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R Antalya Bilim Üniversitesi’ne kabul koşulları nelerdir?

Aday öğrenciler, Antalya Bilim Üniversitesi'nin önlisans ve lisans programlarına YKS puanlarıyla 
başvurabilmektedirler.

Antalya Bilim Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme 
dışında kayıt olabilmem mümkün mü?

ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi yerleştirme sınavları sonucunda Üniversitenin bir diploma 
programına yerleştirilmiş olmak veya yatay geçiş başvurusu kabul edilmiş olmak gerekir. Uluslararası 
öğrencilerin kabulü ve kayıtları için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından 
belirlenen esaslar uygulanır.

Ek kontenjan ile üniversitenize kayıt yapılıyor mu?

ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirme sonucunda bölüm ve programlarda boş kontenjan kalması 
durumunda, sınava giren ve herhangi bir üniversiteye yerleştirilemeyen öğrenciler ek kontenjan 
döneminde üniversitemizi tercih edebilirler.

Kayıt dondurma işlemi yapılıyor mu? Kayıt dondurma işleminin koşulları nelerdir?

Evet, Üniversitemizde kayıt dondurma işlemleri yapılabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Öğrenci İşleri 
Müdürlüğümüzle iletişime geçebilirler. Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite 
tarafından verilen burslardan yararlanamazlar.

Kayıt tarihleri nereden öğrenilir?

Web sitemizde ilan edilecektir. www.antalya.edu.tr 

İlk kayıt işlemlerini herkes kendisi mi yaptırmak zorunda?

Evet. Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, kendileri veya noter onaylı vekil tayin ettikleri kişiler 
vasıtasıyla da yaptırabilir.

Burs olanakları nelerdir?

Üniversitemizi ilk 3 tercihinden herhangi biriyle yerleşen öğrencilerimize ÖSYM bursuna ek olarak %15 
tercih bursu sağlanacaktır.
***Tüm bölümler için geçerlidir.

Öğrenim Bursları, Akademik Başarı Bursları, Sporcu Bursları, Çift Ana Dal ve Yan Dal Bursu, Derece Bursu, 
Şehit ve Gazi Çocukları Bursu, Engelli Öğrenci Bursu
***Entegre sistemle eğitim yapan Diş Hekimliği Fakültesi ve Pilotaj bölümü ile Lisansüstü Eğitim Programları bu 
bursların kapsamı dışındadır. 

Bir dersten kalınırsa burs kesilir mi?

ÖSYM burslarımız lisans programlarında 7 yıl, önlisans programlarında 4 yıl boyunca devam etmektedir. 
Disiplin suçu işlenmedikçe kesilmez.

Antalya Bilim Üniversitesi'nde ders geçme sistemi mi, sınıf geçme sistemi mi 
uygulanmaktadır?

Antalya Bilim Üniversitesi'nde, Diş Hekimliği Fakültesi hariç, her bölüm ve fakültede ders geçme sistemi 
uygulanmaktadır. Diş Hekimliği Fakültesinde ders geçme değil sınıf geçme sistemi
uygulanmaktadır. Böylelikle bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve
öğrencinin kaldığı sınıfta başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar etmesi gerekir.

Sporcu bursu var mıdır?

Evet. 

(1) Üniversitemizin adına spor faaliyetlerine katılan ve/veya üniversitemizi
temsil eden sporcu öğrenciler için bölüm hocaları tarafından teklif edilen sporcu bursları
Komisyon tarafından incelenir. Bursun süresi ve miktarı Komisyon tarafından belirlenir ve
Mütevelli Heyet tarafından onaylanarak karara bağlanır.

(2) Güz ya da bahar yarıyılında başlayan burs o yılın eğitim öğretim yılı sonunda sona erer. Bir
sonraki eğitim öğretim yılı başında burs başvurusu yenilenebilir.

Şehit ve gazi çocukları bursu var mıdır?

Şehit ve Gazi finansal desteği, her yıl ÖSYM puanına göre kayıt yaptıracak olan programın bağlı olduğu 
puan türünde en üst sırada bulunan Şehit ve Gazi çocuğu olan adaydan başlamak üzere sıralama 
yapılarak belirlenmektedir. Sıralamada ilk 10’a giren şehit ve gazilerin eş ve çocukları bu burs 
kategorisinden faydalanabilir.

***Entegre sistemle eğitim yapan Tıp, Diş Hekimliği, Pilotaj gibi bölümlerde okuyan öğrenciler bu 
bursların kapsamı dışındadır.  

Farklı türden burslara aynı anda sahip olma şansımız var mıdır?

Öğrencinin birden fazla başlıkta bursluluğu kazanması durumunda sadece en yüksek burs
uygulanır. Bursluluk durumu birbiri üzerine eklenmez. 

Ebeveynleri farklı meslek gruplarından olan adaylara (hakim, savcı, avukat, öğretmen, devlet 
memuru, emniyet mensubu, akademik personel, mülki idare mensubu vb.) özel bir indirim 
uygulaması var mıdır?

Hayır, Öğrenci ebeveynlerinin farklı meslek gruplarından olan adaylara özel bir indirim uygulaması söz 
konusu değildir.

Üniversite içerisinde bölümlerarası yatay geçiş yapıldığı zaman burs kesilir mi?

Antalya Bilim Üniversitesi’nin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan 
öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devam edip etmeyeceği, veya hangi oranda devam 
edeceği, şu şekilde belirlenir:

a) Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrenciler, geçmek istedikleri bölümde, YKS’de almış oldukları puana 
karşılık gelen oranda burslu okuma hakkına sahiptirler.

b) Puanı hiçbir burs oranı için yeterli olmadığı takdirde ise ücretli olarak eğitimine devam eder.

Derslere devam zorunluluğu var mı?

Evet. Derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında devam 
zorunludur. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

Ders tekrarı yapmayı gerektiren durumlar nelerdir?

Program müfredatında bulunan bir dersten F, FX veya U notu alarak başarısız olan öğrenciler bu dersi 
verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.

Ders tekrarında burs kesilir mi?

Hayır. Öğrencimiz eğitimini lisans programlarında 7, ön lisans programlarında 4 yıl boyunca bitirmesi 

durumunda ÖSYM bursları hiçbir koşul altında kesilmemektedir.

Antalya Bilim Üniversitesi’nde çift ana dal yapmak için gerekli şartlar nelerdir?

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın 
başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci 
yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında; anadal önlisans diploma 
programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Çift ana 
dal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu döneme kadar ana dal diploma 
programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Başvuru anında ana dal diploma 
programındaki genel not ortalamas fakülte/yüksekokul içi için en az 4.00 üzerinden 3.00, 
fakülte/yüksekokul dışı için 3,25 olmalıdır. Ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması 
itibari ile en üst %20 de bulunmalıdır. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 
üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst 
%20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından
az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. 

Anadal program süresi sonunda çift anadal/yandal programından mezun olamamış öğrenciler, anadal ve 
ikinci programa devam ettiği her yarıyıl için ilgili programlara ait takip eden dönemlerde aldıkları 
derslerin ücretlerinin AKTS değerleri üzerinden öğrenim ücretini öder. Öğrenci Anadal'dan mezun olursa 
Çift Anadal Programından ilişiği kesilir.

Antalya Bilim Üniversitesi’nde Yan Dal Yapmak Için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Öğrenci, duyurulmuş olan yan dal programına, anadal programının en erken üçüncü yarıyılının başında, 
en geç ise dört yıllık programlarda altıncı yarıyılının başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılının 
başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılının başında olması gerekir. Yan dal programına 
başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu döneme kadar ana dal diploma programında aldığı tüm 
kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Başvuru anında ana dal diploma programındaki genel not 
ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.75 olmalıdır.

Başka bir üniversiteden Antalya Bilim Üniversitesi’ne Yatay Geçiş Başvurusu Yapılabilir mi? 
Geçiş Için Şartlar Nelerdir?

Evet, ABÜ’ye başka bir üniversiteden yatay geçiş yapılabilir.
 
Kurumlar Arası Başarı Koşulu ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurumlar-arasi-basari-k
osulu-ile-yatay-gecis-1 

Kurumlar Arası Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurumlar-arasi-merkezi-
yerlestirme-puani-ile-yatay-gecis

Kurum içi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurum-ici-merkezi-yerle
stirme-puani-ile-yatay-gecis

Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/yurtdisindaki-yuksekogr
etim-kurumlarindan-yatay-gecis-1  sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

2022-2023 Akademik Yılına Ait Dikey Geçiş Kontenjanı Nedir?  

Üniversitemizde bu yıl DGS ile alım yapılmamaktadır.

Hangi bölümlerin öğretim dili İngilizcedir?

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve 
Turizm Fakültesi bölümlerimizin öğretim dili %100 İngilizce'dir. 

Antalya Bilim Üniversitesi'nde "Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm var 
mıdır? 

Üniversitemizde "Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm yoktur. 

Disiplin Suçu Oluşturan Konular Nelerdir?

YÖK web sitesinde www.yok.gov.tr  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ ne bakınız. 

Erasmus programına katılma şartları nelerdir?

Lisans seviyesindeki bir öğrencinin Erasmus+ öğrenim ve staj programına başvurabilmesi için ders 
ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.20 olmalı ve katılacakları Erasmus İngilizce dil sınavından staj için 
100 üzerinden en az 50, öğrenim için en az 60 puan almalıdır. Yüksek lisans öğrencilerinin de not 
ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olmalı ve katılacakları Erasmus İngilizce dil sınavından da 100 
üzerinden en az 70 almaları gerekmektedir. Başvurular, Erasmus+ Değerlendirme Puanına göre 
hibelendirilmektedir. Erasmus+ Değerlendirme Puanı; Öğrencinin Ağırlıklı ortalamasının (GPA) %50’si ve 
Üniversitemiz Dil okulunca düzenlenen Erasmus+ İngilizce seviye tespit sınavından aldığı puanının 
%50’sinin toplamıyla hesaplanır. YÖKDİL, YDS ve TOEFL sınav sonuçları da kabul edilmektedir. Hibe 
Almaya hak kazanan öğrencilerimiz yurtdışında anlaşmalı üniversitelerde 3 aydan 12 aya kadar eğitim 
alabilirler veya AB sınırları içinde istedikleri bir firmada staj yapabilirler.

Erasmus programından yararlanma süresi ne kadardır?

Öğrenci eğitim için en az 3 ay en fazla 12 ay, staj için ise en az 2 ay en fazla 12 ay Erasmus+ 
programından yararlanabilir. (her bir öğrenim dönemi için geçerlidir. Lisans seviyesindeki bir Öğrenci en 
fazla 12 ay boyunca Erasmus Değişim Programı’ndan yararlanabilir ama yüksek lisansa geçtiği anda 
tekrar 12 ay Erasmus Değişim Programı’ndan yararlanma hakkı doğmaktadır.)

Erasmus programı için ekstra ücret ödemek gerekiyor mu?

Öğrenci Erasmus+ programı için misafir olduğu kuruma herhangi bir öğrenim ücreti ödemez. 

Erasmus Hibe Ödemesi nasıl gerçekleşir?

Öğrencinin alacağı hibe miktarı gideceği ülkeye göre değişmektedir. Alacağı toplam hibenin %80’i 
değişime başlamadan önce %20’si ise değişimden sonra öğrencinin tüm belgelerini tamamlamasının 
ardındanüniversitemizin anlaşmalı olduğu bankada açacağı EURO hesabına yatırılır. 

Eğitim ücret ödemelerini peşin olarak yapabilir miyim?

Evet. Ödemeleriniz Üniversitemize ait banka hesap numaralarına EFT/Havale yöntemi ile ve/veya kredi 
kartı ile tek çekim yapılarak peşin olarak yapılabilmektedir. Kredi kartı ile yapılacak peşin ödemeler için 
anlaşmalı banka kredi kartı olması koşulu aranmamaktadır.

Eğitim ücret ödemelerini kredi kartı ile taksitli olarak yapmak istiyorum, detayları öğrenebilir 
miyim?

Üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaların kredi kartlarına 1 peşin 8 taksite kadar kredi kartı ile 

banka tarafından yapılmayacaktır. Değişiklik veya iptal bildirimi Finans Müdürlüğü tarafından bankaya 
yazılı olarak yapılır.

7- Ödemenin kabul edilmesi için banka tarafından onaylanan banka kaşe ve imzalı OTS 
Taahhütnamesinin Finans Birimine mutlaka ve mutlaka gönderilmiş/göndertilmiş/teslim edilmiş olması 
gerekmektedir.

Eğitim ücret ödemelerini dönemsel olarak yapabilir miyim?

Evet. Eğitim ücret ödemeleri ilgili akademik yıl takviminde belirtilen Güz Dönemi ve Bahar Dönemi ders 
kayıt tarihlerinde veya öncesinde ayrı ayrı yapılabilmektedir.
 
Güz Dönemi Eğitim Ücreti peşin ya da 1 peşin 4 taksite kadar taksitli ödeme seçeneği, Bahar Dönemi 
Eğitim Ücreti ise peşin yada 4 taksite kadar taksitli ödeme seçeneği kullanılarak ödenebilecektir. 

Taksitli ödemeler Üniversitenin anlaşmalı olduğu banka kredi kartları aracılığı ile ve/veya yine anlaşmalı 
olduğu banka aracılığı ile (Vakıfbank Okul Tahsilat Sistemi (OTS) Yöntemi) yapılabilir.

Eğitim-öğretim hayatı devam ederken bölüm ücretlerine zam gelir mi?

Eğitim ücreti, enflasyon oranı ve diğer ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, her yıl Mütevelli Heyeti 
tarafından belirlenen oranda artırılır. Ödenecek yıllık ücret, ders sayısı veya yarıyıl esasına göre 
hesaplanmayıp, güz ve bahar yarıyıllarından oluşan normal eğitim süresi için ve her akademik yıl 
itibarıyla Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

İngilizce dil eğitim programı okumak zorunlu mudur?

