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Rektörün Mesajı
Öğrenci odaklı, yenilikçi, kişisel gelişimi ön plana çıkaran, dünyanın en iyi üniversiteleri ile uluslararası
anlaşmalar yapmış olan, sanayi ve iş dünyası ile yakın ilişkileri bulunan bir üniversiteye adım attınız. Üniversite
yalnızca bir amaç değil, sizleri geleceğe hazırlayan önemli bir araçtır. Bu noktada Üniversitemiz kaliteli ve üst düzey
akademik programları ve güçlü akademik kadrosunun yanı sıra, içinde bulunduğumuz yüzyılın gerçeklerini de göz
önünde bulundurarak keyifli ve huzurlu sosyal mekanları, sportif, kültürel, sanatsal ve sosyal aktiviteler üreten
öğrenci toplulukları ve gençlik etkinlikleriyle sizlerin başarısı ve mutluluğu için tasarlanmıştır.
Yeni evinize HOŞGELDİNİZ.
Prof. Dr. Lale Ayşegül BÜYÜKGÖNENÇ, Rektör

Mütevelli Heyeti Başkanının Mesajı
Sevgili Gençler,
Günümüzde birçok mesleki becerinin yanında daha farklı disiplinlere sahip olmak gerekiyor. Diplomaya
hayat veren, değerler ve disiplinler bütününe sahip olan; araştıran, sorgulayan, girişimci, lider, rekabetçi, yenilikçi,
teknoloji okur-yazarı, hayat boyu öğrenen ve güçlü iletişim becerilerine sahip bireyler yaşıtlarından farklılaşarak öne
çıkmaktadır.
Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) olarak öncelikli amacımız; 21. yüzyıl ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, kendi
toplumuna değer sağlayan, kendisinin ve ülkesinin küresel rekabette öne geçmesini sağlayacak farklılıklara imza
atan ve geleceğe yön veren mezunlar yetiştirmektir.
Aramıza HOŞGELDİNİZ.
Selman ARSLANBAŞ, Mütevelli Heyet Başkanı

Öğrenci İşleri Direktörlüğünün Mesajı
Çok Değerli Öğrencilerimiz;
Kıbrıs İlim Üniversitesi ailesine hoş geldiniz. Öğrenci İşleri Müdürlüğü olarak sizlere işlemleriniz sırasında güleryüzlü
ve yardım sever bir tutumla hizmet vereceğimizden emin olabilirsiniz. İşlemleriniz sırasında çözüm odaklı ve hızlı
bir şekilde çalışmalarımız devam edecektir.
Öğrenci İşleri Müdürlüğü, öğrencilerimizin kayıt öncesi işlemlerinden mezuniyetlerine hatta mezun olduktan sonra
bile irtibatın koparılmağıdı üniversitemizin en çekirdek birimlerden biridir. Kayıt işlemleri, evrak taleplerinin
cevaplandırılması, arşivleme,yönetmelik ve tüzükler, resmi yazışmalar, raporlar, istatistikler, diplomalar, öğrenci
bilgi sisteminin yönetimi gibi konularda birimimiz destek vermektedir.
Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde alacağınız bilgi birikimi ve donamımla hayatınıza en iyi şekilde yön vereceğinize hiç
şüphemiz bulunmamaktadır. Üniversitemizde geçireceğiniz eğitim hayatınız boyunca sizlere başarılar dileriz.
Uğur Uysal YORULMAZ/ Öğrenci İşleri Müdürü
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Üniversitemizi Yeni Kazanan Öğrencilerin İzleyeceği Yol
Değerli öğrencimiz; Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak, 2021 akademik yılı için ÖSYM kanalı ile üniversitemize
yerleşen öğrencilerimiz ön kayıtlarını internet üzerinden yapabileceklerdir. ÖSYM sonuçları neticesinde
üniversitemizin ilgili bölümlerine yerleşen öğrencilerin ön kayıtları online sistem üzerinden alınacaktır. Resmi olarak
elektronik kayıtların hangi tarihlerde yapılacağı ÖSYM tarafından henüz duyurulmamıştır. Öğrencilerin izlemesi
gereken yol aşağıda belirtilmiştir;
1) Öğrenci, ana web sayfamızdan kayit.csu.edu.tr online ön kayıt sayfasına yönlendirilir.
2) Öğrenci, karşısına çıkan forma TC kimlik numarasını ve bölüm kodunu yazdığında kişisel bilgileri otomatik olarak
forma gelir.
3) Öğrenci, adres, telefon vb. bilgilerini günceller.
4) Sisteme eklenecek evraklar aşağıda belirtilmiştir:
a) ÖSYS Sonuç Belgesi (ÖSYM sayfasından alınabilir)
b) Lise diploması (e-devletten alınabilir)
c) Nüfus cüzdanı örneği (e-devletten alınabilir)
d) İkametgah (e-devletten alınabilir)
e) Erkek adaylar için; üniversiteye kayıt yapmasında sakınca yoktur belgesi (e-devletten alınabilir)
f) Eğitim harç dekontu (Ödeme yapıldığına dair dekont)
5) KİÜ Mali İşler Müdürlüğü, eğitim harç dekontunu gördüğünde, kendi sistemine girişi yaparak ödemeye onay
verir.
6) KİÜ Öğrenci İşleri Direktörlüğü, sisteme evrakları düşen öğrencinin evrak kontrollerini yapar.
7) Kontroller sonrası öğrencinin online ön kayıt işlemleri tamamlanır.
 Öğrenci, vermiş olduğu tüm evrak ve bilgilerinin doğruluğu beyan eder.
 Öğrenci, ön kayıtta ilettiği tüm belgelerin orijinallerini 04 Ekim 2021 tarihlerine kadara Kıbrıs İlim
Üniversitesi kampüsüne bizzat getireceğini ve öğrenci işlerine teslim edeceğini kabul eder.
 Ön kayıt işlemlerini internet tamamlayan öğrencilerimiz, öğrenci pasaportlarını almak için işlemlerini
hemen başlatarak adaya pasaport ile giriş yapmak zorundadırlar.
 Öğrencinin, kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
Vekalet ile kayıt yapacak öğrencinin, Noterden (kendi adına kayıt yaptırmak üzere) vekalet vermesi, vekil
olarak atanan kişinin vekalet aslı ile bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.
 Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak
bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da belirtilen tarihlerde kazandıkları programa geçici kayıt
yapabileceklerdir. 31 Aralık 2021 tarihine kadar mezuniyet belgelerinin asıllarını yükseköğretim
kurumlarına ibraz etmeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir.

