
 

 

 İTÜ-KKTC 2022-2023 DGS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAM VE DETAYLARI                           

Kod Fakülte Adı Program Adı Süre 
Puan 
Türü 

Kont. 
Lisans 
Alan 
Kodu 

Bakınızlar 
2021 

Taban Puan Tavan Puan 

105510944 
İTÜ-KKTC Eğitim 
Araştırma Yerleşkesi 
(Gazimağusa) 

Deniz Ulaştırma İşletme Müh. 
(İng.) (Ücretli) 

4 SAY 1 3149 11,19,22,23,24,64,204 262,31096 265,23794 

105510962 
İTÜ-KKTC Eğitim 
Araştırma Yerleşkesi 
(Gazimağusa) 

Deniz Ulaştırma İşletme Müh. 
(İng.) (Tam burslu) 

4 SAY 1 3149 
11,19,21,22,23,24,64,
204 

292,64268 294,89535 

105510971 
İTÜ-KKTC Eğitim 
Araştırma Yerleşkesi 
(Gazimağusa) 

Deniz Ulaştırma İşletme Müh. 
(İng.) (%50 Burslu) 

4 SAY 1 3149 
11,19,21,22,23,24,64,
204 

276,84457 289,66127 

105510953 
İTÜ-KKTC Eğitim 
Araştırma Yerleşkesi 
(Gazimağusa) 

Gemi İnşaatı ve Gemi 
Makineleri Müh. (İng.) 
(Ücretli) 

4 SAY 1 8322 19,22,23,24,64,204 229,60241 234,79971 

105511024 
İTÜ-KKTC Eğitim 
Araştırma Yerleşkesi 
(Gazimağusa) 

Gemi İnşaatı ve Gemi 
Makineleri Müh. (İng.) (Tam 
burslu) 

4 SAY 1 8322 19,21,22,23,24,64,204 278,50181 286,16661 

105511033 
İTÜ-KKTC Eğitim 
Araştırma Yerleşkesi 
(Gazimağusa) 

Gemi İnşaatı ve Gemi 
Makineleri Müh. (İng.) (%50 
burslu) 

4 SAY 1 8322 19,21,22,23,24,64,204 253,31633 257,44592 

105510935 
İTÜ-KKTC Eğitim 
Araştırma Yerleşkesi 
(Gazimağusa) 

Gemi Makineleri  İşletme 
Müh. (İng.) (Ücretli) 

4 SAY 1 3190 11,19,22,23,24,64,204 230,66043 257,87582 

105510998 
İTÜ-KKTC Eğitim 
Araştırma Yerleşkesi 
(Gazimağusa) 

Gemi Makineleri  İşletme 
Müh. (İng.) (Tam burslu) 

4 SAY 1 3190 
11,19,21,22,23,24,64,
204 

277,34890 286,94223 

105511006 
İTÜ-KKTC Eğitim 
Araştırma Yerleşkesi 
(Gazimağusa) 

Gemi Makineleri  İşletme 
Müh. (İng.) (%50 burslu) 

4 SAY 1 3190 
11,19,21,22,23,24,64,
204 

264,31290 273,74685 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bk. 11 Bu programa kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin;  

a. Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, 

Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları,  

b. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı 

Olur Sağlık Raporu" nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir. 

 

 

Bk. 19 KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek olan TC uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun 

desteklerinden yararlanabilmektedir. KKTC’de 3 aydan fazla ikamet edecek olan TC Vatandaşlarının ülkeye pasaportla giriş yapmaları ve öğrenci ikamet izni 

almaları gerekmektedir. Öğrenci ikamet izni başvurusu KKTC İçişleri Bakanlığı’na online olarak yapılmakta; başvuru için sağlık sigortası zorunluluğu 

bulunmaktadır. Sağlık sigortası ödemeleri ikamet izni başvurusu aşamasında şahsen yapıldığından öğrenciler ayrıca üniversitelere sağlık sigortası primi adı 

altında ödeme yapmamalıdırlar. KKTC’de yürürlükte bulunan mevzuata göre geçici sakin olarak bulunan bütün yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemleri 

için sağlık raporlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Yabancı öğrenci TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan 

ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV-HCV-HBSAG-RPR tetkiklerini içeren orijinal laboratuvar tetkik sonucunu (rapor ve/veya 

laboratuvar tetkik sonucunun tarihinin iki aydan eski olmaması kaydıyla) Öğrenci Otomasyon Sistemine yükleyecektir. Öğrenci Otomasyon Sistemine yüklenen 

rapor/tetkik sonucu, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın yürürlükte bulunan Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğünde belirtilen tek hekim ücreti üzerinden 

onaylanacaktır. Ancak Bakanlığın, sunulan rapordaki pozitif sonuçlar nedeniyle ilave tetkik isteyeceği durumlarda öğrenci, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi 