Üniversitemizde eğitim dili İngilizce olan programlar için B2 sınavında İngilizce yeterlik sınavında 
başarılı olamayan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfını okumak zorundadır.

İngilizce Hazırlık dersleri Döşemealtı Kampüsünde mi verilir?

Hayır. Hazırlık Sınıfı dersleri Güllük Şehir Yerleşkesi Kampüsünde verilir. Güllük Şehir Yerleşkesi adresini 
Antalya Bilim Üniversitesi web sitesinde görebilirsiniz.

İngilizce Hazırlık Programının süresi nedir?

İngilizce Hazırlık Programının süresi 1 (bir) akademik yıldır. Azami süre ise 2 (iki) akademik yıldır. Bir 
akademik yıl sonunda başarılı olan öğrenciler, fakültedeki ilgili programlarına başlarlar. Başarılı 
olamayan öğrenciler ise İngilizce hazırlık sınıfını 1 (bir) akademik yıl daha tekrar ederler. İkinci akademik 
yılın sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

Bölümüm % 100 Türkçe, istersem yine de hazırlık eğitimi alabilir miyim?

Evet, isteyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına kayıt yaptırabilirler.

İngilizce hazırlık sınıfında devam zorunluluğu var mıdır? 

Evet, İngilizce hazırlık sınıfında devam zorunluluğu vardır.

İngilizce Hazırlık Programını Güz yarıyılında başarılı bir şekilde tamamlarsam Bahar yarıyılında 
fakülteden ders alabilir miyim?

Evet, Hazırlık Muafiyet Sınavı’ndan (B2 Sınavı) geçerli puanı alır ya da B2 seviyesini başarı ile 
tamamlarsanız Bahar yarıyılında fakülteye kayıt yaptırıp bölüm derslerini alabilirsiniz. B2 İngilizce 
yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler sonrasında İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görmeye devam 
edemezler.

İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılabilmek için girmem gereken sınavlar nelerdir?

İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılabilmek için Hazırlık Muafiyet Sınavı’na (B2 Sınavı) girmeniz 
gerekmektedir. İngilizce Yeterlik Sınavı’nın örneğine sofl.antalya.edu.tr adresimizden (Yabancı Diller 
Yüksekokulu-İngilizce Dil Eğitim Programı-Ölçme Değerlendirme) ulaşabilirsiniz.

Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılmadan Hazırlık Sınıfından muaf sayılma şansım var 
mı?

Evet, YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL sınavlarından 65; TOEFL IBT sınavından 78; PTE AKADEMİ sınavından 67 
ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf sayılırlar.

İngilizce bilmiyorum, Düzey Belirleme Sınavına girmesem olur mu?

Eğitim dili İngilizce olan İngilizce Lisans bölümünde okuyacak tüm öğrencilerin seviyelerine göre 
sınıflarına sağlıklı bir şekilde yerleştirilebilmeleri için düzey belirleme sınavına girmeleri zorunludur.

İngilizce düzey belirleme sınavının tarihi, saati, yeri nedir?

İngilizce düzey belirleme sınavı her akademik yılın başında öğrencilerin kayıt yaptırdığı gün önceden 
bildirilen saatlerde ve sınıflarda Döşemealtı Yerleşkesinde yapılır. Sınav sonucunuzu Antalya Bilim 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi’nde belirtildiği tarihte, Antalya Bilim 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası “Duyurular” kısmından öğrenebilirsiniz.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavının içeriği nedir?

Düzey belirleme sınavı iki aşamadan oluşmaktadır:

a. Dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma ve dinleme becerilerini ölçen çoktan seçmeli sorulardan oluşan 
çevrimiçi sınav
b. Çevrimiçi sınavda belirlenen düzeye göre belirlenen yazılı bir sınav

İngilizce dil eğitim programında öğrenciler düzeylerine göre sınıflarına nasıl yerleştiriliyorlar?

Antalya Bilim Üniversitesi'nde öğrenim hakkı kazanan öğrenciler YDYO İngilizce düzey belirleme 
sınavına tabi tutulurlar. Düzey belirleme sınavından B1 (orta) düzeyi ve üzerinde puan alan öğrenciler 
İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak için İngilizce yeterlik sınavına girme hakkı kazanırlar. İngilizce 
yeterlik sınavında başarı notu 70’tir. Düzey belirleme sınavında seviyeleri B1 (orta) seviyenin altında 
çıkan öğrenciler hazırlık sınıflarına yerleştirilirler.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı sonuçları nerede ilan edilir?

Sonuçlar, sınav günü öğretim görevlileri tarafından sınavın yapıldığı salonda ilan edilir.

Hazırlık Muafiyet Sınavı (B2 Sınavı) bir akademik yıl içerisinde kaç kere düzenlenir?

B2 Sınavı, her akademik yılın başında, güz yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda 
en az üç defa yapılır. Gerektiğinde yaz okulu sonunda, ek kontenjanla, yatay geçişle veya YÖK 
tarafından belirlenen tarihe kadar üniversiteye kabul edilen öğrenciler için de Hazırlık Bitirme 
Sınavı/Hazırlık Muafiyet/B2 Sınavı yapılabilir.

Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılabilmek için İngilizce Seviye Belirleme Sınavından 
kaç puan almam gerekir?
Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılabilmek için, İngilizce Seviye Belirleme Sınavından B1 ve 
üzeri seviyesinde puan alınması gerekir.

ödeme yapılabilmektedir. Dönemlik ödemelerde taksit sayısı Güz Dönemi için 1 peşin 4 taksit, Bahar 
Dönemi Eğitim Ücreti için ise 4 taksittir. 
Anlaşmalı banka kredi kartları: Bonus, World, Axess, Maximum, Bankart özellikli tüm banka kredi kartları

Eğitim ücret ödemelerini banka aracılığı ile (Kredi Mevduat Hesabı Yöntemi) taksitli olarak 
yapmak istiyorum, detayları öğrenebilir miyim?

Anlaşmalı bankamız olan Vakıfbank aracılığı ile Okul Tahsilat Sistemi (OTS) kullanılarak 1 peşin 8 taksite 
kadar taksitli ödeme yapılabilmektedir. 
Vakıfbank Okul Tahsilat Sistemi için yetkili şube Vakıfbank Antalya Şube’dir.
ÖNEMLİ NOT: Ödeme planındaki taksit tutarlarının mutlaka ve mutlaka Krediyi Kullanan kişiye ait OTS 
hesabına yatırılması gerekmektedir. (Kredili OTS kullanan kişi Ahmet Mehmet ise taksit tutarı da Ahmet 
Mehmet’e ait Vakıfbank’ta adına açılmış hesaba yatırılmalıdır, Üniversiteye ait hesaba yatırılmamalıdır.)  
Aksi takdirde hesabın kredili olması nedeni ile hesapta yeterli bakiye olmasına bakılmaksızın banka 
tarafından otomatik olarak Üniversiteye ait hesaba aktarılan taksit tutarı için gecikme gün sayısı kadar 
gecikme faizi banka tarafından hesaba yansıtılacaktır.

Detaylar aşağıdaki şekildedir.

1- OTS ile ödeme yapılabilmesi için, başvuru sahibinin banka tarafından yapılacak istihbaratının olumlu 
ve banka tarafından talep edilen belgelerin işlem sırasında sunulması gerekmektedir. Talep edilen 
belgeler aşağıda listelenmiştir.

• T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı,
• Öğrencinin kimlik fotokopisi,
• Çalışma şekline göre aşağıdaki gelir belgeleri, 

SGK’lı Çalışan için; Son aya ait işyeri tarafından imza kaşe yapılmış maaş bordrosu ve SGK hizmet 
dökümü,
Kamu Personeli için; E-Bordro Dökümü

Emekli için; E-devletten emekli maaş dökümü veya bankadan alınan 3 aylık kaşe ve imzalı maaş hesabı 
dökümü 

Serbest Meslek sahibi için; Güncel Vergi Levhası

• Finans Müdürlüğü tarafından verilecek onaylı ödeme planı,

2- Onaylı ödeme planı, yeni kayıt işlemlerinde merkez kampüste bulunan tahsilat masalarından temin 
edilebilir. Kayıt yenileme işlemleri için ise yine kampüste bulunan tahsilat masalarından veya 
finans@antalya.edu.tr adresinden iletişime geçilerek temin edilebilmektedir.

3- Başvurular, onaylı ödeme planı ve banka tarafından talep edilen belgeler ile;
Güz döneminde kayıt süresince merkez kampüste kurulacak Vakıfbank gişeleri, Antalya merkez için 
Vakıfbank Antalya Şubesi, Antalya merkez dışı ilçeler ile diğer iller için ise en yakın Vakıfbank Şubesi 
aracılığı ile yapılabilecektir.

Bahar döneminde ise Antalya merkez için Vakıfbank Antalya Şubesi, Antalya merkez dışı ilçeler ile diğer 
iller için ise en yakın Vakıfbank Şubesi aracılığı ile yapılabilecektir.

4- Başvuru sonrasında Vakıfbank ilgili personeli tarafından yapılacak istihbarat olumlu ise gerekli 
evraklar alınarak başvuru sahibine OTS Taahhütnamesi imzalatılarak Kredili OTS hesabı tanımlanır.
 
5- Ödeme planındaki ödeme tarihlerinde, taksit tutarları Kredili OTS hesabından (Kredili OTS kullanan 
kişinin hesabı), hesapta yeterli bakiye olmasına bakılmaksızın banka tarafından otomatik olarak 
Üniversiteye ait hesaba aktarılır ve ilgili taksit ödemesi tamamlanmış olur.

6- OTS hesabı tutar değişikliği veya iptali için taksit vadesinden en az 7 iş günü öncesinden Finans 
Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Üniversite bilgisi ve onayı olmadan değişiklik ve iptal işlemi 

İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olmak için B2 Sınavından kaç puan almam gerekir?

70 ve üzeri puan almanız gerekmektedir.

Hazırlık Muafiyet Sınavının (B2 Sınavı) içeriği nedir?

B2 Sınavı 4 ana bölümden oluşmaktadır.

1. Okuma (10 puan): Öğrencilerin 2 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili açık uçlu soruları 
cevaplaması gerekmektedir.
2. Dinleme (10 puan): Öğrencilerin bir tane ders metni (lecture) ve 1 tane diyalog dinlemeleri ve 
dinledikleri dinleme parçalarına ait açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.
3. Yazma (20 puan): Öğrencilerin 300-500 kelimelik bir kompozisyon yazmaları gerekmektedir.
4. Konuşma (20 puan): Öğrenciler bu bölümde 2 adet soruya cevap verirler ve her soru için 2 dakika 
konuşmaları gerekmektedir.
Örnek B2 Sınavı için Yabancı Diller Yüksekokulu web sitemizi ziyaret ediniz.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik biriminiz var mıdır? 

Evet. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencinin ruh sağlığını korumayı, sağlıklı gelişimini 
desteklemeyi ve öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen hizmetler 
sunmaktadır

Üniversitenizide Yurt imkanı var mıdır?

Evet, Kampüs içerisinde Kız öğrencilerimiz için yurt imkanı mevcuttur.

Tek  Kişilik Oda  :  45.000 TL
4  Kişilik Oda (Kişi Başı) :  30.000 TL

Ödeme: Kredi kartına 8 taksit ile ya da Havale Eft ile ödeme yapılabilir.

Sabah kahvaltısı ve akşam  yemeği ücretin içerisinde olup wifi internet , ısınma , 24 saat sıcak su , ortak 
alanda ütü ve ütü masası ,  güvenlik hizmetleri de dahildir.  Çamaşır yıkama ücretlidir.  Öğle yemeğini 
kampüs içerisinde yemekhane bölümünden cüzi bir ücret karşılığı alabilirler.
Odalarda duş ve tuvalet ayrı olarak bulunmaktadir.

Not: Son Giriş Saati :  23.00

Erkek öğrencilerimiz için ise şehir merkezinde bulunan KYK yurtları ve kampüs etrafında özel yurtlar 
bulunmaktadır.

Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için kiminle görüşebilirim?

Üniversitemize 0 (242) 245 00 00 numaralı telefondan veya info@antalya.edu.tr mail adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

Üniversitenin adresi nedir? Şehir merkezinden kampüse nasıl ulaşabilirim?

Döşemealtı Yerleşkesi: Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı No:290 07190 / Döşemealtı / ANTALYA

Şehiriçi Yerleşkesi Adresi (Downtown Kampüs): Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84 
Muratpaşa/ Antalya (Markantalya AVM Üzeri)

Güllük Yerleşkesi: Üçgen Mh. Tonguç Cd. No : 31 Muratpaşa/ANTALYA (Birim AVM Üzeri) (İngilizce 
Hazırlık Sınıfı dersleri Güllük Yerleşkesinde verilmektedir)

Üniversitemize, belediyenin sunduğu imkanlar dahilinde şehir merkezinden hareket eden DC15, DC15A 
DC79 ve SD20 numaralı araçlar ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Güzergahlar ve saatleri hakkında detaylı bilgi 
için;

www.antalya.edu.tr/#/iletisim adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca üniversitemiz, özel bir ulaşım şirketi olan Döşemealtı Turizm ile çalışmaktadır. Bu anlaşma 
gereğince üniversitemiz öğrencilerine ve personeline ulaşım hizmeti verilmektedir. Servis güzergahları, 
öğrencilerden ve üniversite personelinden gelen talepler doğrultusunda belirlenmektedir.



SI
K

ÇA
 S

O
R

U
LA

N
 S

O
R

U
LA

R

Antalya Bilim Üniversitesi’ne kabul koşulları nelerdir?

Aday öğrenciler, Antalya Bilim Üniversitesi'nin önlisans ve lisans programlarına YKS puanlarıyla 
başvurabilmektedirler.