5

Okul Harcı Ödeme Bilgileri
2021-2022 AKADEMİK YIL ÖDEME ŞEKLİ
1. PEŞİN ÖDEME
Akademik yıl ücretini ,Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin aşağıda belirtilen banka ve hesap bilgileri üzerinden peşin
ya da dönemlik 2 taksit peşin ödeme seçeneklerinden biri ile yatırabilirsiniz. Yatırım yapılırken , AÇIKLAMA
kısmına Öğrencinin Adı – Soyadı ve TC Kimlik numarasının eklenmesi gerekmektedir.
Banka İsmi
İBAN No

: Ziraat Bankası
: TR28 0001 0008 6000 2014 0050 16

2. ONLİNE KREDİ KARTI İLE ÖDEME
Mali İşler mail adresimiz olan muhasebe@csu.edu.tr hesabına online kredi kartı ile ödeme talebinizi
yazmanız halinde, https://payment.csu.edu.tr/ linkimize size ödeme onayı için verilen ödeme kodunu girip,
ŞİMDİ ÖDE butonuna tıklamış olduğunuzda, açılan ekranda sizden kart bilgileriniz talep edilecektir.
Yönlendirilmiş olduğunuz bu sayfadan sizden istenen bilgileri eksiksiz girmeniz halinde ödemeniz
gerçekleşmiş olacaktır.
3. KREDİ KARTI İLE ÖDEME
Üniversitemizin Mali İşler Müdürlüğüne bizzat gelerek kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.
DİKKAT:
Mali İşler Müdürlüğü kuralları gereği , eğitim ve/veya herhangi bir ödemeyi NAKİT olarak almamaktadır. Bu
nedenle yukarıda belirtile ödeme şekillerinden (Online ödeme ve Kredi Kartı) biri ile ödeme yapılması rica
olunur.

Yurtlarımız
Üniversitemizin anlaşmalı olduğu Yurtlarla ilgili ayrıntılı bilgilere aşağıdaki link üzernden ulaşabilirsiniz :
https://aday.csu.edu.tr/tc/yurtlar/
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Kariyer Planı
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BURS OLANAKLARI
Kıbrıs İlim Üniversitesi Teşvik Bursları
TC Yükseköğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl düzenlenen Üniversite
Giriş Sınavlarında herhangi bir puan türünde, ilk 1000 öğrenci arasına girme başarısını gösteren ve Kıbrıs İlim
Üniversitesi programlarından birine yerleştirilen öğrencilere %100 burs verilmektedir. Ayrıca aynı sınavda ilk
1001 – 2000 arasına giren öğrenciler %75; 2001 – 3000 arasına giren öğrenciler %50; 3001– 4000 arasına
giren öğrenciler %25 burs oranları ile desteklenmektedirler.

ÖSYM Bursu
ÖSYM tarafından düzenlenen öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı sonucunda kılavuzda Kıbrıs İlim Üniversitesi
tarafından verilen %100 (tam burs), %50 indirimli olduğu belirtilen bir programı tercih ederek ÖSYM tarafından
bu programa yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen öğrenim ücreti burslarıdır. ÖSYM bursu ile
okuyan öğrencilerin bursları, ilgili burs yönetmeliklerinde belirtilen koşullara bağlı olarak eğitim süresince
geçerlidir.

Tercih Bursu
ÖSYM tarafından Kıbrıs İlim Üniversitesi %50 burslu lisans ve ön lisans programlarına ilk üç tercihinde yerleşen
öğrencilerin burs oranları kayıt sırasında %75’ e çıkarılmaktadır.

Şehit Çocuğu ve Malul Gazi Bursu (KKTC ve TC)
KKTC ve TC yasalarınca Şehit veya Malul Gazi kabul edilenlerin Kıbrıs İlim Üniversitesinde okuma hakkı
kazanan çocuklarına % 75 oranında önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrenim ücreti muafiyet bursu verilir.
Burs süresi bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere tüm programlarda normal öğrenim süresi kadardır.

