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 A-GENEL BİLGİLER
TÜRKİYE
Topraklarının yüzde 3’ü Avrupa’da, yüzde 97’si Asya’da yer alan Türkiye
Cumhuriyeti iki kıtayı birbirine bağlayan bir Avrasya ülkesidir. Üç tarafı denizlerle çevrili
olup sekiz ülkeyle kara sınırı vardır. Balkan yarımadasında Yunanistan ve Bulgaristan; Ön
Asya’da Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti), İran, Irak ve
Suriye ile komşudur.
Türkiye, dünyanın gelişmekte olan en büyük ekonomileri arasında yer almaktadır. 75
milyonluk nüfus sanayileşmenin daha fazla olduğu batı bölgelerinde yoğunlaşmıştır. En
büyük kenti İstanbul, başkenti Ankara’dır. Türkiye, doğal güzellikleri ve tarihî mirasının yanı
sıra eğitim ve sağlık imkânlarıyla da tercih edilen bir seyahat noktasıdır. Türkçe sadece
Türkiye’nin değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de resmî dilidir. Ayrıca Makedonya ve
Kosova’nın belli bölgelerinde resmî dil, Romanya’nın belli bölgelerinde azınlık dili olarak
tanınmıştır. Bulgaristan ve Yunanistan’da da Türkçe konuşan ciddi bir nüfus bulunmaktadır.
Türkiye hakkında bilgiler
Yüzölçümü

: 783.562 km²

Nüfus

: 76.667.864 (2013)

Başkent

: Ankara

Resmi dil

: Türkçe

Para birimi

: Türk Lirası (TL)

Telefon Kodu

: +90

Alan adı uzantısı

: tr

İdari yapı

: 81 ilden oluşan üniter devlet

Siyasal Sistem
1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 550 üyesi 4 yılda bir, cumhurbaşkanı 5 yılda bir halk
tarafından seçilir. Seçme yaşı 18’dir.
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Uluslararası İlişkiler
Avrupa Konseyi, NATO, OECD, AGİT ve G-20 üyesidir. 1995’ten beri AB ile
Gümrük Birliği içinde olup 2005’ten beri AB’ye tam üyelik müzakereleri devam etmektedir.

Resmi Tatiller
 1 Ocak

Yeni yıl tatili (bir gün tatil)

 23 Nisan

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (bir gün tatil)

 1 Mayıs

Emek ve Dayanışma Günü (bir gün tatil)

 19 Mayıs

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (bir gün tatil)

 30 Ağustos

Zafer Bayramı (bir gün tatil)

 28 Ekim

Cumhuriyet Bayramı (yarım gün tatil)

 29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı (bir gün tatil)

Bunlar dışında 3 günlük Ramazan Bayramı ve 4 günlük Kurban Bayramı da resmi
tatiller arasındadır. Dini bayramlar Hicri takvime göre belirlendiği için Miladi takvimde
rastladığı günler her sene değişir. Dini bayramların birinci gününden önceki gün de (arife
günü) yarım gün tatildir. Devlet daireleri genel olarak 08.00-17.00 saatleri arasında çalışır.
Bankalar genellikle 09:00-17:30 saatleri arasında çalışır.

Hukuksal Konular
 Türkiye’de erginlik yaşı 18’dir.
 18 yaşından küçüklere alkol ve sigara satışı yasaktır.
 18 yaşından itibaren cezai sorumluluk tamdır. Yani kişi yetişkin olarak yargılanır.
 Kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır.
Önemli Husular
 Kanunları ve kuralları bilmemek mazeret sayılmaz. Bu yüzden, bir sözleşme
imzalamadan veya bir iş ve harekette bulunmadan önce konuyla ilgili bilgi almanızda
fayda var.
 Türkiye’de dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayrımcılığa uğramama hakkınız Anayasal güvence altındadır. Bu veya
benzeri sebeplerle ayrımcılığa uğradığınızı düşünüyorsanız, ilgili mevzuat hükümleri
uyarınca hakkınızı arayabilirsiniz.
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 Devlet dairelerinde yaşadığınız sorunlarla ilgili olarak ülkenizin diplomatik
temsilciliğinden yardım isteyebilirsiniz.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Yozgat, Türkiye
TARİHÇE
Bozok Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla,

Erciyes

Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim veren fakülte ve yüksekokullar Üniversitemize
bağlanmıştır. 2013 yılı itibariyle toplam 9 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul, 10 meslek
yüksekokulu, 1 araştırma ve uygulama hastanesi, 7 araştırma merkezi ile hizmet vermeye
devam etmektedir.
YERLEŞKE
Üniversitemiz; Rektörlük Protokol Binası, Erdoğan Akdağ Merkez Kampüsü,
Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Yozgat Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu,
Sorgun Meslke Yüksekokulu ve Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 9
yerleşkede kurulmuştur.
ULAŞIM
Yozgat ili Başkent Ankara’ya sadece 3, Kayseri’ye ise 2 saatlik mesafededir. Kampüs
alanından şehir merkezine ulaşım ise 15 dakika aralıklarla kalkan otobüslerle sağlanmaktadır.
Ankara - Yozgat arasındaki mesafeyi 50 dakikaya düşürecek olan hızlı tren çalışmaları büyük
bir hızla devam etmektedir.
SAYILARLA BOZOK
Kuruluş Tarihi