Antalya Bilim Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme 
dışında kayıt olabilmem mümkün mü?

ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi yerleştirme sınavları sonucunda Üniversitenin bir diploma 
programına yerleştirilmiş olmak veya yatay geçiş başvurusu kabul edilmiş olmak gerekir. Uluslararası 
öğrencilerin kabulü ve kayıtları için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından 
belirlenen esaslar uygulanır.

Ek kontenjan ile üniversitenize kayıt yapılıyor mu?

ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirme sonucunda bölüm ve programlarda boş kontenjan kalması 
durumunda, sınava giren ve herhangi bir üniversiteye yerleştirilemeyen öğrenciler ek kontenjan 
döneminde üniversitemizi tercih edebilirler.

Kayıt dondurma işlemi yapılıyor mu? Kayıt dondurma işleminin koşulları nelerdir?

Evet, Üniversitemizde kayıt dondurma işlemleri yapılabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Öğrenci İşleri 
Müdürlüğümüzle iletişime geçebilirler. Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite 
tarafından verilen burslardan yararlanamazlar.

Kayıt tarihleri nereden öğrenilir?

Web sitemizde ilan edilecektir. www.antalya.edu.tr 

İlk kayıt işlemlerini herkes kendisi mi yaptırmak zorunda?

Evet. Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, kendileri veya noter onaylı vekil tayin ettikleri kişiler 
vasıtasıyla da yaptırabilir.

Burs olanakları nelerdir?

Üniversitemizi ilk 3 tercihinden herhangi biriyle yerleşen öğrencilerimize ÖSYM bursuna ek olarak %15 
tercih bursu sağlanacaktır.
***Tüm bölümler için geçerlidir.

Öğrenim Bursları, Akademik Başarı Bursları, Sporcu Bursları, Çift Ana Dal ve Yan Dal Bursu, Derece Bursu, 
Şehit ve Gazi Çocukları Bursu, Engelli Öğrenci Bursu
***Entegre sistemle eğitim yapan Diş Hekimliği Fakültesi ve Pilotaj bölümü ile Lisansüstü Eğitim Programları bu 
bursların kapsamı dışındadır. 

Bir dersten kalınırsa burs kesilir mi?

ÖSYM burslarımız lisans programlarında 7 yıl, önlisans programlarında 4 yıl boyunca devam etmektedir. 
Disiplin suçu işlenmedikçe kesilmez.

Antalya Bilim Üniversitesi'nde ders geçme sistemi mi, sınıf geçme sistemi mi 
uygulanmaktadır?

Antalya Bilim Üniversitesi'nde, Diş Hekimliği Fakültesi hariç, her bölüm ve fakültede ders geçme sistemi 
uygulanmaktadır. Diş Hekimliği Fakültesinde ders geçme değil sınıf geçme sistemi
uygulanmaktadır. Böylelikle bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve
öğrencinin kaldığı sınıfta başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar etmesi gerekir.

Sporcu bursu var mıdır?

Evet. 

(1) Üniversitemizin adına spor faaliyetlerine katılan ve/veya üniversitemizi
temsil eden sporcu öğrenciler için bölüm hocaları tarafından teklif edilen sporcu bursları
Komisyon tarafından incelenir. Bursun süresi ve miktarı Komisyon tarafından belirlenir ve
Mütevelli Heyet tarafından onaylanarak karara bağlanır.

(2) Güz ya da bahar yarıyılında başlayan burs o yılın eğitim öğretim yılı sonunda sona erer. Bir
sonraki eğitim öğretim yılı başında burs başvurusu yenilenebilir.

Şehit ve gazi çocukları bursu var mıdır?

Şehit ve Gazi finansal desteği, her yıl ÖSYM puanına göre kayıt yaptıracak olan programın bağlı olduğu 
puan türünde en üst sırada bulunan Şehit ve Gazi çocuğu olan adaydan başlamak üzere sıralama 
yapılarak belirlenmektedir. Sıralamada ilk 10’a giren şehit ve gazilerin eş ve çocukları bu burs 
kategorisinden faydalanabilir.

***Entegre sistemle eğitim yapan Tıp, Diş Hekimliği, Pilotaj gibi bölümlerde okuyan öğrenciler bu 
bursların kapsamı dışındadır.  

Farklı türden burslara aynı anda sahip olma şansımız var mıdır?

Öğrencinin birden fazla başlıkta bursluluğu kazanması durumunda sadece en yüksek burs
uygulanır. Bursluluk durumu birbiri üzerine eklenmez. 

Ebeveynleri farklı meslek gruplarından olan adaylara (hakim, savcı, avukat, öğretmen, devlet 
memuru, emniyet mensubu, akademik personel, mülki idare mensubu vb.) özel bir indirim 
uygulaması var mıdır?

Hayır, Öğrenci ebeveynlerinin farklı meslek gruplarından olan adaylara özel bir indirim uygulaması söz 
konusu değildir.

Üniversite içerisinde bölümlerarası yatay geçiş yapıldığı zaman burs kesilir mi?

Antalya Bilim Üniversitesi’nin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan 
öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devam edip etmeyeceği, veya hangi oranda devam 
edeceği, şu şekilde belirlenir:

a) Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrenciler, geçmek istedikleri bölümde, YKS’de almış oldukları puana 
karşılık gelen oranda burslu okuma hakkına sahiptirler.

b) Puanı hiçbir burs oranı için yeterli olmadığı takdirde ise ücretli olarak eğitimine devam eder.

Derslere devam zorunluluğu var mı?

Evet. Derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında devam 
zorunludur. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

Ders tekrarı yapmayı gerektiren durumlar nelerdir?

Program müfredatında bulunan bir dersten F, FX veya U notu alarak başarısız olan öğrenciler bu dersi 
verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.

Ders tekrarında burs kesilir mi?

Hayır. Öğrencimiz eğitimini lisans programlarında 7, ön lisans programlarında 4 yıl boyunca bitirmesi 

durumunda ÖSYM bursları hiçbir koşul altında kesilmemektedir.

Antalya Bilim Üniversitesi’nde çift ana dal yapmak için gerekli şartlar nelerdir?

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın 
başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci 
yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında; anadal önlisans diploma 
programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Çift ana 
dal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu döneme kadar ana dal diploma 
programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Başvuru anında ana dal diploma 
programındaki genel not ortalamas fakülte/yüksekokul içi için en az 4.00 üzerinden 3.00, 
fakülte/yüksekokul dışı için 3,25 olmalıdır. Ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması 
itibari ile en üst %20 de bulunmalıdır. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 
üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst 
%20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından
az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. 

Anadal program süresi sonunda çift anadal/yandal programından mezun olamamış öğrenciler, anadal ve 
ikinci programa devam ettiği her yarıyıl için ilgili programlara ait takip eden dönemlerde aldıkları 
derslerin ücretlerinin AKTS değerleri üzerinden öğrenim ücretini öder. Öğrenci Anadal'dan mezun olursa 
Çift Anadal Programından ilişiği kesilir.

Antalya Bilim Üniversitesi’nde Yan Dal Yapmak Için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Öğrenci, duyurulmuş olan yan dal programına, anadal programının en erken üçüncü yarıyılının başında, 
en geç ise dört yıllık programlarda altıncı yarıyılının başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılının 
başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılının başında olması gerekir. Yan dal programına 
başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu döneme kadar ana dal diploma programında aldığı tüm 
kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Başvuru anında ana dal diploma programındaki genel not 
ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.75 olmalıdır.

Başka bir üniversiteden Antalya Bilim Üniversitesi’ne Yatay Geçiş Başvurusu Yapılabilir mi? 
Geçiş Için Şartlar Nelerdir?

Evet, ABÜ’ye başka bir üniversiteden yatay geçiş yapılabilir.
 
Kurumlar Arası Başarı Koşulu ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurumlar-arasi-basari-k
osulu-ile-yatay-gecis-1 

Kurumlar Arası Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurumlar-arasi-merkezi-
yerlestirme-puani-ile-yatay-gecis

Kurum içi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurum-ici-merkezi-yerle
stirme-puani-ile-yatay-gecis

Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/yurtdisindaki-yuksekogr
etim-kurumlarindan-yatay-gecis-1  sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

2022-2023 Akademik Yılına Ait Dikey Geçiş Kontenjanı Nedir?  

Üniversitemizde bu yıl DGS ile alım yapılmamaktadır.

Hangi bölümlerin öğretim dili İngilizcedir?

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve 
Turizm Fakültesi bölümlerimizin öğretim dili %100 İngilizce'dir. 

Antalya Bilim Üniversitesi'nde "Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm var 
mıdır? 

Üniversitemizde "Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm yoktur. 

Disiplin Suçu Oluşturan Konular Nelerdir?

YÖK web sitesinde www.yok.gov.tr  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ ne bakınız. 

Erasmus programına katılma şartları nelerdir?

Lisans seviyesindeki bir öğrencinin Erasmus+ öğrenim ve staj programına başvurabilmesi için ders 
ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.20 olmalı ve katılacakları Erasmus İngilizce dil sınavından staj için 
100 üzerinden en az 50, öğrenim için en az 60 puan almalıdır. Yüksek lisans öğrencilerinin de not 
ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olmalı ve katılacakları Erasmus İngilizce dil sınavından da 100 
üzerinden en az 70 almaları gerekmektedir. Başvurular, Erasmus+ Değerlendirme Puanına göre 
hibelendirilmektedir. Erasmus+ Değerlendirme Puanı; Öğrencinin Ağırlıklı ortalamasının (GPA) %50’si ve 
Üniversitemiz Dil okulunca düzenlenen Erasmus+ İngilizce seviye tespit sınavından aldığı puanının 
%50’sinin toplamıyla hesaplanır. YÖKDİL, YDS ve TOEFL sınav sonuçları da kabul edilmektedir. Hibe 
Almaya hak kazanan öğrencilerimiz yurtdışında anlaşmalı üniversitelerde 3 aydan 12 aya kadar eğitim 
alabilirler veya AB sınırları içinde istedikleri bir firmada staj yapabilirler.

Erasmus programından yararlanma süresi ne kadardır?

Öğrenci eğitim için en az 3 ay en fazla 12 ay, staj için ise en az 2 ay en fazla 12 ay Erasmus+ 
programından yararlanabilir. (her bir öğrenim dönemi için geçerlidir. Lisans seviyesindeki bir Öğrenci en 
fazla 12 ay boyunca Erasmus Değişim Programı’ndan yararlanabilir ama yüksek lisansa geçtiği anda 
tekrar 12 ay Erasmus Değişim Programı’ndan yararlanma hakkı doğmaktadır.)

Erasmus programı için ekstra ücret ödemek gerekiyor mu?

Öğrenci Erasmus+ programı için misafir olduğu kuruma herhangi bir öğrenim ücreti ödemez. 

Erasmus Hibe Ödemesi nasıl gerçekleşir?

Öğrencinin alacağı hibe miktarı gideceği ülkeye göre değişmektedir. Alacağı toplam hibenin %80’i 
değişime başlamadan önce %20’si ise değişimden sonra öğrencinin tüm belgelerini tamamlamasının 
ardındanüniversitemizin anlaşmalı olduğu bankada açacağı EURO hesabına yatırılır. 

Eğitim ücret ödemelerini peşin olarak yapabilir miyim?

Evet. Ödemeleriniz Üniversitemize ait banka hesap numaralarına EFT/Havale yöntemi ile ve/veya kredi 
kartı ile tek çekim yapılarak peşin olarak yapılabilmektedir. Kredi kartı ile yapılacak peşin ödemeler için 
anlaşmalı banka kredi kartı olması koşulu aranmamaktadır.

Eğitim ücret ödemelerini kredi kartı ile taksitli olarak yapmak istiyorum, detayları öğrenebilir 
miyim?

Üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaların kredi kartlarına 1 peşin 8 taksite kadar kredi kartı ile 

banka tarafından yapılmayacaktır. Değişiklik veya iptal bildirimi Finans Müdürlüğü tarafından bankaya 
yazılı olarak yapılır.

7- Ödemenin kabul edilmesi için banka tarafından onaylanan banka kaşe ve imzalı OTS 
Taahhütnamesinin Finans Birimine mutlaka ve mutlaka gönderilmiş/göndertilmiş/teslim edilmiş olması 
gerekmektedir.

Eğitim ücret ödemelerini dönemsel olarak yapabilir miyim?

Evet. Eğitim ücret ödemeleri ilgili akademik yıl takviminde belirtilen Güz Dönemi ve Bahar Dönemi ders 
kayıt tarihlerinde veya öncesinde ayrı ayrı yapılabilmektedir.
 
Güz Dönemi Eğitim Ücreti peşin ya da 1 peşin 4 taksite kadar taksitli ödeme seçeneği, Bahar Dönemi 
Eğitim Ücreti ise peşin yada 4 taksite kadar taksitli ödeme seçeneği kullanılarak ödenebilecektir. 

Taksitli ödemeler Üniversitenin anlaşmalı olduğu banka kredi kartları aracılığı ile ve/veya yine anlaşmalı 
olduğu banka aracılığı ile (Vakıfbank Okul Tahsilat Sistemi (OTS) Yöntemi) yapılabilir.

Eğitim-öğretim hayatı devam ederken bölüm ücretlerine zam gelir mi?

Eğitim ücreti, enflasyon oranı ve diğer ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, her yıl Mütevelli Heyeti 
tarafından belirlenen oranda artırılır. Ödenecek yıllık ücret, ders sayısı veya yarıyıl esasına göre 
hesaplanmayıp, güz ve bahar yarıyıllarından oluşan normal eğitim süresi için ve her akademik yıl 
itibarıyla Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

İngilizce dil eğitim programı okumak zorunlu mudur?

Üniversitemizde eğitim dili İngilizce olan programlar için B2 sınavında İngilizce yeterlik sınavında 
başarılı olamayan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfını okumak zorundadır.

İngilizce Hazırlık dersleri Döşemealtı Kampüsünde mi verilir?