Engelli Öğrenci Bursu (KKTC ve TC)
Her yıl KKTC ve TC uyruklu 10 engelli öğrenciye, Kıbrıs İlim Üniversitesine giriş koşullarını sağlamaları koşuluyla
önlisans, lisans veya yüksek lisans öğrenim ücreti bursu verilir. Burs süresi bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere
tüm programlar için normal öğrenim süresi kadar olup burs oranı % 75’dir.
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Yüksek Şeref ve Şeref Bursu
Kayıtlı bulundukları programlarda kontenjanlar dahilinde genel not ortalaması (CGPA) en az 3.50 olan ve
Yüksek Şeref derecesinde üstün başarı gösteren öğrencilere %75; genel not ortalaması (CGPA) en az 3.00
olan ve Şeref derecesinde üstün başarı gösteren öğrencilere %50 oranında ödedikleri eğitim harcı üstünden burs
verilmektedir.

Yatay Geçiş Bursu
Kıbrıs İlim Üniversitesi programlarına, ilgili yönetmeliklere uygun olarak gerekli koşullar ile yatay geçiş yapan
öğrencilerin eğitim ücretine en az %50 oranında indirim uygulanmaktadır.

Başarılı Sporcu Bursu
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir sportif etkinlikte Kıbrıs İlim Üniversitesini temsilen
katıldığı turnuvalarda bireysel veya takım olarak birinci olma başarısını gösteren; Kıbrıs İlim Üniversitesi Spor
Kulüplerinden birinde aktif spor yapan; kendi dalında ülkesinde milli olmuş sporculara, üniversitemizde aktif
ve başarılı spor yaşamı sürdürmesi koşulu ile burs verilmektedir. Burs, öğrenim ücretini kapsamaktadır. Bursun
kapsamı, süresi ve koşulları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve Mütevelli Heyeti tarafından
onaylanmaktadır.

Kardeş İndirimi
Kıbrıs İlim Üniversitesinde öğrenim gören iki kardeşte biri için (yeni kayıt olan) öğrenim ücretine %10 indirim
uygulanmaktadır.

ÖSYM Özel Koşulları
2021 yılı ÖSYM tercih kılavuzunda yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir;

Bakınız 60
Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti
muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim 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 TEFETÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim Kurulunun uygun göreceği oranda yeniden
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belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların
veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS 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.

Bakınız 97
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.

Bakınız 783
Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ‘nin Girne kentinde eğitim-öğretim veren özel bir
üniversitedir. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’nda; Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı (İngilizce) öğretim ücreti, tercih edilecek
ve yerleştirilecek olan önlisans veya lisans programlarının öğretim ücreti ile aynıdır. Eğitim Fakültesi Rehberlik ve
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Psikolojik Danışmanlık programının öğretim ücreti 25.000TRY Türkçe Öğretmenliği programının öğretim ücreti
21.000,- TRY; Hukuk Fakültesi öğretim ücreti 32.000,- TRY; İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji
programının öğretim ücreti 25.000,- TRY; Mühendislik Fakültesi programlarının öğretim ücreti 21.000,- TRY; Sağlık
Bilimleri Fakültesi programlarının öğretim ücreti 21.000,- TRY; Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 21.000,- TRY;
Turizm Fakültesi 25.000,- TRY Adalet Meslek Yüksekokulu programının öğretim ücreti 17.500,- TRY; Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksek Okulu’na bağlı Fizyoterapi ve Optisyenlik programlarının öğretim ücreti 17.500,- TRY, İlk ve Acil
Yardım programının öğretim ücreti 21.000,- TRY; Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu 17.500 ,- TRY Havacılık
Meslek Yüksekokulu öğretim ücreti 14.000 ,- TRY dir. Belirtilen öğretim ücretlerine; sosyal etkinlik ücreti, kayıt ücreti
ve KDV dahil değildir. Ayrıntılı bilgiyi Üniversitenin web sitesinden edininiz.

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi
Üniversitemizin kullanmış olduğu KIUS yazılımı ile öğrencilerimiz Eylül ayında kayıtlarının
tamamlanmasından sonra, https://kius.csu.edu.tr/ adresinden sisteme erişim için kullanıcı adı ve şifrelerini sistem
üzerinden alırlar. Bu sistem sayesinde öğrencilerimiz; transkriptlerini, dönem notlarını, devamsızlıklarını ...vb.
bilgileri rahatlıkla güncel olarak görebileceklerdir.

Adaya Geliş
KKTC‘ye giriş yapacak yeni kayıtlı öğrencilere yapılması planlanan havalimanı karşılaması için
üniversitemizin resmi web sayfası, duyurular kısmından güncel bilgilendirme yapılacaktır.

Kampüse Hoş Geldiniz
Ders seçimleri
1. Öğrencilerin, kayıtlarının tamamlanması için orijinal evraklarını KİÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bizzat 2529 Eylül 2021 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.
2. Öğrencilerin, kendi KİUS sayfalarından online ders seçimlerini ve sonrasında akademik danışmanlarından
ders kayıt onay işlemlerini bizzat tamamlamaları gerekmektedir (27-30 Eylül 2021).

Akademik Danışmanınız
Üniversiteye kayıt yaptıran tüm öğrencilere, her konuda danışmanlık yapmak üzere bir öğretim elemanı
ataması yapılmaktadır. Akademik danışman bilginizi KIUS üzerinden görebilirsiniz.