: 2006

İlk Akademik Yıl

: 2006-2007

Toplam Personel

: 1354

Toplam Öğrenci Sayısı

: 13.450
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 B-GELMEDEN ÖNCE

Bozok Üniversitesi’nden kabul mektubunuzu veya resmi davetiyenizi aldınız,
Tebrikler! Böylece seyahat tarihiniz de kesinleşti. Şimdi bir an önce vize işlemlerine
başlamalı, bir yandan da uçak biletlerine bakmalısınız. Yoksa trenle veya otobüsle mi
geliyorsunuz? Havayolu kadar rahat değiller ama en azından bagaj sınırı yok. Bagaj
demişken, Yozgat’a gelirken yanınıza neler almanız gerektiğini düşündünüz mü? Bu
bölümde, gelmeden önce yapmanız gerekenler hakkında bazı önemli tavsiyeler bulabilirsiniz.
Ülkenizle Türkiye arasında karşılıklı vize muafiyetine dair bir uluslararası antlaşma
imzalanmış olabilir. Türkiye ile vize uygulamasını bu şekilde karşılıklı olarak kaldıran pek
çok ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerden birinin vatandaşıysanız vize almanıza gerek kalmaz,
sadece Türkiye’ye giriş yaparken pasaportunuza “sticker vize” denen bir bandrol yapıştırılır
veya bir giriş damgası vurulur o kadar. Bu şekilde pasaport kontrolünü geçip ülkeye
girersiniz. Böyle bir uygulamanın sizin ülkeniz vatandaşları için geçerli olup olmadığını
ülkenizdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğunun internet sayfasından öğrenebilirsiniz.
Eğer öğrenci vizesinden muafsanız, bu başlık altında bu cümleden sonra yazan hiçbir
şey için endişelenmenize gerek yok. Ülkenizle Türkiye arasında vize muafiyeti antlaşması
yoksa Türkiye seyahatinizin detaylarını planlamaya geçmeden önce vize başvurusunda
bulunmalısınız. Bu aşamada, internetten yapacağınız basit bir sorgulamayla T.C. Elektronik
Vize Başvuru Sistemi’ni keşfedebilirsiniz (www.evisa.gov.tr). Ancak, buradan alınan e-vize,
sadece turistik ve iş amaçlı seyahat edecek olanlar içindir. Siz öğrenci vizesi alacağınız için,
ülkenizdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’na şahsen başvuruda bulunmanız gerekiyor.
Posta, faks veya e-postayla yapacağınız başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Ayrıca,
ülkenizdeki Türkiye Konsolosluğu’na vize başvurusunda bulunabilmek için önceden randevu
almanız gerekiyor olabilir.
İkinci olarak, turistik ve iş amaçlı seyahatler için Türkiye’ye vizesiz ve hatta
pasaportsuz girme hakkınız varsa, vizeden muaf olduğunuz düşüncesine kapılmayın. Çünkü
siz eğitim amacıyla geliyorsunuz ve Türkiye’ye bu amaçla gelen herkes öğrenci vizesi
(“öğrenim meşruhatlı vize”) almak zorundadır.
6

2. Vize Başvurusu
Vatandaşlığınıza, bulunduğunuz ülkeye ve zamana göre bazı değişiklikler göstermekle
beraber, öğrenci vizesi başvurusu yaparken ihtiyaç duyacağınız belgeler şunlardır:
•Vize başvuru formu: Konsolosluğun internet sayfasından indirebilir veya başvuru
anında konsolosluktan edinebilirsiniz. Başvuru formunu nasıl doldurmanız gerektiğine ilişkin
talimatlara dikkat edin. Büyük harflerle ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız önemlidir. Burada
yazdığınız bilgiler kimlik bilgilerinizle harfi harfine örtüşmelidir.
•Asgari bir yıl geçerliliği olan pasaport: Vize başvurusu yaptığınız tarihte
pasaportunuzun net bir yıl geçerli olması gerekir. Bir yıldan bir gün bile az olmamasına dikkat
etmelisiniz.
•Seyahat sigortası: İsteğe bağlı olarak seyahat sigortası yaptırabilirsiniz.
•Fotoğraf: Son halinizi gösteren yeni bir fotoğraf olmalıdır. Hangi özelliklerde ve kaç
tane istendiğine dikkat edin.
•Kabul mektubu: Türkiye öğrenci vizesi alabilmek için, Türkiye Cumhuriyeti Milli
Eğitim Bakanlığı’na akreditesi olan bir Türk üniversitesi veya başka bir okul veya bir dil
okulundan kabul mektubu almış olmanız gerekir. Bu kabul mektubunun hali hazırda öğrencisi
olduğunuz okul veya işvereniniz tarafından onaylanması da isteniyor olabilir.
•Öğrenci belgesi: Üniversiteden veya okuldan aldığınız kabul mektubunun yanında,
hali hazırda öğrencisi olduğunuz okuldan bir öğrenci belgesi getirmeniz istenebilir.
•Oturma izni: Vize başvurusu yaptığınız ülkenin vatandaşı değilseniz, o ülkede
oturma iznine sahip olduğunuzu belgelemeniz istenebilir. Örneğin, öğrenci vizesi almak için
Birleşik Krallık’taki Türk Konsolosluğu’na başvuruyorsanız, ama Birleşik Krallık vatandaşı
değilseniz, Birleşik Krallık’ta asgari bir yıl oturma iznine sahip olduğunuzu göstermeniz
gerekir.
•Ekonomik durumunuzu gösteren belgeler: Banka hesaplarınızda ne kadar para
bulunduğunu veya aldığınız/alacağınız bursları gösteren belgelerdir.
•Vize başvuru ücreti: Vize başvurusu için hangi belgeleri hazırlamanız gerektiğini
net bir şekilde söylemek mümkün değil, çünkü bunlar vatandaşlığınıza, bulunduğunuz ülkeye
ve zamana göre değişmektedir. Bu konuda doğru bilgi edinmenin en kolay yolu
başvuracağınız Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’nun internet sitesini ziyaret etmektir.
Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa yine telefon veya e-posta ile konsolosluk çalışanlarına
danışabilirsiniz. Belgelerinizin aslını getirirken hepsinin birkaç fotokopisini de yanınızda
bulundurmak her zaman faydalı olacaktır. Özellikle pasaportunuzun işlenmiş sayfalarını,
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kabul mektubunuzu ve öğrenci belgenizi çoğaltmayı ihmal etmeyin. Dışişleri Bakanlığı, vize
başvurunuzdaki

olası

aksaklıkların

mağduriyete

yol

açmaması

için,

başvurunuzu

seyahatinizden en az 1 ay önce başlatmanızı tavsiye etmektedir. Bununla birlikte çok erken
başlatmanız da uygun olmayabilir. Başvuracağınız konsolosluğun internet sitesinde bu
konuda bir tavsiye yoksa başvurmadan önce bizzat iletişime geçip bilgi almanızda fayda var.