Hayır. Hazırlık Sınıfı dersleri Güllük Şehir Yerleşkesi Kampüsünde verilir. Güllük Şehir Yerleşkesi adresini 
Antalya Bilim Üniversitesi web sitesinde görebilirsiniz.

İngilizce Hazırlık Programının süresi nedir?

İngilizce Hazırlık Programının süresi 1 (bir) akademik yıldır. Azami süre ise 2 (iki) akademik yıldır. Bir 
akademik yıl sonunda başarılı olan öğrenciler, fakültedeki ilgili programlarına başlarlar. Başarılı 
olamayan öğrenciler ise İngilizce hazırlık sınıfını 1 (bir) akademik yıl daha tekrar ederler. İkinci akademik 
yılın sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

Bölümüm % 100 Türkçe, istersem yine de hazırlık eğitimi alabilir miyim?

Evet, isteyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına kayıt yaptırabilirler.

İngilizce hazırlık sınıfında devam zorunluluğu var mıdır? 

Evet, İngilizce hazırlık sınıfında devam zorunluluğu vardır.

İngilizce Hazırlık Programını Güz yarıyılında başarılı bir şekilde tamamlarsam Bahar yarıyılında 
fakülteden ders alabilir miyim?

Evet, Hazırlık Muafiyet Sınavı’ndan (B2 Sınavı) geçerli puanı alır ya da B2 seviyesini başarı ile 
tamamlarsanız Bahar yarıyılında fakülteye kayıt yaptırıp bölüm derslerini alabilirsiniz. B2 İngilizce 
yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler sonrasında İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görmeye devam 
edemezler.

İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılabilmek için girmem gereken sınavlar nelerdir?

İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılabilmek için Hazırlık Muafiyet Sınavı’na (B2 Sınavı) girmeniz 
gerekmektedir. İngilizce Yeterlik Sınavı’nın örneğine sofl.antalya.edu.tr adresimizden (Yabancı Diller 
Yüksekokulu-İngilizce Dil Eğitim Programı-Ölçme Değerlendirme) ulaşabilirsiniz.

Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılmadan Hazırlık Sınıfından muaf sayılma şansım var 
mı?

Evet, YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL sınavlarından 65; TOEFL IBT sınavından 78; PTE AKADEMİ sınavından 67 
ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf sayılırlar.

İngilizce bilmiyorum, Düzey Belirleme Sınavına girmesem olur mu?

Eğitim dili İngilizce olan İngilizce Lisans bölümünde okuyacak tüm öğrencilerin seviyelerine göre 
sınıflarına sağlıklı bir şekilde yerleştirilebilmeleri için düzey belirleme sınavına girmeleri zorunludur.

İngilizce düzey belirleme sınavının tarihi, saati, yeri nedir?

İngilizce düzey belirleme sınavı her akademik yılın başında öğrencilerin kayıt yaptırdığı gün önceden 
bildirilen saatlerde ve sınıflarda Döşemealtı Yerleşkesinde yapılır. Sınav sonucunuzu Antalya Bilim 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi’nde belirtildiği tarihte, Antalya Bilim 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası “Duyurular” kısmından öğrenebilirsiniz.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavının içeriği nedir?

Düzey belirleme sınavı iki aşamadan oluşmaktadır:

a. Dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma ve dinleme becerilerini ölçen çoktan seçmeli sorulardan oluşan 
çevrimiçi sınav
b. Çevrimiçi sınavda belirlenen düzeye göre belirlenen yazılı bir sınav

İngilizce dil eğitim programında öğrenciler düzeylerine göre sınıflarına nasıl yerleştiriliyorlar?

Antalya Bilim Üniversitesi'nde öğrenim hakkı kazanan öğrenciler YDYO İngilizce düzey belirleme 
sınavına tabi tutulurlar. Düzey belirleme sınavından B1 (orta) düzeyi ve üzerinde puan alan öğrenciler 
İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak için İngilizce yeterlik sınavına girme hakkı kazanırlar. İngilizce 
yeterlik sınavında başarı notu 70’tir. Düzey belirleme sınavında seviyeleri B1 (orta) seviyenin altında 
çıkan öğrenciler hazırlık sınıflarına yerleştirilirler.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı sonuçları nerede ilan edilir?

Sonuçlar, sınav günü öğretim görevlileri tarafından sınavın yapıldığı salonda ilan edilir.

Hazırlık Muafiyet Sınavı (B2 Sınavı) bir akademik yıl içerisinde kaç kere düzenlenir?

B2 Sınavı, her akademik yılın başında, güz yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda 
en az üç defa yapılır. Gerektiğinde yaz okulu sonunda, ek kontenjanla, yatay geçişle veya YÖK 
tarafından belirlenen tarihe kadar üniversiteye kabul edilen öğrenciler için de Hazırlık Bitirme 
Sınavı/Hazırlık Muafiyet/B2 Sınavı yapılabilir.

Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılabilmek için İngilizce Seviye Belirleme Sınavından 
kaç puan almam gerekir?
Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılabilmek için, İngilizce Seviye Belirleme Sınavından B1 ve 
üzeri seviyesinde puan alınması gerekir.

ödeme yapılabilmektedir. Dönemlik ödemelerde taksit sayısı Güz Dönemi için 1 peşin 4 taksit, Bahar 
Dönemi Eğitim Ücreti için ise 4 taksittir. 
Anlaşmalı banka kredi kartları: Bonus, World, Axess, Maximum, Bankart özellikli tüm banka kredi kartları

Eğitim ücret ödemelerini banka aracılığı ile (Kredi Mevduat Hesabı Yöntemi) taksitli olarak 
yapmak istiyorum, detayları öğrenebilir miyim?

Anlaşmalı bankamız olan Vakıfbank aracılığı ile Okul Tahsilat Sistemi (OTS) kullanılarak 1 peşin 8 taksite 
kadar taksitli ödeme yapılabilmektedir. 
Vakıfbank Okul Tahsilat Sistemi için yetkili şube Vakıfbank Antalya Şube’dir.
ÖNEMLİ NOT: Ödeme planındaki taksit tutarlarının mutlaka ve mutlaka Krediyi Kullanan kişiye ait OTS 
hesabına yatırılması gerekmektedir. (Kredili OTS kullanan kişi Ahmet Mehmet ise taksit tutarı da Ahmet 
Mehmet’e ait Vakıfbank’ta adına açılmış hesaba yatırılmalıdır, Üniversiteye ait hesaba yatırılmamalıdır.)  
Aksi takdirde hesabın kredili olması nedeni ile hesapta yeterli bakiye olmasına bakılmaksızın banka 
tarafından otomatik olarak Üniversiteye ait hesaba aktarılan taksit tutarı için gecikme gün sayısı kadar 
gecikme faizi banka tarafından hesaba yansıtılacaktır.

Detaylar aşağıdaki şekildedir.

1- OTS ile ödeme yapılabilmesi için, başvuru sahibinin banka tarafından yapılacak istihbaratının olumlu 
ve banka tarafından talep edilen belgelerin işlem sırasında sunulması gerekmektedir. Talep edilen 
belgeler aşağıda listelenmiştir.

• T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı,
• Öğrencinin kimlik fotokopisi,
• Çalışma şekline göre aşağıdaki gelir belgeleri, 

SGK’lı Çalışan için; Son aya ait işyeri tarafından imza kaşe yapılmış maaş bordrosu ve SGK hizmet 
dökümü,
Kamu Personeli için; E-Bordro Dökümü

Emekli için; E-devletten emekli maaş dökümü veya bankadan alınan 3 aylık kaşe ve imzalı maaş hesabı 
dökümü 

Serbest Meslek sahibi için; Güncel Vergi Levhası

• Finans Müdürlüğü tarafından verilecek onaylı ödeme planı,

2- Onaylı ödeme planı, yeni kayıt işlemlerinde merkez kampüste bulunan tahsilat masalarından temin 
edilebilir. Kayıt yenileme işlemleri için ise yine kampüste bulunan tahsilat masalarından veya 
finans@antalya.edu.tr adresinden iletişime geçilerek temin edilebilmektedir.

3- Başvurular, onaylı ödeme planı ve banka tarafından talep edilen belgeler ile;
Güz döneminde kayıt süresince merkez kampüste kurulacak Vakıfbank gişeleri, Antalya merkez için 
Vakıfbank Antalya Şubesi, Antalya merkez dışı ilçeler ile diğer iller için ise en yakın Vakıfbank Şubesi 
aracılığı ile yapılabilecektir.

Bahar döneminde ise Antalya merkez için Vakıfbank Antalya Şubesi, Antalya merkez dışı ilçeler ile diğer 
iller için ise en yakın Vakıfbank Şubesi aracılığı ile yapılabilecektir.

4- Başvuru sonrasında Vakıfbank ilgili personeli tarafından yapılacak istihbarat olumlu ise gerekli 
evraklar alınarak başvuru sahibine OTS Taahhütnamesi imzalatılarak Kredili OTS hesabı tanımlanır.
 
5- Ödeme planındaki ödeme tarihlerinde, taksit tutarları Kredili OTS hesabından (Kredili OTS kullanan 
kişinin hesabı), hesapta yeterli bakiye olmasına bakılmaksızın banka tarafından otomatik olarak 
Üniversiteye ait hesaba aktarılır ve ilgili taksit ödemesi tamamlanmış olur.

6- OTS hesabı tutar değişikliği veya iptali için taksit vadesinden en az 7 iş günü öncesinden Finans 
Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Üniversite bilgisi ve onayı olmadan değişiklik ve iptal işlemi 

İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olmak için B2 Sınavından kaç puan almam gerekir?

70 ve üzeri puan almanız gerekmektedir.

Hazırlık Muafiyet Sınavının (B2 Sınavı) içeriği nedir?

B2 Sınavı 4 ana bölümden oluşmaktadır.

1. Okuma (10 puan): Öğrencilerin 2 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili açık uçlu soruları 
cevaplaması gerekmektedir.
2. Dinleme (10 puan): Öğrencilerin bir tane ders metni (lecture) ve 1 tane diyalog dinlemeleri ve 
dinledikleri dinleme parçalarına ait açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.
3. Yazma (20 puan): Öğrencilerin 300-500 kelimelik bir kompozisyon yazmaları gerekmektedir.
4. Konuşma (20 puan): Öğrenciler bu bölümde 2 adet soruya cevap verirler ve her soru için 2 dakika 
konuşmaları gerekmektedir.
Örnek B2 Sınavı için Yabancı Diller Yüksekokulu web sitemizi ziyaret ediniz.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik biriminiz var mıdır? 

Evet. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencinin ruh sağlığını korumayı, sağlıklı gelişimini 
desteklemeyi ve öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen hizmetler 
sunmaktadır

Üniversitenizide Yurt imkanı var mıdır?

Evet, Kampüs içerisinde Kız öğrencilerimiz için yurt imkanı mevcuttur.

Tek  Kişilik Oda  :  45.000 TL
4  Kişilik Oda (Kişi Başı) :  30.000 TL

Ödeme: Kredi kartına 8 taksit ile ya da Havale Eft ile ödeme yapılabilir.

Sabah kahvaltısı ve akşam  yemeği ücretin içerisinde olup wifi internet , ısınma , 24 saat sıcak su , ortak 
alanda ütü ve ütü masası ,  güvenlik hizmetleri de dahildir.  Çamaşır yıkama ücretlidir.  Öğle yemeğini 
kampüs içerisinde yemekhane bölümünden cüzi bir ücret karşılığı alabilirler.
Odalarda duş ve tuvalet ayrı olarak bulunmaktadir.

Not: Son Giriş Saati :  23.00

Erkek öğrencilerimiz için ise şehir merkezinde bulunan KYK yurtları ve kampüs etrafında özel yurtlar 
bulunmaktadır.

Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için kiminle görüşebilirim?

Üniversitemize 0 (242) 245 00 00 numaralı telefondan veya info@antalya.edu.tr mail adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

Üniversitenin adresi nedir? Şehir merkezinden kampüse nasıl ulaşabilirim?

Döşemealtı Yerleşkesi: Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı No:290 07190 / Döşemealtı / ANTALYA

Şehiriçi Yerleşkesi Adresi (Downtown Kampüs): Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84 
Muratpaşa/ Antalya (Markantalya AVM Üzeri)

Güllük Yerleşkesi: Üçgen Mh. Tonguç Cd. No : 31 Muratpaşa/ANTALYA (Birim AVM Üzeri) (İngilizce 
Hazırlık Sınıfı dersleri Güllük Yerleşkesinde verilmektedir)

Üniversitemize, belediyenin sunduğu imkanlar dahilinde şehir merkezinden hareket eden DC15, DC15A 
DC79 ve SD20 numaralı araçlar ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Güzergahlar ve saatleri hakkında detaylı bilgi 
için;

www.antalya.edu.tr/#/iletisim adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca üniversitemiz, özel bir ulaşım şirketi olan Döşemealtı Turizm ile çalışmaktadır. Bu anlaşma 
gereğince üniversitemiz öğrencilerine ve personeline ulaşım hizmeti verilmektedir. Servis güzergahları, 
öğrencilerden ve üniversite personelinden gelen talepler doğrultusunda belirlenmektedir.
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Antalya Bilim Üniversitesi’ne kabul koşulları nelerdir?

Aday öğrenciler, Antalya Bilim Üniversitesi'nin önlisans ve lisans programlarına YKS puanlarıyla 
başvurabilmektedirler.

Antalya Bilim Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme 
dışında kayıt olabilmem mümkün mü?

ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi yerleştirme sınavları sonucunda Üniversitenin bir diploma 
programına yerleştirilmiş olmak veya yatay geçiş başvurusu kabul edilmiş olmak gerekir. Uluslararası 
öğrencilerin kabulü ve kayıtları için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından 
belirlenen esaslar uygulanır.