Akademik Kurallar
i) Derslere devam
YÖK kuralları ve üniversitemizin senatosunun almış olduğu karara göre, tüm bölümlerimiz için öğrencilerin teorik
derslere %70, uygulamalı derslere %80 devam zorunluluğu vardır. Bu oranın altında kalan öğrenci “NA-devamsız”
notu olarak dersten başarısız sayılmış olur. Derse devamsızlık yapan öğrenci, söz konusu olan dersin final,
bütünleme, telafi veya mezuniyet telafisi gibi ek sınav haklarından yararlanamaz.
İngilizce Hazırlık okulunda da derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır.
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Pandemi Koşullarının Devamı Halinde
Üniversitemizde 2021-2022 Akademik yılı Güz döneminde eğitim yüz yüze (seyreltilmiş) olarak yapılacaktır.
Tüm öğrencilerimiz eğitim harç ödemelerini ve ders seçimlerini çevrimiçi olarak gerçekleştireceklerdir. Özellikle yeni
kayıt yapan öğrencilerimiz için kendilerine mail ortamında sistem kullanıcı adı ve şifreleri verilecektir. Yeni kayıt olan
öğrencilerimizin üniversiteye teslim etmeleri gereken orijinal kayıt evraklarını örgün eğitimin başladığı dönemde
adaya gelirken yanlarında yetirmeleri yeterli olacaktır. İlerleyen dönemlerde COVİD-19 pandemi koşullarına bağlı,
çevrimiçi eğitim yöntemlerine zorunlu olarak dönülmesi durumunda Üniversitemiz resmi web sayfası üzerinden
sizlere bilgilendirme yapılacaktır. Üniversitemizin çevrimiçi işlemler için yeterli alt yapısı ve eğitimli öğretim elemanı
kadrosu sizlere bu anlamda tam destek olacaktır.

ii) Not sistemi
Puan

Yarıyıl Ders Notu

Katsayısı;

90-100

AA

4.0

85-89

BA

3.5

80-84

BB

3.0

75-79

CB

2.5

70-74

CC

2.0

60-69

DC

1.5

50-59

DD

1.0

40-49

FD

0.5

39 ve altı

FF

0
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KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
2021- 2022 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri
02.08.2021 - 17.09.2021
Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı

20.09.2021

Yatay Geçişi Kabul Edilenlerin Kesin Kayıtlarının
Yapılması
Yatay Geçişi Yedek Olarak Kabul Edilenlerin Kesin
Kayıtlarının Yapılması

20.09.2021 - 23.09.2021
24.09.2021 - 25.09.2021

Akademik Burs Başvuruları Tarihleri

13.09.2021- 17.09.2021

Öğrenim Ücretinin Ödenmesi için Son Gün

24.09.2021

Online Ders Kayıtları/ Danışman Onayları

27.09.2021-30.09.2021

Çift Anadal/ Yandal Başvuruları İçin Son Gün
Derslerin Başlangıcı

5.10.2021
4.10.2021

Oryantasyon Programı

04.10.2021-06.10.2021

Ders Muafiyet Başvuruları İçin Son Gün

8.10.2021

Ders Ekleme/Bırakma

25.10.2021-28.10.2021

Kayıt Dondurma İçin Son Gün
Dersten Çekilmek İçin Son Gün

1.11.2021
8.11.2021

Ara Sınav Haftası

16.11.2021-22.11.2021

Derslerin Son Günü

6.01.2022

Dönem Sonu Sınavları (Finaller)

10.01.2022 -21.01.2022

Hazırlık Okulu Dönem Sonu Sınavları

10.01.2022 -14.01.2022

Dönem Sonu Notlarının İlan Edilmesi

24.01.2022

Bütünleme Sınavları

26.01.2022 -29.01.2022

Mezuniyet İçin Not Yükseltme ve Tek Ders
Sınavına Başvuru için Son Gün
Mezuniyet İçin Not Yükseltme ve Tek Ders
Sınavları
BAHAR YARIYILI
Öğrenim Ücretinin Ödenmesi için Son Gün

09.02.2022 -11.02.2022

Online Ders Kayıtları/ Danışman Onayları

07.02.2022-11.02.2022

Çift Anadal/ Yandal Başvuruları İçin Son Gün

15.02.2022

Derslerin Başlangıcı
Ders Muafiyet Başvuruları İçin Son Gün

14.02.2022
26.02.2022

Ders Ekleme/ Bırakma

08.03.2022 -12.03.2022

Kayıt Dondurma İçin Son Gün
Dersten Çekilmek İçin Son Gün

12.03.2022
19.03.2022

4.02.2022

4.02.2022
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Ara Sınav Haftası

04.04.2022 -09.04.2022

Derslerin Son Günü

26.05.2022

Dönem Sonu Sınavları (Finaller)

30.05.2022- 08.06.2022

Hazırlık Okulu Dönem Sonu Sınavları

30.05.2022- 03.06.2022

Dönem Sonu Notlarının İlan Edilmesi

15 Haziran 2022

Bütünleme Sınavları

20 Haziran -25 Haziran 2022

Mezuniyet İçin Not Yükseltme ve Tek Ders
Sınavına Başvuru için Son Gün

29.06.2022-30.06.2022

Mezuniyet İçin Not Yükseltme ve Tek Ders
Sınavları
YAZ ÖĞRETİMİ
Yaz Okulu Başvuru ve Ders Kaydı