Seyahat Planı
Türk Hava Yolları (THY) 5 kıtada 200’den fazla noktaya uçmaktadır. Bunlardan size
uygun olan biriyle İstanbul aktarmalı olarak Ankara’ya gelebilirsiniz. Yine THY ve diğer bazı
havayollarının, sefer sayısı mevsime göre değişmekle beraber, yurt dışı noktalarından İzmir,
Antalya ve Dalaman’a doğrudan uçuşları bulunmaktadır. Buralardan yine Ankara’ya aktarma
yapılabilir. Doğrudan Ankara’ya uçan havayolları ve yurt dışındaki kalkış noktaları aşağıda
verilmiştir.
Türkiye’ye Avrupa yönünden trenle gelmek istiyorsanız, Bükreş, Russe, Sofya,
Plovdiv, Dimitrovgrad ve Svilengrad’dan İstanbul’a ulaşabilir, İstanbul’dan yapacağınız
aktarmayla yine Ankara’ya kadar trenle gelebilirsiniz. Türkiye’nin Ortadoğu’yla demiryolu
bağlantısı ise İstanbul-Tahran-İstanbul arasında haftada bir gün çalışan Transasya Treni’yle
sağlanmaktadır. Tahran, Tebriz veya Razi’den bu trene binerek Ankara’ya ulaşabilirsiniz.
Türkiye’ye demiryolu ulaşımı hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: www.tcdd.gov.tr
Peki, Ankara’da sizi karşılayacak biri var mı? Bu sorunun cevabı da seyahat planınızın
bir parçası olmalı. Üniversiteniz veya okulunuz sizi karşılayacak bir kişi görevlendiriyor mu?
Resmi olarak böyle bir hizmet verilmiyorsa bile, sizi karşılayacak birini bulmalarını yine de
rica edebilirsiniz. Belki, muhatabınız olan yetkili kişi, sizi karşılaması için güvenilir birini
kendi özel çabasıyla ayarlayabilir. Bu konuda ısrarcı olmanızda fayda var, çünkü yabancı bir
ülkede, hiç tanımadığınız bir şehirde, belki dilini hiç anlamadığınız insanların arasında tek
başına yolunu bulmaya çalışmak kulağa ne kadar macera dolu gelse de stresli bir uğraştır. Sizi
karşılayacak birinin olması hem fiziksel hem de kültürel anlamda yol göstermesi bakımından
rahatlatıcı olacaktır.
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Eğer sizi karşılayacak hiç kimse bulamadıysanız, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile iletişime geçin (www.ytb.gov.tr, info@ytb.gov.tr, Tel:
0090-312 218 40 00). Bu kurum, Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilere İstanbul Atatürk
Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı dış hatlar terminali geliş sahasında oluşturulan
stantlarda karşılama ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Buralarda öğrencilere gelir gelmez
merak ettikleri konularda önemli bilgiler aktarılmaktadır.
Ankara’dan Yozgat’a otobüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs firmaları ile ilgili bilgiler
aşağıdaki gibidir.

ANKARA

YOZGAT

AŞTİ-İRTİBAT TEL.

OTOGAR-İRTİBAT TEL.

GÜLEN TURİZM

+90 312 224 08 24

+90 354 212 50 10

METRO TURİZM

+90 312 224 06 92

+90 354 212 21 41

SES TURİZM

+90 312 224 09 66

+90 354 645 10 35

FİRMA ADI

Kişisel Hazırlıklar
Vizeniz ve biletiniz tamamsa yola çıkmaya hazırsınız demektir. Yani. gelmeden önce
yapmanız gereken birkaç şey daha olabilir:


Cep telefonunuzu yurt dışında hangi tarife üzerinden nasıl kullanabileceğiniz
konusunda GSM operatörünüzden bilgi alın.



Dişçinize görünün. Büyük ihtimalle seyahat sigortanız diş tedavisini kapsamıyor.



Ülkenizdeki banka hesaplarınızı ve diğer işlerinizi yönetmesi için güvendiğiniz birine
(tercihen birinci dereceden bir aile üyesine) vekalet verin. Böylece ileride küçük bir
imza için binlerce kilometre yol yapmak zorunda kalmazsınız.



Önemli belgelerinizin hepsini (pasaport, her türlü kimlikler, ehliyet, kredi kartları,
seyahat sigorta poliçesi, öğrenci belgesi, kabul mektubu vs.) fotokopi çektirin. Hatta
en az ikişer kopya çektirmelisiniz. Birer tanesini ayrılırken evde bırakın ve diğer
kopyaları yanınıza alın, ama asıllarından farklı bir yerde taşıyın. Asıllar el bagajınızda
olacağına göre, kopyalar bavulda durabilir mesela.



Arkadaşlarınızla vedalaşmayı ihmal etmeyin! Hepsi tamamsa, geriye bir tek bavul
hazırlamak kaldı. Bir açıdan, gelmeden önce yapacağınız en zor işlerden biri. Belki
aylarca belki en az bir yıl boyunca ülkenize dönmeyeceksiniz. Öyleyse yanınızda ne
getireceğiniz önemli. Bu işi sizin yerinize kimse yapamaz, neyin önemli olduğuna siz
karar vereceksiniz, ama yine de birkaç tavsiye verebiliriz:
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Giysiler: Yozgat’ta karasal iklim hakimdir. Kışın sıcaklık sıfırın altına iner ve rüzgarlı
olabilir.

Yaz

sıcaklıklarıysa

40°C’ye

yaklaşmaktadır.

Mutlaka,

mevsime

uygun

kıyafetlerinizden daha çok sayıda getireceksiniz. Ancak bütün bavulu sadece tişörtlerle veya
sadece kazaklarla doldurmayın. Özellikle bahar aylarındaki kısa süreli hava değişimlerine
uyum sağlayabilmek için her ikisine de ihtiyacınız olabilir. Genel olarak Türkiye dört
mevsimin de yaşandığı bir coğrafyada bulunmaktadır. Hava durumunu Meteoroloji Genel
Müdürlüğü’nün internet sitesinden takip edebilirsiniz: www.mgm.gov.tr
Bot ve mont: Bu ikisi olmadanYozgat’ta kışı geçiremezsiniz. Eğer sonbahar aylarında
geliyorsanız bir kalın montunuz ve bir çift botunuz hazır olmalı. Uzun yolculuklarda bu
ikisini taşımanın en kolay yolu botları giymek ve montu da elinize almaktır. Böylece bavulun
üçte biri size kalır! Ama kışa daha vakit var diyorsanız veya her halükarda bunların çok fazla
yük olacağını düşünüyorsanız hiç yük etmeyin, Yozgat’tan yenilerini satın alabilirsiniz.