Ek kontenjan ile üniversitenize kayıt yapılıyor mu?

ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirme sonucunda bölüm ve programlarda boş kontenjan kalması 
durumunda, sınava giren ve herhangi bir üniversiteye yerleştirilemeyen öğrenciler ek kontenjan 
döneminde üniversitemizi tercih edebilirler.

Kayıt dondurma işlemi yapılıyor mu? Kayıt dondurma işleminin koşulları nelerdir?

Evet, Üniversitemizde kayıt dondurma işlemleri yapılabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Öğrenci İşleri 
Müdürlüğümüzle iletişime geçebilirler. Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite 
tarafından verilen burslardan yararlanamazlar.

Kayıt tarihleri nereden öğrenilir?

Web sitemizde ilan edilecektir. www.antalya.edu.tr 

İlk kayıt işlemlerini herkes kendisi mi yaptırmak zorunda?

Evet. Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, kendileri veya noter onaylı vekil tayin ettikleri kişiler 
vasıtasıyla da yaptırabilir.

Burs olanakları nelerdir?

Üniversitemizi ilk 3 tercihinden herhangi biriyle yerleşen öğrencilerimize ÖSYM bursuna ek olarak %15 
tercih bursu sağlanacaktır.
***Tüm bölümler için geçerlidir.

Öğrenim Bursları, Akademik Başarı Bursları, Sporcu Bursları, Çift Ana Dal ve Yan Dal Bursu, Derece Bursu, 
Şehit ve Gazi Çocukları Bursu, Engelli Öğrenci Bursu
***Entegre sistemle eğitim yapan Diş Hekimliği Fakültesi ve Pilotaj bölümü ile Lisansüstü Eğitim Programları bu 
bursların kapsamı dışındadır. 

Bir dersten kalınırsa burs kesilir mi?

ÖSYM burslarımız lisans programlarında 7 yıl, önlisans programlarında 4 yıl boyunca devam etmektedir. 
Disiplin suçu işlenmedikçe kesilmez.

Antalya Bilim Üniversitesi'nde ders geçme sistemi mi, sınıf geçme sistemi mi 
uygulanmaktadır?

Antalya Bilim Üniversitesi'nde, Diş Hekimliği Fakültesi hariç, her bölüm ve fakültede ders geçme sistemi 
uygulanmaktadır. Diş Hekimliği Fakültesinde ders geçme değil sınıf geçme sistemi
uygulanmaktadır. Böylelikle bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve
öğrencinin kaldığı sınıfta başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar etmesi gerekir.

Sporcu bursu var mıdır?

Evet. 

(1) Üniversitemizin adına spor faaliyetlerine katılan ve/veya üniversitemizi
temsil eden sporcu öğrenciler için bölüm hocaları tarafından teklif edilen sporcu bursları
Komisyon tarafından incelenir. Bursun süresi ve miktarı Komisyon tarafından belirlenir ve
Mütevelli Heyet tarafından onaylanarak karara bağlanır.

(2) Güz ya da bahar yarıyılında başlayan burs o yılın eğitim öğretim yılı sonunda sona erer. Bir
sonraki eğitim öğretim yılı başında burs başvurusu yenilenebilir.

Şehit ve gazi çocukları bursu var mıdır?

Şehit ve Gazi finansal desteği, her yıl ÖSYM puanına göre kayıt yaptıracak olan programın bağlı olduğu 
puan türünde en üst sırada bulunan Şehit ve Gazi çocuğu olan adaydan başlamak üzere sıralama 
yapılarak belirlenmektedir. Sıralamada ilk 10’a giren şehit ve gazilerin eş ve çocukları bu burs 
kategorisinden faydalanabilir.

***Entegre sistemle eğitim yapan Tıp, Diş Hekimliği, Pilotaj gibi bölümlerde okuyan öğrenciler bu 
bursların kapsamı dışındadır.  

Farklı türden burslara aynı anda sahip olma şansımız var mıdır?

Öğrencinin birden fazla başlıkta bursluluğu kazanması durumunda sadece en yüksek burs
uygulanır. Bursluluk durumu birbiri üzerine eklenmez. 

Ebeveynleri farklı meslek gruplarından olan adaylara (hakim, savcı, avukat, öğretmen, devlet 
memuru, emniyet mensubu, akademik personel, mülki idare mensubu vb.) özel bir indirim 
uygulaması var mıdır?

Hayır, Öğrenci ebeveynlerinin farklı meslek gruplarından olan adaylara özel bir indirim uygulaması söz 
konusu değildir.

Üniversite içerisinde bölümlerarası yatay geçiş yapıldığı zaman burs kesilir mi?

Antalya Bilim Üniversitesi’nin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan 
öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devam edip etmeyeceği, veya hangi oranda devam 
edeceği, şu şekilde belirlenir:

a) Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrenciler, geçmek istedikleri bölümde, YKS’de almış oldukları puana 
karşılık gelen oranda burslu okuma hakkına sahiptirler.

b) Puanı hiçbir burs oranı için yeterli olmadığı takdirde ise ücretli olarak eğitimine devam eder.

Derslere devam zorunluluğu var mı?

Evet. Derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında devam 
zorunludur. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

Ders tekrarı yapmayı gerektiren durumlar nelerdir?

Program müfredatında bulunan bir dersten F, FX veya U notu alarak başarısız olan öğrenciler bu dersi 
verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.

Ders tekrarında burs kesilir mi?

Hayır. Öğrencimiz eğitimini lisans programlarında 7, ön lisans programlarında 4 yıl boyunca bitirmesi 

durumunda ÖSYM bursları hiçbir koşul altında kesilmemektedir.

Antalya Bilim Üniversitesi’nde çift ana dal yapmak için gerekli şartlar nelerdir?

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın 
başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci 
yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında; anadal önlisans diploma 
programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Çift ana 
dal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu döneme kadar ana dal diploma 
programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Başvuru anında ana dal diploma 
programındaki genel not ortalamas fakülte/yüksekokul içi için en az 4.00 üzerinden 3.00, 
fakülte/yüksekokul dışı için 3,25 olmalıdır. Ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması 
itibari ile en üst %20 de bulunmalıdır. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 
üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst 
%20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından
az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. 

Anadal program süresi sonunda çift anadal/yandal programından mezun olamamış öğrenciler, anadal ve 
ikinci programa devam ettiği her yarıyıl için ilgili programlara ait takip eden dönemlerde aldıkları 
derslerin ücretlerinin AKTS değerleri üzerinden öğrenim ücretini öder. Öğrenci Anadal'dan mezun olursa 
Çift Anadal Programından ilişiği kesilir.

Antalya Bilim Üniversitesi’nde Yan Dal Yapmak Için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Öğrenci, duyurulmuş olan yan dal programına, anadal programının en erken üçüncü yarıyılının başında, 
en geç ise dört yıllık programlarda altıncı yarıyılının başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılının 
başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılının başında olması gerekir. Yan dal programına 
başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu döneme kadar ana dal diploma programında aldığı tüm 
kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Başvuru anında ana dal diploma programındaki genel not 
ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.75 olmalıdır.

Başka bir üniversiteden Antalya Bilim Üniversitesi’ne Yatay Geçiş Başvurusu Yapılabilir mi? 
Geçiş Için Şartlar Nelerdir?

Evet, ABÜ’ye başka bir üniversiteden yatay geçiş yapılabilir.
 
Kurumlar Arası Başarı Koşulu ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurumlar-arasi-basari-k
osulu-ile-yatay-gecis-1 

Kurumlar Arası Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurumlar-arasi-merkezi-
yerlestirme-puani-ile-yatay-gecis

Kurum içi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurum-ici-merkezi-yerle
stirme-puani-ile-yatay-gecis

Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/yurtdisindaki-yuksekogr
etim-kurumlarindan-yatay-gecis-1  sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

2022-2023 Akademik Yılına Ait Dikey Geçiş Kontenjanı Nedir?  

Üniversitemizde bu yıl DGS ile alım yapılmamaktadır.

Hangi bölümlerin öğretim dili İngilizcedir?

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve 
Turizm Fakültesi bölümlerimizin öğretim dili %100 İngilizce'dir. 

Antalya Bilim Üniversitesi'nde "Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm var 
mıdır? 

Üniversitemizde "Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm yoktur. 

Disiplin Suçu Oluşturan Konular Nelerdir?

YÖK web sitesinde www.yok.gov.tr  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ ne bakınız. 

Erasmus programına katılma şartları nelerdir?

Lisans seviyesindeki bir öğrencinin Erasmus+ öğrenim ve staj programına başvurabilmesi için ders 
ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.20 olmalı ve katılacakları Erasmus İngilizce dil sınavından staj için 
100 üzerinden en az 50, öğrenim için en az 60 puan almalıdır. Yüksek lisans öğrencilerinin de not 
ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olmalı ve katılacakları Erasmus İngilizce dil sınavından da 100 
üzerinden en az 70 almaları gerekmektedir. Başvurular, Erasmus+ Değerlendirme Puanına göre 
hibelendirilmektedir. Erasmus+ Değerlendirme Puanı; Öğrencinin Ağırlıklı ortalamasının (GPA) %50’si ve 
Üniversitemiz Dil okulunca düzenlenen Erasmus+ İngilizce seviye tespit sınavından aldığı puanının 
%50’sinin toplamıyla hesaplanır. YÖKDİL, YDS ve TOEFL sınav sonuçları da kabul edilmektedir. Hibe 
Almaya hak kazanan öğrencilerimiz yurtdışında anlaşmalı üniversitelerde 3 aydan 12 aya kadar eğitim 
alabilirler veya AB sınırları içinde istedikleri bir firmada staj yapabilirler.

Erasmus programından yararlanma süresi ne kadardır?

Öğrenci eğitim için en az 3 ay en fazla 12 ay, staj için ise en az 2 ay en fazla 12 ay Erasmus+ 
programından yararlanabilir. (her bir öğrenim dönemi için geçerlidir. Lisans seviyesindeki bir Öğrenci en 
fazla 12 ay boyunca Erasmus Değişim Programı’ndan yararlanabilir ama yüksek lisansa geçtiği anda 
tekrar 12 ay Erasmus Değişim Programı’ndan yararlanma hakkı doğmaktadır.)

Erasmus programı için ekstra ücret ödemek gerekiyor mu?

Öğrenci Erasmus+ programı için misafir olduğu kuruma herhangi bir öğrenim ücreti ödemez. 

Erasmus Hibe Ödemesi nasıl gerçekleşir?

Öğrencinin alacağı hibe miktarı gideceği ülkeye göre değişmektedir. Alacağı toplam hibenin %80’i 
değişime başlamadan önce %20’si ise değişimden sonra öğrencinin tüm belgelerini tamamlamasının 
ardındanüniversitemizin anlaşmalı olduğu bankada açacağı EURO hesabına yatırılır. 

Eğitim ücret ödemelerini peşin olarak yapabilir miyim?

Evet. Ödemeleriniz Üniversitemize ait banka hesap numaralarına EFT/Havale yöntemi ile ve/veya kredi 
kartı ile tek çekim yapılarak peşin olarak yapılabilmektedir. Kredi kartı ile yapılacak peşin ödemeler için 
anlaşmalı banka kredi kartı olması koşulu aranmamaktadır.

Eğitim ücret ödemelerini kredi kartı ile taksitli olarak yapmak istiyorum, detayları öğrenebilir 
miyim?

Üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaların kredi kartlarına 1 peşin 8 taksite kadar kredi kartı ile 

banka tarafından yapılmayacaktır. Değişiklik veya iptal bildirimi Finans Müdürlüğü tarafından bankaya 
yazılı olarak yapılır.

7- Ödemenin kabul edilmesi için banka tarafından onaylanan banka kaşe ve imzalı OTS 
Taahhütnamesinin Finans Birimine mutlaka ve mutlaka gönderilmiş/göndertilmiş/teslim edilmiş olması 
gerekmektedir.

Eğitim ücret ödemelerini dönemsel olarak yapabilir miyim?

Evet. Eğitim ücret ödemeleri ilgili akademik yıl takviminde belirtilen Güz Dönemi ve Bahar Dönemi ders 
kayıt tarihlerinde veya öncesinde ayrı ayrı yapılabilmektedir.
 
Güz Dönemi Eğitim Ücreti peşin ya da 1 peşin 4 taksite kadar taksitli ödeme seçeneği, Bahar Dönemi 
Eğitim Ücreti ise peşin yada 4 taksite kadar taksitli ödeme seçeneği kullanılarak ödenebilecektir. 

Taksitli ödemeler Üniversitenin anlaşmalı olduğu banka kredi kartları aracılığı ile ve/veya yine anlaşmalı 
olduğu banka aracılığı ile (Vakıfbank Okul Tahsilat Sistemi (OTS) Yöntemi) yapılabilir.

Eğitim-öğretim hayatı devam ederken bölüm ücretlerine zam gelir mi?

Eğitim ücreti, enflasyon oranı ve diğer ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, her yıl Mütevelli Heyeti 
tarafından belirlenen oranda artırılır. Ödenecek yıllık ücret, ders sayısı veya yarıyıl esasına göre 
hesaplanmayıp, güz ve bahar yarıyıllarından oluşan normal eğitim süresi için ve her akademik yıl 
itibarıyla Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

İngilizce dil eğitim programı okumak zorunlu mudur?

Üniversitemizde eğitim dili İngilizce olan programlar için B2 sınavında İngilizce yeterlik sınavında 
başarılı olamayan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfını okumak zorundadır.

İngilizce Hazırlık dersleri Döşemealtı Kampüsünde mi verilir?

Hayır. Hazırlık Sınıfı dersleri Güllük Şehir Yerleşkesi Kampüsünde verilir. Güllük Şehir Yerleşkesi adresini 
Antalya Bilim Üniversitesi web sitesinde görebilirsiniz.

İngilizce Hazırlık Programının süresi nedir?