18.07.2022-22.07.2022

Yaz Okulu Ücretinin Ödenmesi için Son Gün

21.07.2022

Yaz Okulu Derslerinin Başlaması

25.07.2022

Yaz Okulu Ara Sınavları (Derslere ara
verilmeyecektir)

29.08.2022-02.09.2022

Yaz Okulu Derslerinin Sona Ermesi

9.09.2022

Yaz Okulu Final Sınavları

12.09.2022-17.09.2022

Mezuniyet İçin Not Yükseltme ve Tek Ders
Sınavına Başvuru için Son Gün

23.09.2022

04-05 Temmuz 2022

Mezuniyet İçin Not Yükseltme ve Tek Ders
Sınavları
RESMİ TATİLLER

27.09.2022

Mevlid Kandili

18.10.2021 (Pazartesi)

Cumhuriyet Bayramı

29.10.2021 (Cuma)

KKTC Cumhuriyet Bayramı

15.11.2021 (Pazartesi)

Yeniyıl Tatili

01.01.2022 (Cumartesi)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23.04.2022 (Cumartesi)

Emek ve Dayanışma Günü

01.05.2022 (Pazar)

Ramazan Bayramı

02.05.2022 - 04.05 2022 (Pazartesi, Salı, Çarşamba)

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19.05.2022 (Perşembe)

Barış ve Özgürlük Bayramı

20.07.2022(Çarşamba)

Kurban Bayramı

09.07.2022 - 12.07.2022 (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı)

30 Ağustos Zafer Bayramı

30.08.2022 (Salı)
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İngilizce Hazırlık Okulu
Eğitim dili İngilizce olan programlarda öğrencinin İngilizce yeterliğini gösteren bir sınav sonucu yoksa
(TOEFL, YDS...vb.) öğrencimiz üniversitemizin yapacağı seviye tespit sınavına kayıt işlemleri
tamamlandıktan sonra çevrimiçi olarak girer. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler direk olarak
bölümlerinde başlamaya hak kazanırlar. Belirlenecek olan seviyelere göre İngilizce Hazırlık Okulu'nda
eğitim görmesi uygun bulunan öğrencilerimiz her biri 7 haftalık 4 modül olarak devam ettirilecektir;
1.
2.
3.
4.

A1 Level Beginner
A2 Level Elementary
B1 Level Pre-Intermediate
B1+LevelIntermediate

Ulaşım
Üniversitemizin güçlü ulaşım ağı sayesinde öğrencilerimize ücretsiz ulaşım olanağı sağlanmaktadır. Ana
kampüs, yurtlar ve şehir merkezi arasında karşılıklı olarak ücretsiz ulaşım hizmetimiz bulunmaktadır. Servis saat ve
güzergâh bilgileri için üniversitemizin https://ulasim.csu.edu.tr web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bilgi Merkezi (Kütüphane)
Kıbrıs İlim Üniversitesinin bilgi merkezi, öğrencilerimizin derslerine ait referans kitaplarını bulabileceği,
üyelikleri sayesinde binlerce dijital kaynağa ulaştıkları (dergi, kitap , makaleler...vb.) özel bir alandır. Özellikle sınav
haftalarında öğrencilerimiz sessiz ve huzurlu ortamıyla kütüphanemizde ders çalışmayı da tercih etmektedirler.

İlim Turuncu Kafe
Kafeteryamız üniversitemizin içinde yer alan, hijyen kurallarına uygun, lezzetli farklı tatlar ile öğrenci ve
personelimize hizmet vermektedir. Sabah, öğlen ve akşam yemeklerinde kafeteryamızdan kolaylıkla
faydalanabilirsiniz.

Öğrenci Kulüplerinin Mesajı
Öğrencilerimizi birlik içinde tutan, her fakülteden/bölümden arkadaşlar edinip, farklı kültürleri tanımamıza
araç olan kulüplerimize aktif katılım önemlidir.
Kulüplerimize katılım ücretsiz olup her öğrencimiz dilediği kulübe üye olabilir. Üniversitemizde yıl boyu
geziler, seminerler, anma ziyaretleri, çeşitli eğitimler, paneller, söyleşiler, konferanslar, sosyal sorumluluk projeleri,
tiyatro, sergi, sportif müsabaka ve turnuvalar gibi etkinlikler, kulüplerimiz önderliğinde düzenlenmektedir. Her
kulübün başkanı oylamayla seçilmektedir. Genellikle 2. , 3. ve 4. sınıflardan seçilen başkanlar, gönüllü birinci sınıf
öğrencileri ile birlikte kulüp işlerini yürütebilirler. Her toplantıda raportör bulunmaktadır. Toplantı bitiminde
raportör toplantı notlarını ilgili birimlere aktarmakla görevlidir. Kulüplerimiz içerik bakımından zengin, etkinlik
konusunda da aktif olmalıdır. Yapılacak etkinlikler en az 2 hafta öncesinde ilgili kişilere iletilmeli ve birlikte yol
haritası çizilmelidir. Sizlere önerimiz, ilginizin bulunduğu kulüplere aktif üye olmanız ve kültür mozaiğinin hep
birlikte oluşmasına, eğlenceli / öğretici bir eğitim hayatına katkı koymanızdır. 

