, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 12.000 TL, tüm önlisans programları 9.600 TL, tüm uzaktan eğitim sistemiyle eğitim veren programlar 3.200 

TL, diğer tüm lisans programları 18.250 TL, uzaktan eğitim programları ile Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi hariç diğer önlisans ve lisans 

bölümlerinin İngilizce hazırlık programları 17.000 TL, Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi'nin İngilizce hazırlık programı 19.000 TL.'dir. 

Öğrenim ücretlerine KDV dâhildir. Öğretim ücretleri (10) on taksit halinde tahsil edilir. Bu ücretler yalnız öğrenim ücreti olup; barınma, beslenme, 

ulaşım, kitap, yurtdışı eğitim giderlerini kapsamamaktadır. Öğrenim ücretleri, her akademik yıl için mütevelli heyeti tarafından belirlenir. 

Üniversiteye giriş yılını izleyen akademik yıllarda kayıtlı öğrenciler için yıllık öğrenim ücretindeki olası artışlar bir önceki yılın enflasyon oranını 

geçmez. Yaz okulu tüm öğrenciler için ücrete tabidir. 

Uzaktan Eğitim sistemiyle eğitim veren programlara alınacak öğrencilerin internete erişimli bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları 

gerekir. Bu programa alınacak öğrencilere örgün ve uzaktan eğitim olmak üzere karma eğitim verilecektir. Derslerin uygulanış biçimleri, gün ve 

saatleri ile ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavlarının uygulanması ile ilgili ayrıntılı bilgi üniversiteden edinilmelidir. Zirve Üniversitesi'nde verilen tüm 

burslar karşılıksız olup, normal öğrenim süresince sadece eğitim- öğretim ücretini kapsar. Burslu programlara kayıt yaptıran öğrencilerin bu 

bursları, normal öğrenim süresince hiçbir şekilde kesilmemektedir. Üniversitemize yerleşen ve kayıt yaptıran Y-DİL-1 puanı hariç herhangi bir puan 

türünde Türkiye genelinde ilk 100'e girenlere 2.400 TL, 101 - 1000 arasına girenlere 1.500 TL, 1.001 - 3.000 arasına girenlere 750 TL, 3.001 - 5.000 

arasına girenlere 200 TL normal öğretim yılı süresince yılda sekiz (8) ay olacak şekilde yüksek derece bursu verilir. Ayrıca Y-TS-1, Y-TM- 1, 2, 3, Y-MF-

1, Y-YGS-3, 5, 6, Y-MF-3 (Tıp Fakültesi için) puan türlerinde ilk 5.000'e giren öğrenciler, Y-MF-4 puan türünde ilk 30.000'e giren öğrenciler, Y-MF-3 

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ilk 20.000'e giren öğrenciler Üniversitemizin anlaşmalı yurtlarında normal öğretim süresince ücretsiz barınacaklardır. 



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

Y-DİL 1 puan türünde Türkiye genelinde ilk 10'a girenlere 2.400 TL, 11 - 100'e girenlere 1.500 TL, 101 - 300'e girenlere 750 TL, 301 - 500'e girenlere 

200 TL normal öğretim yılı süresince yılda sekiz (8) ay olacak şekilde yüksek derece bursu verilir. Üniversitemize yerleşen ve kayıt yaptıran Y-DİL-1 

puan türünde ilk 500'e giren öğrenciler Üniversitemizin anlaşmalı yurtlarında normal öğretim süresince ücretsiz barınacaklardır. Sanat, Kültür veya 

Spor alanında Üniversiteyi başarı ile temsil edecek öğrencilere Mütevelli Heyetince belirlenen tutar ve sayıda olmak üzere Sanat, Kültür ve Spor 

Bursu verilir. 

Karate, taekwondo, judo, badminton, atıcılık, masa tenisi, kort tenisi, eskrim, güreş, atletizm, satranç branşlarda milli sporcu olanlara, son iki yılda 

milli olduklarını ilgili federasyonca belgelemek, spora aktif olarak devam ediyor olmak, Zirve Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği adına 

lisans çıkartarak yarışmalara katılmak şartıyla %100 öğrenim bursu verilir. Ayrıca öğrenime başladıktan sonra Dünya ve Olimpiyat, Avrupa ve 

Türkiye şampiyonu olduğu ayı takiben o yılın öğretim süresince ayda 600 TL, 500 TL, 400 TL burs verilir. Üniversitemizde öğrenimlerini başarı ile 

sürdüren lisans ve önlisans öğrencilerinden ağırlıklı yılsonu not ortalamasına göre 4.00 - 3.90 arası %100, 3.89 - 3.80 arası %50, 3.79 - 3.70 arası 

%25 oranında Mütevelli Heyetinin belirlediği öğrenci sayısı kadar başarı bursu verilir ve eğitim ücretlerinden düşülür. Bu burslar öğrencilerin 

başarılı oldukları akademik yılında değerlendirilerek, izleyen akademik yılda (1 yıl süreyle)uygulanır. Bu burs hazırlık sınıfını kapsamaz. Öğrenci 

yukarıda belirtilen burslardan kendisinin lehine olanlardan sadece birisinden yararlanabilme imkânına sahiptir. Karşılıksız olan tüm burslar; 

öğrencinin öğrenimine, derslerine devam ettiği, başarılı olduğu, yıl kaybının bulunmadığı ve disiplin cezası almadığı sürece devam eder.