Bu noktada bir iki uyarı yapmakta fayda olabilir: Türkiye’de konutlara verilen elektrik
220 volttur ve Avrupa standartlarında ikili prizler kullanılmaktadır. Genel hatlarıyla belirtmek
gerekirse, Kuzey Afrika ile Yakındoğu ülkelerinde kullanılan prizler, Türk prizleriyle aynıdır.
Buna karşılık, Hindistan, Çin, Japonya, Avustralya, Suudi Arabistan, İngiltere, Doğu Afrika
ülkeleri ve Amerika kıtasının neredeyse tamamında kullanılan elektrik fişleri Türk prizleriyle
uyumsuz-dur. En iyisi, nereden geliyorsanız gelin ülkenizdeki fişlerin Avrupa prizleriyle
uyumunu araştırıp öğrenin. Buna göre gerekli dönüştürücü adaptörlerini yanınızda getirebilir
veya Ankara’da bolca bulunan yapı marketlerin birinden edinebilirsiniz. Elektrikli
cihazlarınızı prize takmadan önce kullanma kılavuzlarını mutlaka tekrar gözden geçirin.
Cihazın fişi Türk priziyle uyumlu olsa bile, Türkiye ile ülkenizdeki olası voltaj farkı cihaza
zarar verebilir.
Dizüstü bilgisayarınız:. Üniversitemizde ücretsiz internetten faydalanabilirsiniz.
Ayrıca; Yozgat’ta internet kafeler her yerdedir ve ucuzdur. Ama hiçbir bilgisayar kişisel
bilgisayarınızın yerini tutmaz. Kendi bilgisayarınızı getirmeniz iyi bir fikir olabilir.
Yolculukta biraz kolunuz ağrısa da geldikten sonraki rahatınıza değecektir. Elbette bu
vesileyle gelmeden önce her zaman kullandığınızdan daha küçük ve kolay taşınabilir yeni bir
bilgisayar satın almayı düşünebilirsiniz. Veya hiç yük etmeyin, yenisini Yozgat’tan alırsınız.
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Faturalar ve reçeteler: Gümrükte sorulacak olursa, bilgisayarınızın ve sürekli
kullandığınız ilaçların size ait olduğunu, bunların ticaretini yapmadığınızı ispatlamanız adına
fatura ve reçeteleri göstermeniz gerekebilir. Bu yüzden, bunları el bagajınızda
bulundurmanızda fayda var.
Anılarınız: Ailenizin veya arkadaşlarınızın fotoğrafı, sevdiğiniz bir poster veya bir
resim Yozgat’taki odanızda evinizdeki kadar şık durmayabilir, ama ilk başta bütünüyle
yabancısı olduğunuz bir ortamda tanıdık şeyler görmek rahatlatıcı olacaktır. Bunlar dışında
pasaport, kimlikler, öğrenci belgesi, okuldan ve varsa Yozgat’ta kalacağınız kurumdan
aldığınız kabul mektubu gibi bütün önemli belgelerinizi el bagajınızda bulundurun.
Türkiye'de araç kullanmayacaksanız bile ehliyetinizi getirin. Araç kullanmaktan başka işlere
de yarayabilir. Örneğin kütüphanenin çanta emanet masasına pasaportunuzu veya kimliğinizi
vermektense ehliyetinizi verirsiniz. Son olarak, bu elinizdeki rehber! Bir kopyasının yanınızda
bulunması iyi olabilir.
Mümkünse önceden hazırladığınız bir miktar Türk lirasını da el bagajınıza
koyabilirsiniz. Havaalanından veya gardan şehir merkezine gitmenize yetecek kadar bir
miktar paranız olursa, paranızın geri kalanını şehir merkezindeki döviz bürolarında daha
avantajlı kurlar üzerinden değiştirebilirsiniz. Genel olarak, en az bir aylık geçiminizi
sağlayacak kadar parayla gelmenizi tavsiye ederiz. Özellikle ilk günlerde harcamalarınızın
normalden fazla olacağını da hesaba katarsak, yanınızda yaklaşık 1000 TL’ye denk gelecek
miktarda para olması iyi olur.

 C. HOŞ GELDİNİZ!
Temel Bilgiler
İlk önce, doğrudan yurt dışı bağlantılı bir uçuşla geldiyseniz saatinizi ayarlamayı
unutmayın. Türkiye UTC+2 Doğu Avrupa zaman dilimindedir, ancak yaz saati uygulamasının
geçerli olduğu tarihlerde UTC+3 dilimine geçilir. İkinci olarak, bir havaalanında, tren veya
otobüs garında olduğunuzu hatırlayın ve uyanık olun. Bir şehir ne kadar güvenli olursa olsun,
havaalanları, tren ve otobüs garları en dikkatli olunması gereken yerlerdir. Ankara genel
olarak güvenli bir şehirdir. Ancak çok sayıda yabancının şehre ilk adımı attığı ulaşım
merkezlerinde kötü niyetli kimselerin aradığı kurban olmak istemezsiniz. Bu yüzden
çantalarınızı göz önünden ayırmayın. Telefonunuzu, cüzdanınızı ve paranızı herkesin
görebileceği şekilde elinizde taşımayın ve koyduğunuz yere dikkat edin.
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Türkiye’nin para birimi Türk Lirası’dır. Alışverişlerinizde sizden Türk Lirası dışında
para isteyen ya da Dolar veya Euro gibi paralarla ödeme yapmanızı kabul edeceklerini
söyleyen kişiler olabilir. Kabul etmeyin, çünkü Türk Lirası’na göre daha değerli olan bu
paralarla ödeme yapmanız kendi aleyhinize olacaktır. Ayrıca, takside, kafede, mağazada veya
başka herhangi bir yerde kimsenin yardımcı olmak için bile olsa paranızı elinizden almasına
izin vermeyin. Ne kadar ödemeniz gerekiyorsa paranızı kendiniz sayın ve ödeyin. Kısa
zamanda paraları tanır ve alışırsınız. 1 Lira 100 kuruştur. Türk lirası, 5-10-20-50-100-200
liralık banknotlar ve 1-5-10-25-50 kuruşluk ve 1 liralık madeni paralar şeklinde tedavül
etmektedir. Yalnız, 1 kuruş fiilen tedavülde değildir. Bu yüzden örneğin 1,98 TL’lik bir
alışverişte para üstü beklemeyin. Bu fiilen 2 TL demektir.
Ülkenizden ayrılmadan önce cep telefonunuzu yurt dışında nasıl kullanacağınızı
öğrendiyseniz, ülkenizde sizden haber bekleyenlere yolculuğunuzun iyi geçtiğini haber
vermek için ilk etapta hemen cep telefonu kullanabilirsiniz. Ancak kullanamıyorsanız
üzülmeyin. Ailenizle ve arkadaşlarınızla en ucuz şekilde nasıl konuşabileceğinize dair
bilgileri bu reberin telefon ve internet başlığı altında bulabilirsiniz.