Öğrenci Kimlikleri
Üniversitemize kayıt işlemlerini tamamlayan tüm öğrencilerimize, öğrenci bilgilerinin bulunduğu öğrenci
kimlik kartı verilmektedir.

Öğrenci Sağlık Merkezi
Üniversitemizin sağlık merkezinde 1 doktor haftanın 5 iş günü, mesai saatleri içinde tam zamanlı olarak
görev yapmaktadır. İhtiyaç halinde hastalar Girne Akçiçek Devlet Hastanesine sevk edilmektedir.
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi
Üniversitemizde kurulmuş olan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’nde deneyimli öğretim üyeleri
tarafından, öğrencilere ve çalışan personele yönelik psikolojik danışmanlık desteği verilmektedir ( pdr.csu.edu.tr)

Öğrenci Konseyinin Mesajı
Öğrenci Konseyinin temel prensibi; öğrenci çıkarlarını gözeterek değerli akademisyenlerimiz ve değerli
yöneticilerimiz arasında köprü görevini üstlenmektir. Öğrenci Konseyi, öğrencilerin yaşadığı maddi, manevi,
akademik, sosyal, psikolojik vb. sıkıntılarını çözüme kavuşturmada yardımcı olmaktadır. Öğrenci bilgilerinin
gizliliğine
aynı
düzeyde
önem
verilmektedir.
Öğrenci Konseyi, dekanlar ve üst yöneticiler ile toplantılar yaparak yaşanılan sorunların en hızlı şekilde
çözüme kavuşmasını sağlamaktadır. Bu nedenle siz değerli öğrencilerimizin istek ve önerileri önem taşımaktadır.
Öğrencilerin Üniversitemize geldikleri ilk hafta, öğrenciler için ‘’Çözüm Masası’’ kurulmaktadır. Çözüm
masalarında yaşanılan sorunlar, adaya alışma süreci, barınma gibi konularda öğrencilerin soruları yanıtlanmakta ve
destek
olunmaktadır.
Kampüsümüzün girişinde ‘’Dilek Kutusu’’ bulunmaktadır. Bu kutuya kişisel bilgilerinizi yazmadan da
isteklerinizi belirtebilir, okul için gerekli olduğunu düşündüğünüz her şeyi aktarabilirsiniz.
Bizler birbirimizin ailesi olurken; amacımız birlik ve beraberlik içerisinde mutlu bir eğitim yaşamı sürebilmektir.
Ailemize hepiniz hoşgeldiniz. 

Öğrenci Vizesi (Muhaceret)
30 Eylül 2018 tarihi itibari ile tüm yabancı uyruklu öğrencilerin (T.C. uyruklular da dahil) ülkede ikamet
edebilmeleri ve giriş-çıkışlarda sorun yaşamamaları için muhaceret yaptırmaları gerekmektedir. Muhaceret
işlemlerinin yapılabilmesi için tüm öğrencilerin KKTC’ye pasaport ile giriş yapmaları ve aşağıda belirtilen evrakları
tamamlayarak Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne teslim etmeleri gereklidir.
https://icisleri.gov.ct.tr/ adresinden ONLİNE İŞLEMLER , ÖĞRENCİ VİZESİ
Muhaceret İçin Gerekli Evraklar ilgili siteden online olarak öğrenci tarafından yapılaaktır.
Sağlık Sigortası
KKTC Bakanlar Kurulu kararınca tüm yabancı uyruklu öğrenciler (T.C. uyruklu öğrenciler de dahil) muhaceret
işlemlerinin tamamlanmasının ardından ödemiş oldukları sağlık sigortası harcı uyarınca devlet hastanelerinden
yararlanabilmektedirler. Sağlık sigortasının ödenmesi zorunludur. Öğrencinin uluslararası geçerli bir sağlık sigortası
varsa bu harcı ödemek zorunda değildir.

İletişim
KKTC ‘nin en büyük GSM operatörlerinden biri olan Telsim’ in sponsorluğunda, öğrencilerimiz Ercan
Havalimanına geldiklerinde, havalimanının içinde yer alan Telsim shop lardan ücretsiz sim kartlarını alabileceklerdir.
Böylece yakınlarınız ile daha kolay ve ekonomik iletişim kurabileceksiniz.