Tüzüğünde düzenlenen ücret tarifesine göre tam ücret ödeyecektir. Sağlık raporu olmayan ya da rapor tarihi iki ayı geçen öğrenciler, KKTC’deki sağlık raporu 

alabilmek için Öğrenci İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden işlem yapacaktır. KKTC yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran, öğrenimine devam eden ve 

öğrenci ikamet izni alacak olan TC ve diğer ülke uyruklu her öğrenci 8/2012 sayılı Sağlık Fonu Yasası kapsamında sağlık sigortası için asgari ücretin %10'nu 

kadar ödemeyi, Öğrenci İkamet İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden Kooperatif Merkez Bankası’na ait sanal post vasıtası ile KKTC Sağlık Bakanlığı hesabına 

yatıracak ve yatırma işlemi tamamlandıktan sonra Sistem öğrenciyi bir sonraki aşamaya yönlendirecektir. KKTC Sağlık Fonu Yasası kapsamında prim ödeyen 

TC ve diğer ülke uyruklu öğrenciler primi ödenen yıl için kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Söz konusu primi ödemeyen öğrenciler kamu sağlık 



 

 

kurumlarına başvurduklarında kendi olanakları ile tam ücret tarifelerine tabi olurlar ve tedavi gördükleri kuruma gerekli ödemeyi yaparlar. Ayrıntılı bilgi için 

ikamet izni başvurusu konusunda KKTC İçişleri Bakanlığı’na, sağlık sigortası ve sağlık raporu konusunda KKTC Sağlık Bakanlığı’na, üniversitelerin tabi 

olduğu kurallarla ilgili olarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na başvurulabilir. 

 

Bk. 21 Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: 

öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. 

Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi 

şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam 

etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu 

tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi 

olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, DGS sonuçlarına göre burslu veya indirimli 

programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine 

izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. 

 

 

Bk. 22 Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin 

programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe 

olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir 

defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin merkezi yerleltirme puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak 

için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler. 

 

Bk. 23 Öğretim dili İngilizce'dir 

 

Bk. 24 Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranlar yerleştirildikleri 

programlarda eğitimlerine devam ederler. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İlgili dil için üniversitece kabul edilen; a) 

Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı 



 

 

başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. 

 

Bk. 64 Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), 

öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin 

ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, 

ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim 

Kurulunun uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların 

veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, DGS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri 

halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, 

bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce 

ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice 

inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. 

 

Bk. 204  İTÜ-KKTC, İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ)’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Eğitim ve Araştırma Yerleşkesidir. İTÜ-KKTC’nin 

Gazimağusa ve Yenierenköy’deki yerleşke bina inşaatları bitene kadar Yabancı Dil hazırlık dersleri Gazimağusa Yerleşkesinde bulunan mevcut binalarında 

gerçekleştirilecek, Lisans eğitimleri ise İTÜ’nün İstanbul’daki kampüslerinde her program için kendi fakültesinde verilecektir. İTÜ-KKTC öğrencileri İstanbul 

İTÜ öğrencilerinin kullandığı tüm eğitim ve sosyal altyapı imkanlarından faydalanacaktır. Öğretim dili %100 İngilizcedir. 2022- 2023 Akademik yılı için 

öğrenim ücreti 50.000 TL’dir(Bu ücret KDV hariç olup, %5 (yüzde beş) KDV uygulanacaktır.). Yıllık öğrenim ücreti kayıt zamanı peşin veya Güz ve Bahar 

dönemlerinde iki eşit ödeme şeklinde yapılabilir. Burslu/burssuz tüm öğrencilerden öğrenim ücreti dışında üniversiteye kayıt zamanı, kayıt ücreti  3000 TL 

(KDV dâhil) alınır. Önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretinde bir artış olması durumunda, önceki yıllarda kayıt olan öğrenciler için bu artış bir önceki yıla göre 

TL bazında KKTC Devlet Planlama Örgütü tarafından ilan edilen yıllık Temmuz ayı TÜFE oranı ile sınırlı olacaktır. İTÜ-KKTC’nin burs ve yardım esasları 

kapsamında çeşitli burs ve yardım olanakları mevcuttur, detaylı bilgi https://www.kktc.itu.edu.tr/ internet adresinde bulunmaktadır 

 

 