 D. İLK GÜNLERİNİZ
Yeni bir ortama girmek zordur. Bütünüyle yabancı bir ortama girmekse çok daha
zordur. Yozgat’ta geçireceğiniz günler boyunca size rehberlik edecek kişi ve kurumlar varsa
kendinizi bir nebze daha rahat ve huzurlu hissedeceksiniz. Öte yandan, her şeyi kendi başınıza
halletmek zorundaysanız telaşlanmayın. O kadar da zor değil. İlk günlerin bu kadar zor
görünmesinin, sizi strese sokmasının iki sebebi var: Birincisi, şimdilik hiç kimseyi ve hiçbir
şeyi tanımadığınız için kendinizi yalnız ve güçsüz hissediyor olabilirsiniz. Bu duygu ilerleyen
günlerde daha siz farkına varmadan yerini keşfetmenin, öğrenmenin ve eğlenmenin keyfine
bırakacak. İkinci sebep de, ilk günlerde uğraşmanız gereken çok fazla formalite olması. Okula
kayıt yaptırılacak, yurda yerleşilecek, ikamet izni alınacak vs. ve siz neyin nerede olduğu,
nereye nasıl gideceğiniz hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. İşte, ilk günlerde aklınıza
takılabilecek bazı soruların yanıtlarını bu bölümde bulabilirsiniz.
Oturma İzni
Geçerli turist vizesi olan yabancıların ayrıca ikamet izni almalarına gerek yoktur.
Ancak, öğrenim veya çalışma vizesi gibi özel meşruhatlı vize ile Türkiye'ye seyahat eden
yabancıların, vizelerinin geçerlilik sürelerine bakılmaksızın Türkiye'ye girişlerini müteakip
kalacakları ildeki Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak ikamet izni almaları gerekmektedir.
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Buna göre, yabancı uyruklu öğrenci olarak Yozgat’ta öğrenci vizesiyle (öğrenim meşruhatlı
vizeyle) kalacağınız için, Türkiye’ye giriş yaptığınız tarihten itibaren 1 ay içinde, ikamet izni
almak için Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne başvurmanız
gerekmektedir. Başvuruda istenen belgeler, öğrenim türünüze göre değişmekle beraber
şunlardır:


İkamet beyannamesi formu: İnternetten indirip doldurabilir veya başvuru sırasında
Şube’den bir kopya edinebilirsiniz.



Pasaport: Pasaportun kendisinden başka, resimli sayfanın ve Türkiye’ye giriş
mührünün yer aldığı sayfanın fotokopileri de istenir.



Fotoğraf



Yurtta kalıyorsanız yurt yazısı



Yabancı öğrenci bilgi formu: Türkçe öğrenim merkezi veya üniversiteniz tarafından
düzenlenir. Kabul mektubundan farklı bir belgedir. Bir çeşit öğrenci belgesi yerine
geçer.



Burs yazısı: Devletten veya özel kişilerden herhangi bir burs almıyorsanız, Yozgat’ta
kendi imkânlarınızla geçinebileceğini ispatlayacak çeşitli belgeler istenebilir.
İkamet izinleriyle ilgili önemli olabilecek diğer hususlar şöyle sıralanabilir:



Öğrenci ikametleri birer yıllık sürelerle harçsız/ücretsiz olarak verilmektedir. Ancak,
“kitapçık” veya “defter” bedeli adı altında bir tür değerli kâğıt harcı alınmaktadır.
Burslu olsun olmasın bütün öğrenciler bunu kendi ceplerinden öderler. 2013 sonu
itibarıyla bedeli 181 TL’dir.



Türkiye’deki eğitiminiz bir yıldan uzun sürecekse, okulunuzda kayıt yenilediğinizi
belgelediğiniz her yıl ikamet izniniz re’sen uzatılır. Bunun dışındaki hallerde ikamet
izninizi, izin belgesinde belirtilen sürenin sona ermesinden itibaren en geç 15 gün
içinde, yine Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne müracaat
ederek uzatmanız gerekmektedir.



İkamet izninizi kaybederseniz yine Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube
Müdürlüğü’ne derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almalısınız.
Yenilenmediği takdirde vize ve ikamet ihlalinde bulunan yabancı öğrencilere 492
sayılı Harçlar Kanunu gereğince cezalı harç tahsil işlemi yapılmaktadır. Bu yabancılar
hakkında ihlal edilen süreye bağlı olarak 3 ay ilâ 7 yıl arasında ülkeye giriş yasağı
getirilmektedir.
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Öğrenim kurumunuz veya ikamet adresiniz değişirse, bu değişikliği 48 saat içinde
hem ayrıldığınız hem de nakil olduğunuz yerlerin mahalli emniyet makamlarına
bildirmeniz gerekmektedir.



Türkiye’de kabul edildiği bir okula süresi içerisinde kaydını yaptırmayan yabancı
uyruklu öğrencilerin bilgileri okul idaresi tarafından emniyet makamlarına
bildirilmektedir.



Okuldan ilişik kesilmesi, kayıt dondurma, izinli sayılma, tutuklanma veya hükümlü
olma durumlarında öğrenim amaçlı ikamet izinleri iptal edilmektedir.