İngilizce Hazırlık Programının süresi 1 (bir) akademik yıldır. Azami süre ise 2 (iki) akademik yıldır. Bir 
akademik yıl sonunda başarılı olan öğrenciler, fakültedeki ilgili programlarına başlarlar. Başarılı 
olamayan öğrenciler ise İngilizce hazırlık sınıfını 1 (bir) akademik yıl daha tekrar ederler. İkinci akademik 
yılın sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

Bölümüm % 100 Türkçe, istersem yine de hazırlık eğitimi alabilir miyim?

Evet, isteyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına kayıt yaptırabilirler.

İngilizce hazırlık sınıfında devam zorunluluğu var mıdır? 

Evet, İngilizce hazırlık sınıfında devam zorunluluğu vardır.

İngilizce Hazırlık Programını Güz yarıyılında başarılı bir şekilde tamamlarsam Bahar yarıyılında 
fakülteden ders alabilir miyim?

Evet, Hazırlık Muafiyet Sınavı’ndan (B2 Sınavı) geçerli puanı alır ya da B2 seviyesini başarı ile 
tamamlarsanız Bahar yarıyılında fakülteye kayıt yaptırıp bölüm derslerini alabilirsiniz. B2 İngilizce 
yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler sonrasında İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görmeye devam 
edemezler.

İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılabilmek için girmem gereken sınavlar nelerdir?

İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılabilmek için Hazırlık Muafiyet Sınavı’na (B2 Sınavı) girmeniz 
gerekmektedir. İngilizce Yeterlik Sınavı’nın örneğine sofl.antalya.edu.tr adresimizden (Yabancı Diller 
Yüksekokulu-İngilizce Dil Eğitim Programı-Ölçme Değerlendirme) ulaşabilirsiniz.

Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılmadan Hazırlık Sınıfından muaf sayılma şansım var 
mı?

Evet, YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL sınavlarından 65; TOEFL IBT sınavından 78; PTE AKADEMİ sınavından 67 
ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf sayılırlar.

İngilizce bilmiyorum, Düzey Belirleme Sınavına girmesem olur mu?

Eğitim dili İngilizce olan İngilizce Lisans bölümünde okuyacak tüm öğrencilerin seviyelerine göre 
sınıflarına sağlıklı bir şekilde yerleştirilebilmeleri için düzey belirleme sınavına girmeleri zorunludur.

İngilizce düzey belirleme sınavının tarihi, saati, yeri nedir?

İngilizce düzey belirleme sınavı her akademik yılın başında öğrencilerin kayıt yaptırdığı gün önceden 
bildirilen saatlerde ve sınıflarda Döşemealtı Yerleşkesinde yapılır. Sınav sonucunuzu Antalya Bilim 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi’nde belirtildiği tarihte, Antalya Bilim 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası “Duyurular” kısmından öğrenebilirsiniz.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavının içeriği nedir?

Düzey belirleme sınavı iki aşamadan oluşmaktadır:

a. Dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma ve dinleme becerilerini ölçen çoktan seçmeli sorulardan oluşan 
çevrimiçi sınav
b. Çevrimiçi sınavda belirlenen düzeye göre belirlenen yazılı bir sınav

İngilizce dil eğitim programında öğrenciler düzeylerine göre sınıflarına nasıl yerleştiriliyorlar?

Antalya Bilim Üniversitesi'nde öğrenim hakkı kazanan öğrenciler YDYO İngilizce düzey belirleme 
sınavına tabi tutulurlar. Düzey belirleme sınavından B1 (orta) düzeyi ve üzerinde puan alan öğrenciler 
İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak için İngilizce yeterlik sınavına girme hakkı kazanırlar. İngilizce 
yeterlik sınavında başarı notu 70’tir. Düzey belirleme sınavında seviyeleri B1 (orta) seviyenin altında 
çıkan öğrenciler hazırlık sınıflarına yerleştirilirler.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı sonuçları nerede ilan edilir?

Sonuçlar, sınav günü öğretim görevlileri tarafından sınavın yapıldığı salonda ilan edilir.

Hazırlık Muafiyet Sınavı (B2 Sınavı) bir akademik yıl içerisinde kaç kere düzenlenir?

B2 Sınavı, her akademik yılın başında, güz yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda 
en az üç defa yapılır. Gerektiğinde yaz okulu sonunda, ek kontenjanla, yatay geçişle veya YÖK 
tarafından belirlenen tarihe kadar üniversiteye kabul edilen öğrenciler için de Hazırlık Bitirme 
Sınavı/Hazırlık Muafiyet/B2 Sınavı yapılabilir.

Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılabilmek için İngilizce Seviye Belirleme Sınavından 
kaç puan almam gerekir?
Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılabilmek için, İngilizce Seviye Belirleme Sınavından B1 ve 
üzeri seviyesinde puan alınması gerekir.

ödeme yapılabilmektedir. Dönemlik ödemelerde taksit sayısı Güz Dönemi için 1 peşin 4 taksit, Bahar 
Dönemi Eğitim Ücreti için ise 4 taksittir. 
Anlaşmalı banka kredi kartları: Bonus, World, Axess, Maximum, Bankart özellikli tüm banka kredi kartları

Eğitim ücret ödemelerini banka aracılığı ile (Kredi Mevduat Hesabı Yöntemi) taksitli olarak 
yapmak istiyorum, detayları öğrenebilir miyim?

Anlaşmalı bankamız olan Vakıfbank aracılığı ile Okul Tahsilat Sistemi (OTS) kullanılarak 1 peşin 8 taksite 
kadar taksitli ödeme yapılabilmektedir. 
Vakıfbank Okul Tahsilat Sistemi için yetkili şube Vakıfbank Antalya Şube’dir.
ÖNEMLİ NOT: Ödeme planındaki taksit tutarlarının mutlaka ve mutlaka Krediyi Kullanan kişiye ait OTS 
hesabına yatırılması gerekmektedir. (Kredili OTS kullanan kişi Ahmet Mehmet ise taksit tutarı da Ahmet 
Mehmet’e ait Vakıfbank’ta adına açılmış hesaba yatırılmalıdır, Üniversiteye ait hesaba yatırılmamalıdır.)  
Aksi takdirde hesabın kredili olması nedeni ile hesapta yeterli bakiye olmasına bakılmaksızın banka 
tarafından otomatik olarak Üniversiteye ait hesaba aktarılan taksit tutarı için gecikme gün sayısı kadar 
gecikme faizi banka tarafından hesaba yansıtılacaktır.

Detaylar aşağıdaki şekildedir.

1- OTS ile ödeme yapılabilmesi için, başvuru sahibinin banka tarafından yapılacak istihbaratının olumlu 
ve banka tarafından talep edilen belgelerin işlem sırasında sunulması gerekmektedir. Talep edilen 
belgeler aşağıda listelenmiştir.

• T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı,
• Öğrencinin kimlik fotokopisi,
• Çalışma şekline göre aşağıdaki gelir belgeleri, 

SGK’lı Çalışan için; Son aya ait işyeri tarafından imza kaşe yapılmış maaş bordrosu ve SGK hizmet 
dökümü,
Kamu Personeli için; E-Bordro Dökümü

Emekli için; E-devletten emekli maaş dökümü veya bankadan alınan 3 aylık kaşe ve imzalı maaş hesabı 
dökümü 

Serbest Meslek sahibi için; Güncel Vergi Levhası

• Finans Müdürlüğü tarafından verilecek onaylı ödeme planı,

2- Onaylı ödeme planı, yeni kayıt işlemlerinde merkez kampüste bulunan tahsilat masalarından temin 
edilebilir. Kayıt yenileme işlemleri için ise yine kampüste bulunan tahsilat masalarından veya 
finans@antalya.edu.tr adresinden iletişime geçilerek temin edilebilmektedir.

3- Başvurular, onaylı ödeme planı ve banka tarafından talep edilen belgeler ile;
Güz döneminde kayıt süresince merkez kampüste kurulacak Vakıfbank gişeleri, Antalya merkez için 
Vakıfbank Antalya Şubesi, Antalya merkez dışı ilçeler ile diğer iller için ise en yakın Vakıfbank Şubesi 
aracılığı ile yapılabilecektir.

Bahar döneminde ise Antalya merkez için Vakıfbank Antalya Şubesi, Antalya merkez dışı ilçeler ile diğer 
iller için ise en yakın Vakıfbank Şubesi aracılığı ile yapılabilecektir.

4- Başvuru sonrasında Vakıfbank ilgili personeli tarafından yapılacak istihbarat olumlu ise gerekli 
evraklar alınarak başvuru sahibine OTS Taahhütnamesi imzalatılarak Kredili OTS hesabı tanımlanır.
 
5- Ödeme planındaki ödeme tarihlerinde, taksit tutarları Kredili OTS hesabından (Kredili OTS kullanan 
kişinin hesabı), hesapta yeterli bakiye olmasına bakılmaksızın banka tarafından otomatik olarak 
Üniversiteye ait hesaba aktarılır ve ilgili taksit ödemesi tamamlanmış olur.

6- OTS hesabı tutar değişikliği veya iptali için taksit vadesinden en az 7 iş günü öncesinden Finans 
Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Üniversite bilgisi ve onayı olmadan değişiklik ve iptal işlemi 

İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olmak için B2 Sınavından kaç puan almam gerekir?

70 ve üzeri puan almanız gerekmektedir.

Hazırlık Muafiyet Sınavının (B2 Sınavı) içeriği nedir?

B2 Sınavı 4 ana bölümden oluşmaktadır.

1. Okuma (10 puan): Öğrencilerin 2 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili açık uçlu soruları 
cevaplaması gerekmektedir.
2. Dinleme (10 puan): Öğrencilerin bir tane ders metni (lecture) ve 1 tane diyalog dinlemeleri ve 
dinledikleri dinleme parçalarına ait açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.
3. Yazma (20 puan): Öğrencilerin 300-500 kelimelik bir kompozisyon yazmaları gerekmektedir.
4. Konuşma (20 puan): Öğrenciler bu bölümde 2 adet soruya cevap verirler ve her soru için 2 dakika 
konuşmaları gerekmektedir.
Örnek B2 Sınavı için Yabancı Diller Yüksekokulu web sitemizi ziyaret ediniz.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik biriminiz var mıdır? 

Evet. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencinin ruh sağlığını korumayı, sağlıklı gelişimini 
desteklemeyi ve öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen hizmetler 
sunmaktadır

Üniversitenizide Yurt imkanı var mıdır?

Evet, Kampüs içerisinde Kız öğrencilerimiz için yurt imkanı mevcuttur.

Tek  Kişilik Oda  :  45.000 TL
4  Kişilik Oda (Kişi Başı) :  30.000 TL

Ödeme: Kredi kartına 8 taksit ile ya da Havale Eft ile ödeme yapılabilir.

Sabah kahvaltısı ve akşam  yemeği ücretin içerisinde olup wifi internet , ısınma , 24 saat sıcak su , ortak 
alanda ütü ve ütü masası ,  güvenlik hizmetleri de dahildir.  Çamaşır yıkama ücretlidir.  Öğle yemeğini 
kampüs içerisinde yemekhane bölümünden cüzi bir ücret karşılığı alabilirler.
Odalarda duş ve tuvalet ayrı olarak bulunmaktadir.

Not: Son Giriş Saati :  23.00

Erkek öğrencilerimiz için ise şehir merkezinde bulunan KYK yurtları ve kampüs etrafında özel yurtlar 
bulunmaktadır.

Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için kiminle görüşebilirim?

Üniversitemize 0 (242) 245 00 00 numaralı telefondan veya info@antalya.edu.tr mail adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

Üniversitenin adresi nedir? Şehir merkezinden kampüse nasıl ulaşabilirim?

Döşemealtı Yerleşkesi: Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı No:290 07190 / Döşemealtı / ANTALYA

Şehiriçi Yerleşkesi Adresi (Downtown Kampüs): Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84 
Muratpaşa/ Antalya (Markantalya AVM Üzeri)

Güllük Yerleşkesi: Üçgen Mh. Tonguç Cd. No : 31 Muratpaşa/ANTALYA (Birim AVM Üzeri) (İngilizce 
Hazırlık Sınıfı dersleri Güllük Yerleşkesinde verilmektedir)

Üniversitemize, belediyenin sunduğu imkanlar dahilinde şehir merkezinden hareket eden DC15, DC15A 
DC79 ve SD20 numaralı araçlar ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Güzergahlar ve saatleri hakkında detaylı bilgi 
için;

www.antalya.edu.tr/#/iletisim adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca üniversitemiz, özel bir ulaşım şirketi olan Döşemealtı Turizm ile çalışmaktadır. Bu anlaşma 
gereğince üniversitemiz öğrencilerine ve personeline ulaşım hizmeti verilmektedir. Servis güzergahları, 
öğrencilerden ve üniversite personelinden gelen talepler doğrultusunda belirlenmektedir.



SI
K

ÇA
 S

O
R

U
LA

N
 S

O
R

U
LA

R

Antalya Bilim Üniversitesi’ne kabul koşulları nelerdir?

Aday öğrenciler, Antalya Bilim Üniversitesi'nin önlisans ve lisans programlarına YKS puanlarıyla 
başvurabilmektedirler.

Antalya Bilim Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme 
dışında kayıt olabilmem mümkün mü?

ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi yerleştirme sınavları sonucunda Üniversitenin bir diploma 
programına yerleştirilmiş olmak veya yatay geçiş başvurusu kabul edilmiş olmak gerekir. Uluslararası 
öğrencilerin kabulü ve kayıtları için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından 
belirlenen esaslar uygulanır.

Ek kontenjan ile üniversitenize kayıt yapılıyor mu?

ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirme sonucunda bölüm ve programlarda boş kontenjan kalması 
durumunda, sınava giren ve herhangi bir üniversiteye yerleştirilemeyen öğrenciler ek kontenjan 
döneminde üniversitemizi tercih edebilirler.