Sık Sorulan Sorular
Hangi Şartlarda Burslar Kesiliyor?
Öğrencinin ÖSYM’ den almış olduğu burslar, disiplin cezası almadığı sürece, ön lisans programlarında 2 yıl,
lisans programlarında 4 yıl süre ile kesintisizdir. Öğrencinin bu süreyi aşması halinde alacağı ek dersler kredi bazında
ücretlendirilir.
ÖSYM Bursları İle Özel İndirimler Birbirine Eklenir mi ?
Alınan burslar veya indirimler birleştirilmez. Öğrencinin ÖSYM bursu ya da indiriminden en yüksek olanı
geçerlidir. Sporcu Bursları, akademik başarı ve Senato bursları ile burs oranları arttırılabilir.
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Eğitim harçları TL mi? Artış Yapılmakta mıdır?
Eğitim harçları mevcut/ eski öğrenciler için en fazla yıllık TEFE / TÜFE oranları kadar arttırılabilir. Eğitim
harçları TC. Uyruklu öğrencilerimiz için TL olarak alınmaktadır.
KKTC’de Yaşam Pahalı mı ?
Adamıza Türkiye’den bakan aday öğrencilerin gözünden; hayatın çok pahalı olduğuna dair bir önyargı
bulunmaktadır. Bir öğrencinin yaşaması gereken standartlarda hayatını şekillendirmesi halinde yaşam masrafları
Türkiye’ den çok farklı olmayacaktır. Hatta Türkiye’de büyük şehirlerde okuyan öğrencilerin daha fazla yaşam
masraflarına katlandıkları bilinmektedir.
KKTC Üniversiteleri Neden Daha Düşük Puanlarla Öğrenci Kabul Ediyor ?
KKTC Üniversiteleri’nde bölüm puanlarının düşük olması öğrenci adaylarının ilgili bölümlerdeki tercihlerine
göre değişkenlik göstermektedir. Bazı bölümlerin puanlarının düşük olması , adadaki üniversitelerimizin verdiği
eğitim kalitesinin sorgulanmasına asla neden olmamalıdır. Üniversitemiz yüksek standartlarda hizmet veren bir
yüksek öğretim kurumudur.
Eğitim Dili İngilizce mi? İngilizce Hazırlık Programınız Var mı ?
ÖSYM kılavuzunda ve üniversitemizin resmi web sayfasında yer alan akademik programlarımızın içinde
eğitim dili İngilizce ve Türkçe olan programlarımız bulunmaktadır. Eğer bölümün eğitim dili İngilizce olarak belirtilmiş
ise, ilgili programın tamamı İngilizce olarak işlenmektedir. İngilizce seviyesi yeterli olmayan öğrencilerimiz İngilizce
Hazırlık Okulunda istenen dil seviyesine ulaştıktan sonra bölümlerine geçebilmektedirler.
Mezunlarınızın İş Bulma Oranı Nedir? Mezunları Takip Ediyor musunuz ?
Üniversitemiz birçok eğitim kurumunun aksine mezunlarına iş garantisi vermektedir. Özel sektörde bulunan
bağlantıları sayesinde belirli bir düzeye gelen, istenen kriterleri sağlayan mezunlarımız iş aramak gibi bir sıkıntı
yaşamamaktadırlar. Bu önemli nokta, üniversitemizi başlı başına üniversiteye yeni gelecek olan aday öğrencilerin
tercih nedeni yapmaktadır. Ek olarak mezunlarla iletişim ve kariyer merkezimiz de bulunmaktadır.
Mevcut Öğrencileriniz Kıbrıs İlim Üniversitesi Öğrencisi Olmanın Ayrıcalığını Yaşıyor mu ?
Öğrencilerimiz tam donanımlı, modern ve çağdaş sınıflarda ve laboratuvarlarda, , yüksek standartlarda
eğitim almaktadırlar. Ahlaki ve etik değerler ile öğrencinin eğitim süresi boyunca kendisine donanım ve değer
katması hedeflenmektedir.
Diplomanızın YÖK’ten denkliği var mı ?
Üniversitemiz doğrudan YÖK’ e bağlı bir kurumdur. ÖSYM ile yerleşen öğrencilerin herhangi bir denklik
sınavına girmelerine veya denklik işlemi yapmalarına gerek yoktur. Türkiye’de bulunan herhangi bir devlet
üniversitesine yerleşen ve mezun olan öğrencinin statüsü ve hakları ne ise Kıbrıs İlim Üniversite’mizde de aynıdır.
Yurt dışı kampüslerinizde burs imkanları sunuyor musunuz ?
Öğrencilerimizin bursları, yurt dışında anlaşılan kurumlarla yapılan protokoller ve işbirliklerine göre devam
edebilir. Özellikle kardeş okulumuz olan İstanbul Aydın Üniversitesi ile yakın işbirlikleri bulunmaktadır.
Adaya Ulaşım Kolay mı? Ulaşım Pahalı mı ?
Üniversitemizin akademik takvimi çok önceden duyurulmaktadır. Bu anlamda öğrencinin adaya giriş ve çıkış
tarihleri genel olarak bilinmektedir. Uçak biletlerinin önceden alınması fiyatlarda ciddi bir fark yaratmaktadır. Ek
olarak, Mersin ve Taşucu’ndan deniz seferleri de hizmet vermektedir.
Yurt imkanlarınız hakkında bilgi verir misiniz ?
Tüm öğrencilerimize yetecek kadar yurt altyapımız bulunmaktadır. Sekiz farklı yurt seçeneği ile; kaliteli,
fiyatı uygun, sağlıklı ve huzurlu yaşam alanları ile öğrencilerimize yurtlarımızın kapıları her zaman açıktır. Yurtlarımız
bir akademik yıl için 8500 TL den başlayan fiyatlar ile hizmete sunulmuştur.
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Dersten kalınca para öder miyim?
İlgili yönetmeliklerde, kalınan dersler için bütünleme hakkı verilmektedir. Bütünlemede ders geçilmediği
takdirde sonraki yıl alttan ders olarak alınabilmekte. Yaz okulu talebe göre açılmaktadır. Öğrenci normal eğitim
süresi içinde ek ders ücreti ödememektedir.
Yurt Ücretleri Neleri Kapsamaktadır?
KKTC de yapılan genel uygulamaya göre öğrenci yurtlarında öğrenciler harcadıkları kadar elektrik ve suyu
ek olarak ödemektedirler. Yurt fiyatlarına yemek ücreti dahil değildir. Öğrencinin almış olduğu burs veya indirim
sadece eğitim ücretini kapsamaktadır.
Yatay geçiş yapabilir miyim?
Üniversitemize yatay geçiş yolu ile gelmek veya diğer kurumlara yatay geçiş ile gitmek, YÖK kuralları
çerçevesinde, Merkezi Yerleştirme Puanı ya da başarı notu ile mümkündür. İki farklı şekilde yatay geçiş
yapılabilmektedir.
Üniversitenizde Uluslararası Öğrenciler Var mı ?
Uluslararası bir üniversite olmanın gururunu yaşayan üniversitemizde şuan 40 farklı ülkeden öğrenci
bulunmaktadır. Kaliteli yabancı uyruklu öğrencilerin ve ülke çeşitliliğinin arttırılması da başlıca hedeflerimizden
biridir.
Okurken çalışabilir miyim ?
KKTC yasal mevzuatı gereği öğrencilerimiz okurken haftada 20 saati aşmayacak şekilde yarı zamanlı olarak
çalışabilmektedirler.
Üniversitenizde çalışma imkanı var mıdır ?
Öğrencilerimiz; gönüllü asistan olarak , fakülte asistanı olarak veya ilgili akademik- idari birimlerde burs
karşılığında destek verebilmektedirler.
Üniversitenizde tercih bursunuz var mıdır ?
Evet tercih bursumuz vardır. 2021 YKS tercih kılavuzunda %50 indirimli programlarımızı ilk üç tercihine yazarak
üniversitemize yerleşerek kayıt yapma hakkı alan öğrencilerimizin bursları toplamda %75 olacak şekilde arttırılır.
KKTC’ de bilinmesi gereken doğrular
1. Adada su olmadığı bilgisi doğru değildir.
2. Türkiye ile KKTC arasında ciddi bir fiyat farklılığı bulunmamaktadır.
KKTC’ ye gelirken pasaportla mı giriş yapmam gerekiyor?
Öğrencilerin adaya gelirken pasaportları ile giriş yapmaları gerekmektedir. Öğrenci vizesi (muhaceret) için
yapılması gereken süreci üniversitemiz size aktaracaktır.
Neden KKTC, Neden İlim Üniversitesi ?
1. Son derece huzurlu ve güvenli, karmaşadan uzak bir eğitim ortamı bulunmaktadır.
2. Yabancı öğrenci profili ile yabancı dilinizi geliştirebileceğiniz ve farklı kültürlerden arkadaşlar
edinebileceğiniz doğal bir ortam vardır.
3. Üniversitemizde ilişkiler oldukça sıcak ve samimidir. Evinizden uzakta ancak her sıkıntınızda sizinle ilgilenen
idari ve akademik kadromuz öğrencilerimize destek vermektedir.
4. Akademik kadrosu ve alt yapısı ile ciddi, kalitesi ile uluslararası standartlarda bir eğitim verilmektedir.
5. Verilen hizmete göre eğitim ücretleri oldukça uygundur.
6. Mezunlarına iş garantisi sunmaktadır.
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7. Eğitim süresi boyunca kesintisiz ÖSYM bursları ve indirimleri bulunmaktadır.
8. Eğitim harçları TL dir.
9. Farklı ve uygun konaklama seçenekleri sunulmaktadır.
10. ‘Önce Sen’ sloganımız ile öğrenci odaklı bir kurum kültürümüz bulunmaktadır.