4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” uyarınca Türkiye’de
öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi hamili yabancı uyruklu öğrencilerin çalışması
yasaktır.
YOZGAT İL EMNIYET MÜDÜRLÜĞÜ
YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ILETIŞIM BILGILERI
Web: http://www.egm.gov.tr/Sayfalar/Yabanci-Islemleri.aspx
E-mail:yozgatpasaport@egm.gov.tr
Adres: Bahçeşehir Mahallesi, 1. Selimiye Sokak No: 1 YOZGAT
Tel: +90 354 212 37 00
Yabancı Kimlik Numarası
Türk vatandaşları, bütün kamusal işlemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası

adı verilen kişiye özel bir vatandaşlık numarası kullanırlar. Benzer bir sistem, Türkiye’de
ikamet eden yabancılar için de mevcuttur. Türkiye’de en az 6 ay süreli ikamet tezkeresi almış
olan bütün yabancılar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğü’ne bildirilirler. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bu şekilde
kendisine bildirilen yabancı uyruklulara bir yabancı kimlik numarası verir. Yabancı kimlik
numaraları, tıpkı Türk vatandaşlarına verilen T.C. kimlik numaraları gibi 11 hanelidir, ama
farklı olarak her zaman 99 ile başlar. Henüz bilmiyor olabilirsiniz, ama en az 6 ay süreli
ikamet tezkeresi aldıysanız artık sizin de bir yabancı kimlik numaranız var. Bu numarayı bir
an önce öğrenmenizi tavsiye ederiz, çünkü bundan sonra devlet dairelerinde, hastanede,
noterde ve banka işlemlerinizde hep bu numarayı kullanacaksınız. T.C. kimlik numarasının
sorulduğu herhangi bir işlemde sizin kullanacağınız numara yabancı kimlik numarasıdır.

14

Yabancı kimlik numarasını öğrenmenin en kolay yolu, https://tckimlik.nvi.gov.tr/
adresi üzerinden doğum yılı ve ikamet tezkeresi numarası ile veya kişi bilgileri ile online
sorgulama yapmaktır. Bu sayfayı kullanırken, kişisel bilgilerinizin güvenliği için,
tarayıcınızın adres çubuğunda yeşil renkli kilit imgesinin göründüğünden emin olun. Yabancı
kimlik numaranızı öğrendiğiniz ekranda kimlik bilgilerinizde bir yanlışlık varsa ikamet
tezkerenizi aldığınız yere, yani Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne
başvurmalısınız.
Yabancı kimlik numaranızın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik
Sorgulama Sayfası’na işlenmesi biraz zaman alabilir. Ne kadar süreceğini biz de bilmiyoruz,
ama bir hafta, on gün belki de bir ay sürebilir. Eğer ikamet tezkerenizi henüz yeni aldıysanız,
yabancı kimlik numaranızı sistemde göremeyince panik yapmanıza gerek yok.
Telefon ve İnternet
Türkiye’de internet kafeler çok yaygındır ve internetin saati ortalama 1 TL olup birçok
Avrupa ülkesine

göre

oldukça ucuzdur.

Kaldığınız

yurtta veya evinizde kendi

bilgisayarınızdan internet erişimini kurana kadar geçecek sürede internet kafelerden rahatlıkla
faydalanabilirsiniz. Ayrıca birçok kafe ve restoran müşterilerine ücretsiz Wi-Fi bağlantısı
sunar. Böylece dizüstü veya tablet bilgisayarınızdan ve cep telefonunuzdan kolaylıkla
internete girebilirsiniz. Tabii ki, kamuya açık bu tip kablosuz bağlantılarda bankacılık
işlemleri veya online alışveriş gibi bazı hizmetler açısından güvenlik riskleri bulunduğunu
unutmayın. Aynı şey havaalanı, otobüs ve tren garları için de geçerlidir.
Her şeyden önce en önemli üç acil yardım numarasını bir yere not etmenizde fayda var!!!
Ambulans-İlk Yardım:112
Polis: 155
İtfaiye:110
Diğer yardım hatlarını bu rehberin sonundaki listede bulabilirsiniz
Cep Telefonu Kayıtları
Eğer telefonunuzu yanınızda getiriyorsanız, Türkiye’ye geldikten sonra 30 gün
içerisinde kayıt ettirmeniz gerekmektedir. Bu durumda herhangi bir vergi dairesine 120 TL
(degişebilir) yatırmak zorundasınız. Dekontunuz, telefonunuz ve pasaportunuzla birlikte,
herhangi bir cep telefonu şirketinin (Turkcell, Vodafone, Avea) Abone Kayıt Merkezi’ni
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ziyaret edin ve personele kişisel cep telefonunuzu kayıt ettirmek istediginizi söyleyin. Abone
Kayıt Merkezi’nden ya da herhangi bir cep telefonu şirket bayiinden kontörlü hat alabilirsiniz.

 E. ÜNİVERSİTEDE YAŞAM
SOSYAL OLANAKLAR
Beslenme
Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Merkez Kampüsü’nde öğrencilerimizin kullanımında
olan 600 kişilik nezih ve hijyenik yemekhane ve kafeterya mevcuttur. Ayrıca meslek
yüksekokullarımızın bulunduğu tüm yerleşkelerimizde öğrenci yemekhanelerimiz; tüm
okullarımızda öğrenci kantinlerimiz mevcuttur.
Barınma
Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimize Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar
Kurumu’na bağlı olan Esentepe mevkiinde; 882 öğrenci kapasiteli bir kız yurdu, Erdoğan
Akdağ Kampüsü’nde; 544 öğrenci kapasiteli

erkek yurdu ve yeni yapılan 1000 yatak

kapasiteli yurt binaları ile hizmet verilmektedir. Yurtlar kaloriferli ve banyolu olup binalarda
sosyal ihtiyaçları giderecek imkanlar bulunmaktadır. Bunların dışında öğrencilerimiz özel
yurtlarda kalabilmekte ve şehir merkezinde ev kiralayabilmektedirler. Bir aylık giderler
yaklaşık olarak aşağıda verilmiştir.
Geçim Giderleri
Ev kirası:

Aylık ortalama 500 TL / 250 USD (Isınma dahil)

Kitap ve kırtasiye:

Yıllık 250 TL / 125 USD

Ulaşım:

Aylık ortalama 100 TL / 50 USD

Yiyecek:

Aylık ortalama 200 TL / 100 USD

Minimum aylık ortalama giderler toplamı: 450-500 USD arasındadır.
Sağlık Hizmetleri
Üniversitemiz Mediko Sosyal Merkezi’nde bir doktor, üç hemşire ile öğrencilerimizin
sağlık hizmetlerinden faydalanması sağlanmaktadır. Detaylı tetkik ve tedavinin gerektiği
durumlarda ise Üniversitemize bağlı Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile şehir merkezinde
bulunan sağlık ocakları ve

hastaneler hizmet vermektedir. Ayrıca öğrencilerimizin
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karşılaştıkları ruh sağlığı ile ilgili sorunları çözümleme, kendilerini tanıma ve geliştirme,
çevre ile daha iyi iletişim kurabilme ve uyum sağlama konularında yardımcı olabilmek için
bir psikolog görev yapmaktadır. Banka ve Posta hizmetleri Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu
banka hizmetleri kampüs alanımıza 15 dakikalık mesafede olan şehir merkezindeki
bankalardan alınabilir. Kent merkezinde tüm banka şubeleri mevcuttur. Erdoğan Akdağ
Kampüsü’nde bulunan Çarşı binamız hizmete girmiş olup, bu binada banka ATM’lerine de
yer verilmiştir. Ayrıca öğrencilerimiz, Erdoğan Akdağ Kampüsü’nde bulunan PTT
şubesinden de yararlanabilmektedir.

a. Mediko Merkezleri
6111 sayılı Kanun gereğince; kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar,
kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam
burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde
Türkiye’de yükseköğrenim gören yabancı öğrenciler, her türlü sağlık muayenesi için,
okudukları üniversitenin medikosuna giderler. Eğer şikâyetleri medikoda giderilemezse, daha
ileri tetkik ve tedavi yöntemlerinin uygulanmasına ihtiyaç varsa, mediko tarafından bir “sevk”
yazısı düzenlenerek öğrenci Sosyal Güvenlik Kurumu’yla (SGK) anlaşmalı bir hastaneye,
tercihen üniversite hastanesine gönderilir. Ancak öğrenci sevk istediği belli bir hastane varsa
bunu beyan edebilir. Sevk için 1 TL ücret alınmaktadır. Öğrenci hastanedeki muayene ve
tedavisi için ücret ödemez. Tam burslu yabancı öğrencilerin sağlık giderleri üniversitelerin
mediko merkezleri tarafından karşılanır.
b. Genel Sağlık Sigortası
Yukarıda tarif edildiği şekilde tam burslu olmayan yabancı öğrenciler ise medikoya
gitmezler, ama Genel Sağlık Sigortalısı olarak yine Türkiye’de sağlık güvencesi edinebilirler.
Eskiden Türkiye’de yüksek öğrenim gören bütün yabancı öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası
sistemine dâhil olmaları zorunluydu. Ancak 2013 Mayıs’ından beri bu durum artık
öğrencilerin tercihine bırakılmıştır. Eğer Genel Sağlık Sigortalısı olmak istiyorsanız
Yozgat’taki okulunuza kayıt yaptırdığınız tarihten itibaren 3 ay içinde Sosyal Güvenlik
Kurumu’na başvuru yapmalısınız. Bu süreyi kaçırmanız halinde Genel Sağlık Sigortası
kapsamına girme hakkını süresiz olarak kaybedersiniz ve öğrenim hayatınız boyunca özel
sigortacılıktan başka bir seçeneğiniz kalmaz.
Genel Sağlık Sigortalısı olan yabancı öğrenciler SGK’ya aylık sigorta primi öderler.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre hesaplanan prim
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miktarı 01.07.2013 ila 31.12.2013 tarihleri arasında aylık 40,86 TL olarak uygulanmıştır. Bir
kez Genel Sağlık Sigortalısı olduğunuzda, Türk vatandaşlarının da bağlı olduğu belirli
sınırlara uygun olarak, devlet hastanelerinde ücretsiz muayene ve tedavi olabilirsiniz.
Anlaşmalı özel hastanelerde ise küçük bir katkı payı ödemesi istenebilir.
Sağlık giderleri üniversitelerin mediko merkezleri tarafından karşılanan tam burslu
öğrenciler de yine isterlerse bunun yerine Genel Sağlık Sigortası sistemine girmeyi tercih
edebilirler. Bu durumda prim ödemeleri de gerekmez. Türkiye Burslusu öğrencilerin sağlık
sigorta primleri T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığınca
ödenir. Yine, Türkiye Burslusu öğrencilerin sigorta tescil işlemlerinin aynı kurum tarafından
tek elden yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu yüzden, konuyla ilgili detaylı
bilgi almak için Başkanlığın Uluslararası Öğrenciler Dairesi'ne danışmanızda fayda var:

http://www.ytb.gov.tr
info@ytb.gov.tr
(0312) 218 40 00
Oğuzlar Mahallesi, Mevlana Bulvarı No: 145
Balgat/ANKARA 06520

c. Hastaneden randevu almak
Genel Sağlık Sigortası sistemine dâhil olduysanız muayene olmak için medikodan
sevk almanıza gerek yoktur. Genel Sağlık Sigortalısı olmak size doğrudan hastaneye
başvurma hakkı verir. Randevu almak için siz de Türk vatandaşları gibi Hastane Randevu
Merkezi’ni kullanabilirsiniz. Hastane Randevu Merkezi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı 2. ve 3.
basamak hastanelerle ağız ve diş sağlığı merkezlerinden muayene randevusu almayı sağlayan
bir hizmettir. Alo 182 hattından Hastane Randevu Merkezi’ni arayabilir ya da
www.hastanerandevu.gov.tr veya www.mhrs.gov.tr adresleri üzerinden (ikisi de aynı siteye
açılır) randevunuzu kendiniz alabilirsiniz. İnternet üzerinden ilk kez randevu alacağınız
zaman önce adınıza bir hesap açmanız istenecek. Bununla ilgili yönlendirmeleri takip edin.
Kayıt sırasında T.C. kimlik numarası hanesine yabancı kimlik numaranızı yazın. (Yabancı
kimlik numarası için yukarıda “İlk Günleriniz” bölümündeki ikinci başlığa bakınız.)
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Telefonla randevu alacaksanız:


Alo 182’yi bütün ankesörlü veya sabit telefonlardan ya da cep telefonlarından
arayabilirsiniz. Aramanız, herhangi bir sabit telefonu aramışsınız gibi ücretlendirilir.