Kayıt dondurma işlemi yapılıyor mu? Kayıt dondurma işleminin koşulları nelerdir?

Evet, Üniversitemizde kayıt dondurma işlemleri yapılabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Öğrenci İşleri 
Müdürlüğümüzle iletişime geçebilirler. Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite 
tarafından verilen burslardan yararlanamazlar.

Kayıt tarihleri nereden öğrenilir?

Web sitemizde ilan edilecektir. www.antalya.edu.tr 

İlk kayıt işlemlerini herkes kendisi mi yaptırmak zorunda?

Evet. Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, kendileri veya noter onaylı vekil tayin ettikleri kişiler 
vasıtasıyla da yaptırabilir.

Burs olanakları nelerdir?

Üniversitemizi ilk 3 tercihinden herhangi biriyle yerleşen öğrencilerimize ÖSYM bursuna ek olarak %15 
tercih bursu sağlanacaktır.
***Tüm bölümler için geçerlidir.

Öğrenim Bursları, Akademik Başarı Bursları, Sporcu Bursları, Çift Ana Dal ve Yan Dal Bursu, Derece Bursu, 
Şehit ve Gazi Çocukları Bursu, Engelli Öğrenci Bursu
***Entegre sistemle eğitim yapan Diş Hekimliği Fakültesi ve Pilotaj bölümü ile Lisansüstü Eğitim Programları bu 
bursların kapsamı dışındadır. 

Bir dersten kalınırsa burs kesilir mi?

ÖSYM burslarımız lisans programlarında 7 yıl, önlisans programlarında 4 yıl boyunca devam etmektedir. 
Disiplin suçu işlenmedikçe kesilmez.

Antalya Bilim Üniversitesi'nde ders geçme sistemi mi, sınıf geçme sistemi mi 
uygulanmaktadır?

Antalya Bilim Üniversitesi'nde, Diş Hekimliği Fakültesi hariç, her bölüm ve fakültede ders geçme sistemi 
uygulanmaktadır. Diş Hekimliği Fakültesinde ders geçme değil sınıf geçme sistemi
uygulanmaktadır. Böylelikle bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve
öğrencinin kaldığı sınıfta başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar etmesi gerekir.

Sporcu bursu var mıdır?

Evet. 

(1) Üniversitemizin adına spor faaliyetlerine katılan ve/veya üniversitemizi
temsil eden sporcu öğrenciler için bölüm hocaları tarafından teklif edilen sporcu bursları
Komisyon tarafından incelenir. Bursun süresi ve miktarı Komisyon tarafından belirlenir ve
Mütevelli Heyet tarafından onaylanarak karara bağlanır.

(2) Güz ya da bahar yarıyılında başlayan burs o yılın eğitim öğretim yılı sonunda sona erer. Bir
sonraki eğitim öğretim yılı başında burs başvurusu yenilenebilir.

Şehit ve gazi çocukları bursu var mıdır?

Şehit ve Gazi finansal desteği, her yıl ÖSYM puanına göre kayıt yaptıracak olan programın bağlı olduğu 
puan türünde en üst sırada bulunan Şehit ve Gazi çocuğu olan adaydan başlamak üzere sıralama 
yapılarak belirlenmektedir. Sıralamada ilk 10’a giren şehit ve gazilerin eş ve çocukları bu burs 
kategorisinden faydalanabilir.

***Entegre sistemle eğitim yapan Tıp, Diş Hekimliği, Pilotaj gibi bölümlerde okuyan öğrenciler bu 
bursların kapsamı dışındadır.  

Farklı türden burslara aynı anda sahip olma şansımız var mıdır?

Öğrencinin birden fazla başlıkta bursluluğu kazanması durumunda sadece en yüksek burs
uygulanır. Bursluluk durumu birbiri üzerine eklenmez. 

Ebeveynleri farklı meslek gruplarından olan adaylara (hakim, savcı, avukat, öğretmen, devlet 
memuru, emniyet mensubu, akademik personel, mülki idare mensubu vb.) özel bir indirim 
uygulaması var mıdır?

Hayır, Öğrenci ebeveynlerinin farklı meslek gruplarından olan adaylara özel bir indirim uygulaması söz 
konusu değildir.

Üniversite içerisinde bölümlerarası yatay geçiş yapıldığı zaman burs kesilir mi?

Antalya Bilim Üniversitesi’nin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan 
öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devam edip etmeyeceği, veya hangi oranda devam 
edeceği, şu şekilde belirlenir:

a) Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrenciler, geçmek istedikleri bölümde, YKS’de almış oldukları puana 
karşılık gelen oranda burslu okuma hakkına sahiptirler.

b) Puanı hiçbir burs oranı için yeterli olmadığı takdirde ise ücretli olarak eğitimine devam eder.

Derslere devam zorunluluğu var mı?

Evet. Derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında devam 
zorunludur. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

Ders tekrarı yapmayı gerektiren durumlar nelerdir?

Program müfredatında bulunan bir dersten F, FX veya U notu alarak başarısız olan öğrenciler bu dersi 
verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.

Ders tekrarında burs kesilir mi?

Hayır. Öğrencimiz eğitimini lisans programlarında 7, ön lisans programlarında 4 yıl boyunca bitirmesi 

durumunda ÖSYM bursları hiçbir koşul altında kesilmemektedir.

Antalya Bilim Üniversitesi’nde çift ana dal yapmak için gerekli şartlar nelerdir?

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın 
başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci 
yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında; anadal önlisans diploma 
programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Çift ana 
dal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu döneme kadar ana dal diploma 
programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Başvuru anında ana dal diploma 
programındaki genel not ortalamas fakülte/yüksekokul içi için en az 4.00 üzerinden 3.00, 
fakülte/yüksekokul dışı için 3,25 olmalıdır. Ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması 
itibari ile en üst %20 de bulunmalıdır. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 
üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst 
%20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından
az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. 

Anadal program süresi sonunda çift anadal/yandal programından mezun olamamış öğrenciler, anadal ve 
ikinci programa devam ettiği her yarıyıl için ilgili programlara ait takip eden dönemlerde aldıkları 
derslerin ücretlerinin AKTS değerleri üzerinden öğrenim ücretini öder. Öğrenci Anadal'dan mezun olursa 
Çift Anadal Programından ilişiği kesilir.

Antalya Bilim Üniversitesi’nde Yan Dal Yapmak Için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Öğrenci, duyurulmuş olan yan dal programına, anadal programının en erken üçüncü yarıyılının başında, 
en geç ise dört yıllık programlarda altıncı yarıyılının başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılının 
başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılının başında olması gerekir. Yan dal programına 
başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu döneme kadar ana dal diploma programında aldığı tüm 
kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Başvuru anında ana dal diploma programındaki genel not 
ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.75 olmalıdır.

Başka bir üniversiteden Antalya Bilim Üniversitesi’ne Yatay Geçiş Başvurusu Yapılabilir mi? 
Geçiş Için Şartlar Nelerdir?

Evet, ABÜ’ye başka bir üniversiteden yatay geçiş yapılabilir.
 
Kurumlar Arası Başarı Koşulu ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurumlar-arasi-basari-k
osulu-ile-yatay-gecis-1 

Kurumlar Arası Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurumlar-arasi-merkezi-
yerlestirme-puani-ile-yatay-gecis

Kurum içi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurum-ici-merkezi-yerle
stirme-puani-ile-yatay-gecis

Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/yurtdisindaki-yuksekogr
etim-kurumlarindan-yatay-gecis-1  sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

2022-2023 Akademik Yılına Ait Dikey Geçiş Kontenjanı Nedir?  

Üniversitemizde bu yıl DGS ile alım yapılmamaktadır.

Hangi bölümlerin öğretim dili İngilizcedir?

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve 
Turizm Fakültesi bölümlerimizin öğretim dili %100 İngilizce'dir. 

Antalya Bilim Üniversitesi'nde "Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm var 
mıdır? 

Üniversitemizde "Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm yoktur. 

Disiplin Suçu Oluşturan Konular Nelerdir?

YÖK web sitesinde www.yok.gov.tr  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ ne bakınız. 

Erasmus programına katılma şartları nelerdir?

Lisans seviyesindeki bir öğrencinin Erasmus+ öğrenim ve staj programına başvurabilmesi için ders 
ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.20 olmalı ve katılacakları Erasmus İngilizce dil sınavından staj için 
100 üzerinden en az 50, öğrenim için en az 60 puan almalıdır. Yüksek lisans öğrencilerinin de not 
ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olmalı ve katılacakları Erasmus İngilizce dil sınavından da 100 
üzerinden en az 70 almaları gerekmektedir. Başvurular, Erasmus+ Değerlendirme Puanına göre 
hibelendirilmektedir. Erasmus+ Değerlendirme Puanı; Öğrencinin Ağırlıklı ortalamasının (GPA) %50’si ve 
Üniversitemiz Dil okulunca düzenlenen Erasmus+ İngilizce seviye tespit sınavından aldığı puanının 
%50’sinin toplamıyla hesaplanır. YÖKDİL, YDS ve TOEFL sınav sonuçları da kabul edilmektedir. Hibe 
Almaya hak kazanan öğrencilerimiz yurtdışında anlaşmalı üniversitelerde 3 aydan 12 aya kadar eğitim 
alabilirler veya AB sınırları içinde istedikleri bir firmada staj yapabilirler.

Erasmus programından yararlanma süresi ne kadardır?

Öğrenci eğitim için en az 3 ay en fazla 12 ay, staj için ise en az 2 ay en fazla 12 ay Erasmus+ 
programından yararlanabilir. (her bir öğrenim dönemi için geçerlidir. Lisans seviyesindeki bir Öğrenci en 
fazla 12 ay boyunca Erasmus Değişim Programı’ndan yararlanabilir ama yüksek lisansa geçtiği anda 
tekrar 12 ay Erasmus Değişim Programı’ndan yararlanma hakkı doğmaktadır.)

Erasmus programı için ekstra ücret ödemek gerekiyor mu?

Öğrenci Erasmus+ programı için misafir olduğu kuruma herhangi bir öğrenim ücreti ödemez. 

Erasmus Hibe Ödemesi nasıl gerçekleşir?

Öğrencinin alacağı hibe miktarı gideceği ülkeye göre değişmektedir. Alacağı toplam hibenin %80’i 
değişime başlamadan önce %20’si ise değişimden sonra öğrencinin tüm belgelerini tamamlamasının 
ardındanüniversitemizin anlaşmalı olduğu bankada açacağı EURO hesabına yatırılır. 

Eğitim ücret ödemelerini peşin olarak yapabilir miyim?

Evet. Ödemeleriniz Üniversitemize ait banka hesap numaralarına EFT/Havale yöntemi ile ve/veya kredi 
kartı ile tek çekim yapılarak peşin olarak yapılabilmektedir. Kredi kartı ile yapılacak peşin ödemeler için 
anlaşmalı banka kredi kartı olması koşulu aranmamaktadır.

Eğitim ücret ödemelerini kredi kartı ile taksitli olarak yapmak istiyorum, detayları öğrenebilir 
miyim?

Üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaların kredi kartlarına 1 peşin 8 taksite kadar kredi kartı ile 

banka tarafından yapılmayacaktır. Değişiklik veya iptal bildirimi Finans Müdürlüğü tarafından bankaya 
yazılı olarak yapılır.

7- Ödemenin kabul edilmesi için banka tarafından onaylanan banka kaşe ve imzalı OTS 
Taahhütnamesinin Finans Birimine mutlaka ve mutlaka gönderilmiş/göndertilmiş/teslim edilmiş olması 
gerekmektedir.

Eğitim ücret ödemelerini dönemsel olarak yapabilir miyim?

Evet. Eğitim ücret ödemeleri ilgili akademik yıl takviminde belirtilen Güz Dönemi ve Bahar Dönemi ders 
kayıt tarihlerinde veya öncesinde ayrı ayrı yapılabilmektedir.
 
Güz Dönemi Eğitim Ücreti peşin ya da 1 peşin 4 taksite kadar taksitli ödeme seçeneği, Bahar Dönemi 
Eğitim Ücreti ise peşin yada 4 taksite kadar taksitli ödeme seçeneği kullanılarak ödenebilecektir. 

Taksitli ödemeler Üniversitenin anlaşmalı olduğu banka kredi kartları aracılığı ile ve/veya yine anlaşmalı 
olduğu banka aracılığı ile (Vakıfbank Okul Tahsilat Sistemi (OTS) Yöntemi) yapılabilir.

Eğitim-öğretim hayatı devam ederken bölüm ücretlerine zam gelir mi?

Eğitim ücreti, enflasyon oranı ve diğer ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, her yıl Mütevelli Heyeti 
tarafından belirlenen oranda artırılır. Ödenecek yıllık ücret, ders sayısı veya yarıyıl esasına göre 
hesaplanmayıp, güz ve bahar yarıyıllarından oluşan normal eğitim süresi için ve her akademik yıl 
itibarıyla Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

İngilizce dil eğitim programı okumak zorunlu mudur?

Üniversitemizde eğitim dili İngilizce olan programlar için B2 sınavında İngilizce yeterlik sınavında 
başarılı olamayan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfını okumak zorundadır.

İngilizce Hazırlık dersleri Döşemealtı Kampüsünde mi verilir?

Hayır. Hazırlık Sınıfı dersleri Güllük Şehir Yerleşkesi Kampüsünde verilir. Güllük Şehir Yerleşkesi adresini 
Antalya Bilim Üniversitesi web sitesinde görebilirsiniz.

İngilizce Hazırlık Programının süresi nedir?

İngilizce Hazırlık Programının süresi 1 (bir) akademik yıldır. Azami süre ise 2 (iki) akademik yıldır. Bir 
akademik yıl sonunda başarılı olan öğrenciler, fakültedeki ilgili programlarına başlarlar. Başarılı 
olamayan öğrenciler ise İngilizce hazırlık sınıfını 1 (bir) akademik yıl daha tekrar ederler. İkinci akademik 
yılın sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

Bölümüm % 100 Türkçe, istersem yine de hazırlık eğitimi alabilir miyim?