Dikkat edilmesi gereken konular





Online ön kayıt işlemlerinden sonra e- devlet üzerinden alınan belgeler eşliğinde öğrenci pasaportu
çıkartılması
Online kayıt tarihlerinin kaçırılmaması
Üniversiteye kesin kayda gelirken orijinal evrakların yanınızda olması
Trafiğin ters şeritten aktığını unutmayarak çok dikkatli olunması

Turizm cenneti Girne
Girne’ de özellikle gidilen yerler; Girne limanı, Girne çarşısı, Bellapais, Çıkartma plajı ve şehitliği, Saint
Hillarion Kalesi, plajları oldukça talep görmektedir.
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Acil numaralar
Polis İmdat: 155
Yangın: 199
Acil Sağlık: 112
Yangın: 177
Telefon Arıza: 161
Sahil Güvenlik: 158
Meteoroloji: 166
Elektrik Arıza: 188
Kıbrıs İlim Üniversitesi: 0392 650 0000
Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi: 0 392 815 22 66
Ercan Hava Limanı: 0 392 600 51 00
Lefkoşa T.C. Büyükelçilği: 0 392 600 31 00
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Kayıt Yolu

2021-2021 Akademik yılı Güz dönemi
kayıtları
Yeni Öğrenciler

Online Yeni Kayıtlar

4-8 Eylül 2021
Muhasebe Onayı ve
Sözleşmelerin imzalanması
24.09.2021
İngilizce Hazırlık Okulu Sınavı

*sadece İngilizce eğitim veren
bölümler için
online yapılacak

Online ders seçimi

27.09.2021 / 30.09.2021

Oryantasyon programı
04/06.10.2021
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