Çağrınızı yanıtlayan operatör T.C. kimlik numarası soracaktır. Siz yabancı öğrenci
olduğunuzu söyleyin ve yabancı kimlik numaranızı verin.



Daha sonra rendevu almak istediğiniz hastaneyi ve polikliniği söyleyin. Eğer belli bir
hekime görünmek istiyorsanız hekimi de bu aşamada belirtmelisiniz.



Son olarak, operatörün bildirdiği gün ve saat aralıklarından size uyan birini
seçtiğinizde randevunuz tamamlanmış olacak.
Gerek medikodan gerek hastaneden yazılan ilaçlarınız sigorta kapsamındadır. Sadece

küçük bir katkı payı ödeyerek ilaçlarınızı anlaşmalı eczanelerden alabilirsiniz. Yozgat’ta
eczanelerin çalışma saatleri mevsim geçişlerinde ufak değişiklikler göstermekle beraber genel
olarak şu şekildedir:
• Hafta içi: 08.00-19.00
• Cumartesi: 08.00-13.30
• Pazar: Nöbetçi eczaneler dışında kapalı.
Nöbetçi eczaneleri şu iki sayfadan takip edebilirsiniz:
Yozgat Eczacı Odası’nın nöbetçi eczane sayfası:
http://www.yozgateo.org.tr/index2.php?tur=nobetci
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YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN
KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ
FAKÜLTELER

ÖĞRETİM KATKI PAYI ÜCRETLERİ

TOPLAM KATKI

KATKI PAYI

KATKI PAYI

PAYI

1.TAKSİDİ

2.TAKSİDİ

1

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

387.00 TL

194. 00 TL

193. 00 TL

2

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

284. 00 TL

142. 00 TL

142. 00 TL

3

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

313. 00 TL

157. 00 TL

156. 00 TL

4

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

284. 00 TL

142. 00 TL

142. 00 TL

5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

284.00 TL

142.00 TL

142.0 TL

6

TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

387.00 TL

194.00 TL

193.00 TL

TOPLAM KATKI

KATKI PAYI

KATKI PAYI

PAYI

1.TAKSİDİ

2.TAKSİDİ

YÜKSEKOKUL
1

SAĞLIK YÜKSEKOKULU
MESLEK YÜKSEKOKULLARI

190. 00 TL

95. 00 TL

95. 00 TL

TOPLAM KATKI

KATKI PAYI

KATKI PAYI

PAYI

1.TAKSİDİ

2.TAKSİDİ

1

YOZGAT MESLEK YÜKSEKOKULU

190. 00 TL

95. 00 TL

95. 00 TL

2

AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU

190. 00 TL

95. 00 TL

95. 00 TL

3

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

190. 00 TL

95. 00 TL

95. 00 TL

4

YERKÖY ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

190. 00 TL

95. 00 TL

95. 00 TL

5

BOĞAZLIYAN MESLEK YÜKSEKOKULU

190. 00 TL

95. 00 TL

95. 00 TL

6

SORGUN MESLEK YÜKSEKOKULU

190.00 TL

95.00 TL

95.00 TL

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI İKİNCİ
FAKÜLTELER

ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

TOPLAM KATKI

KATKI PAYI

KATKI PAYI

PAYI

1.TAKSİDİ

2.TAKSİDİ

1

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

1.529.00 TL

765. 00 TL

764. 00 TL

2

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (SOSYAL)

962. 00 TL

481. 00 TL

481. 00 TL

3

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (FEN)

1.281. 00 TL

640. 00 TL

641. 00 TL

4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

1.155. 00 TL

578. 00 TL

577. 00 TL

5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

1.027.00 TL

514.00 TL

513.00 TL

6

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

1.027.00 TL

514.00 TL

513.00 TL

ÖĞRENİM

ÖĞRENİM ÜCRETİ

ÖĞRENİM ÜCRETİ

ÜCRETİ

1.TAKSİDİ

2.TAKSİDİ

TOPLAM
MESLEK YÜKSEKOKULU

1

MESLEK YÜKSEKOKULU

770. 00 TL

385. 00 TL

385. 00 TL

2

AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU

770. 00 TL

385. 00 TL

385. 00 TL

3

YERKÖY ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

770.00 TL

385.00 TL

385.00 TL

4

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

770. 00 TL

385. 00 TL

385. 00 TL

AÇIKLAMA: Yukarıda yazılı olan katkı payları ve öğrenim ücretleri, 2013-2014
Eğitim-Öğretim yılı için Bakanlar Kurulunun belirlediği ücretler olup, 2014-2015 EğitimÖğretim yılı için belirlenecek olan katkı payları ile öğrenim ücretlerinde değişiklik olması
durumunda 2. taksitlere yansıtılacaktır.
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 F. DÖNMEDEN ÖNCE
Ülkenize dönmeden önce yapmanız gereken önemli bazı işler olabilir:
Banka hesaplarınızı ve telefon hatlarınızı kapatın. Banka kartlarınızı kesinlikle kırıp atmayın.
 Kütüphane, spor merkezi vb. hizmetlerle üyelik ilişkilerinizi sonlandırın.
 Faturaları ödediğinizden emin olun.
 Kişisel boçlarınızı kapatın. Ödünç/emanet aldığınız malzemeleri sahiplerine iade edin.
 Bavula sığmayan veya ülkenize götürmek istemediğiniz eşyaları arkadaşlarınıza
verebilirsiniz.
 Paranızı ülkenizde kolaylıkla tekrar çevirebileceğiniz (Dolar ve Euro gibi) bir para
birimine çevirin. Ancak, Türkiye sınırlarından çıkana kadar ihtiyacınız olabilecek bir
miktar Türk lirasını ayırmayı unutmayın.
 Kendinize ve ülkenizde sizi bekleyen yakınlarınıza hediyelikler almayı ihmal etmeyin.
 Yozgat’taki arkadaşlarınızla vedalaşın. Telefon numaraları ve e-posta adreslerini
almayı unutmayın.

İRTİBAT BİLGİLERİ
Bozok Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Uluslararası Öğrenci Destek Ofisi
Ayşe Nesil DEMİR
Erdoğan Akdağ Kampüsü Cemil Çiçek Bulvarı 7. Km 66200 YOZGAT
Telefon: + 90 (0354) 242 10 66
e-mail: ois@bozok.edu.tr
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