Evet, isteyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına kayıt yaptırabilirler.

İngilizce hazırlık sınıfında devam zorunluluğu var mıdır? 

Evet, İngilizce hazırlık sınıfında devam zorunluluğu vardır.

İngilizce Hazırlık Programını Güz yarıyılında başarılı bir şekilde tamamlarsam Bahar yarıyılında 
fakülteden ders alabilir miyim?

Evet, Hazırlık Muafiyet Sınavı’ndan (B2 Sınavı) geçerli puanı alır ya da B2 seviyesini başarı ile 
tamamlarsanız Bahar yarıyılında fakülteye kayıt yaptırıp bölüm derslerini alabilirsiniz. B2 İngilizce 
yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler sonrasında İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görmeye devam 
edemezler.

İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılabilmek için girmem gereken sınavlar nelerdir?

İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılabilmek için Hazırlık Muafiyet Sınavı’na (B2 Sınavı) girmeniz 
gerekmektedir. İngilizce Yeterlik Sınavı’nın örneğine sofl.antalya.edu.tr adresimizden (Yabancı Diller 
Yüksekokulu-İngilizce Dil Eğitim Programı-Ölçme Değerlendirme) ulaşabilirsiniz.

Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılmadan Hazırlık Sınıfından muaf sayılma şansım var 
mı?

Evet, YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL sınavlarından 65; TOEFL IBT sınavından 78; PTE AKADEMİ sınavından 67 
ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf sayılırlar.

İngilizce bilmiyorum, Düzey Belirleme Sınavına girmesem olur mu?

Eğitim dili İngilizce olan İngilizce Lisans bölümünde okuyacak tüm öğrencilerin seviyelerine göre 
sınıflarına sağlıklı bir şekilde yerleştirilebilmeleri için düzey belirleme sınavına girmeleri zorunludur.

İngilizce düzey belirleme sınavının tarihi, saati, yeri nedir?

İngilizce düzey belirleme sınavı her akademik yılın başında öğrencilerin kayıt yaptırdığı gün önceden 
bildirilen saatlerde ve sınıflarda Döşemealtı Yerleşkesinde yapılır. Sınav sonucunuzu Antalya Bilim 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi’nde belirtildiği tarihte, Antalya Bilim 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası “Duyurular” kısmından öğrenebilirsiniz.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavının içeriği nedir?

Düzey belirleme sınavı iki aşamadan oluşmaktadır:

a. Dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma ve dinleme becerilerini ölçen çoktan seçmeli sorulardan oluşan 
çevrimiçi sınav
b. Çevrimiçi sınavda belirlenen düzeye göre belirlenen yazılı bir sınav

İngilizce dil eğitim programında öğrenciler düzeylerine göre sınıflarına nasıl yerleştiriliyorlar?

Antalya Bilim Üniversitesi'nde öğrenim hakkı kazanan öğrenciler YDYO İngilizce düzey belirleme 
sınavına tabi tutulurlar. Düzey belirleme sınavından B1 (orta) düzeyi ve üzerinde puan alan öğrenciler 
İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak için İngilizce yeterlik sınavına girme hakkı kazanırlar. İngilizce 
yeterlik sınavında başarı notu 70’tir. Düzey belirleme sınavında seviyeleri B1 (orta) seviyenin altında 
çıkan öğrenciler hazırlık sınıflarına yerleştirilirler.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı sonuçları nerede ilan edilir?

Sonuçlar, sınav günü öğretim görevlileri tarafından sınavın yapıldığı salonda ilan edilir.

Hazırlık Muafiyet Sınavı (B2 Sınavı) bir akademik yıl içerisinde kaç kere düzenlenir?

B2 Sınavı, her akademik yılın başında, güz yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda 
en az üç defa yapılır. Gerektiğinde yaz okulu sonunda, ek kontenjanla, yatay geçişle veya YÖK 
tarafından belirlenen tarihe kadar üniversiteye kabul edilen öğrenciler için de Hazırlık Bitirme 
Sınavı/Hazırlık Muafiyet/B2 Sınavı yapılabilir.

Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılabilmek için İngilizce Seviye Belirleme Sınavından 
kaç puan almam gerekir?
Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılabilmek için, İngilizce Seviye Belirleme Sınavından B1 ve 
üzeri seviyesinde puan alınması gerekir.

ödeme yapılabilmektedir. Dönemlik ödemelerde taksit sayısı Güz Dönemi için 1 peşin 4 taksit, Bahar 
Dönemi Eğitim Ücreti için ise 4 taksittir. 
Anlaşmalı banka kredi kartları: Bonus, World, Axess, Maximum, Bankart özellikli tüm banka kredi kartları

Eğitim ücret ödemelerini banka aracılığı ile (Kredi Mevduat Hesabı Yöntemi) taksitli olarak 
yapmak istiyorum, detayları öğrenebilir miyim?

Anlaşmalı bankamız olan Vakıfbank aracılığı ile Okul Tahsilat Sistemi (OTS) kullanılarak 1 peşin 8 taksite 
kadar taksitli ödeme yapılabilmektedir. 
Vakıfbank Okul Tahsilat Sistemi için yetkili şube Vakıfbank Antalya Şube’dir.
ÖNEMLİ NOT: Ödeme planındaki taksit tutarlarının mutlaka ve mutlaka Krediyi Kullanan kişiye ait OTS 
hesabına yatırılması gerekmektedir. (Kredili OTS kullanan kişi Ahmet Mehmet ise taksit tutarı da Ahmet 
Mehmet’e ait Vakıfbank’ta adına açılmış hesaba yatırılmalıdır, Üniversiteye ait hesaba yatırılmamalıdır.)  
Aksi takdirde hesabın kredili olması nedeni ile hesapta yeterli bakiye olmasına bakılmaksızın banka 
tarafından otomatik olarak Üniversiteye ait hesaba aktarılan taksit tutarı için gecikme gün sayısı kadar 
gecikme faizi banka tarafından hesaba yansıtılacaktır.

Detaylar aşağıdaki şekildedir.

1- OTS ile ödeme yapılabilmesi için, başvuru sahibinin banka tarafından yapılacak istihbaratının olumlu 
ve banka tarafından talep edilen belgelerin işlem sırasında sunulması gerekmektedir. Talep edilen 
belgeler aşağıda listelenmiştir.

• T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı,
• Öğrencinin kimlik fotokopisi,
• Çalışma şekline göre aşağıdaki gelir belgeleri, 

SGK’lı Çalışan için; Son aya ait işyeri tarafından imza kaşe yapılmış maaş bordrosu ve SGK hizmet 
dökümü,
Kamu Personeli için; E-Bordro Dökümü

Emekli için; E-devletten emekli maaş dökümü veya bankadan alınan 3 aylık kaşe ve imzalı maaş hesabı 
dökümü 

Serbest Meslek sahibi için; Güncel Vergi Levhası

• Finans Müdürlüğü tarafından verilecek onaylı ödeme planı,

2- Onaylı ödeme planı, yeni kayıt işlemlerinde merkez kampüste bulunan tahsilat masalarından temin 
edilebilir. Kayıt yenileme işlemleri için ise yine kampüste bulunan tahsilat masalarından veya 
finans@antalya.edu.tr adresinden iletişime geçilerek temin edilebilmektedir.

3- Başvurular, onaylı ödeme planı ve banka tarafından talep edilen belgeler ile;
Güz döneminde kayıt süresince merkez kampüste kurulacak Vakıfbank gişeleri, Antalya merkez için 
Vakıfbank Antalya Şubesi, Antalya merkez dışı ilçeler ile diğer iller için ise en yakın Vakıfbank Şubesi 
aracılığı ile yapılabilecektir.

Bahar döneminde ise Antalya merkez için Vakıfbank Antalya Şubesi, Antalya merkez dışı ilçeler ile diğer 
iller için ise en yakın Vakıfbank Şubesi aracılığı ile yapılabilecektir.

4- Başvuru sonrasında Vakıfbank ilgili personeli tarafından yapılacak istihbarat olumlu ise gerekli 
evraklar alınarak başvuru sahibine OTS Taahhütnamesi imzalatılarak Kredili OTS hesabı tanımlanır.
 
5- Ödeme planındaki ödeme tarihlerinde, taksit tutarları Kredili OTS hesabından (Kredili OTS kullanan 
kişinin hesabı), hesapta yeterli bakiye olmasına bakılmaksızın banka tarafından otomatik olarak 
Üniversiteye ait hesaba aktarılır ve ilgili taksit ödemesi tamamlanmış olur.

6- OTS hesabı tutar değişikliği veya iptali için taksit vadesinden en az 7 iş günü öncesinden Finans 
Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Üniversite bilgisi ve onayı olmadan değişiklik ve iptal işlemi 

İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olmak için B2 Sınavından kaç puan almam gerekir?

70 ve üzeri puan almanız gerekmektedir.

Hazırlık Muafiyet Sınavının (B2 Sınavı) içeriği nedir?

B2 Sınavı 4 ana bölümden oluşmaktadır.

1. Okuma (10 puan): Öğrencilerin 2 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili açık uçlu soruları 
cevaplaması gerekmektedir.
2. Dinleme (10 puan): Öğrencilerin bir tane ders metni (lecture) ve 1 tane diyalog dinlemeleri ve 
dinledikleri dinleme parçalarına ait açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.
3. Yazma (20 puan): Öğrencilerin 300-500 kelimelik bir kompozisyon yazmaları gerekmektedir.
4. Konuşma (20 puan): Öğrenciler bu bölümde 2 adet soruya cevap verirler ve her soru için 2 dakika 
konuşmaları gerekmektedir.
Örnek B2 Sınavı için Yabancı Diller Yüksekokulu web sitemizi ziyaret ediniz.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik biriminiz var mıdır? 

Evet. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencinin ruh sağlığını korumayı, sağlıklı gelişimini 
desteklemeyi ve öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen hizmetler 
sunmaktadır

Üniversitenizide Yurt imkanı var mıdır?

Evet, Kampüs içerisinde Kız öğrencilerimiz için yurt imkanı mevcuttur.

Tek  Kişilik Oda  :  45.000 TL
4  Kişilik Oda (Kişi Başı) :  30.000 TL

Ödeme: Kredi kartına 8 taksit ile ya da Havale Eft ile ödeme yapılabilir.

Sabah kahvaltısı ve akşam  yemeği ücretin içerisinde olup wifi internet , ısınma , 24 saat sıcak su , ortak 
alanda ütü ve ütü masası ,  güvenlik hizmetleri de dahildir.  Çamaşır yıkama ücretlidir.  Öğle yemeğini 
kampüs içerisinde yemekhane bölümünden cüzi bir ücret karşılığı alabilirler.
Odalarda duş ve tuvalet ayrı olarak bulunmaktadir.

Not: Son Giriş Saati :  23.00

Erkek öğrencilerimiz için ise şehir merkezinde bulunan KYK yurtları ve kampüs etrafında özel yurtlar 
bulunmaktadır.

Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için kiminle görüşebilirim?

Üniversitemize 0 (242) 245 00 00 numaralı telefondan veya info@antalya.edu.tr mail adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

Üniversitenin adresi nedir? Şehir merkezinden kampüse nasıl ulaşabilirim?

Döşemealtı Yerleşkesi: Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı No:290 07190 / Döşemealtı / ANTALYA

Şehiriçi Yerleşkesi Adresi (Downtown Kampüs): Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84 
Muratpaşa/ Antalya (Markantalya AVM Üzeri)

Güllük Yerleşkesi: Üçgen Mh. Tonguç Cd. No : 31 Muratpaşa/ANTALYA (Birim AVM Üzeri) (İngilizce 
Hazırlık Sınıfı dersleri Güllük Yerleşkesinde verilmektedir)

Üniversitemize, belediyenin sunduğu imkanlar dahilinde şehir merkezinden hareket eden DC15, DC15A 
DC79 ve SD20 numaralı araçlar ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Güzergahlar ve saatleri hakkında detaylı bilgi 
için;

www.antalya.edu.tr/#/iletisim adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca üniversitemiz, özel bir ulaşım şirketi olan Döşemealtı Turizm ile çalışmaktadır. Bu anlaşma 
gereğince üniversitemiz öğrencilerine ve personeline ulaşım hizmeti verilmektedir. Servis güzergahları, 
öğrencilerden ve üniversite personelinden gelen talepler doğrultusunda belirlenmektedir.



Antalya Bilim Üniversitesi’ne kabul koşulları nelerdir?

Aday öğrenciler, Antalya Bilim Üniversitesi'nin önlisans ve lisans programlarına YKS puanlarıyla 
başvurabilmektedirler.

Antalya Bilim Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme 
dışında kayıt olabilmem mümkün mü?

ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi yerleştirme sınavları sonucunda Üniversitenin bir diploma 
programına yerleştirilmiş olmak veya yatay geçiş başvurusu kabul edilmiş olmak gerekir. Uluslararası 
öğrencilerin kabulü ve kayıtları için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından 
belirlenen esaslar uygulanır.

Ek kontenjan ile üniversitenize kayıt yapılıyor mu?

ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirme sonucunda bölüm ve programlarda boş kontenjan kalması 
durumunda, sınava giren ve herhangi bir üniversiteye yerleştirilemeyen öğrenciler ek kontenjan 
döneminde üniversitemizi tercih edebilirler.

Kayıt dondurma işlemi yapılıyor mu? Kayıt dondurma işleminin koşulları nelerdir?

Evet, Üniversitemizde kayıt dondurma işlemleri yapılabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Öğrenci İşleri 
Müdürlüğümüzle iletişime geçebilirler. Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite 
tarafından verilen burslardan yararlanamazlar.

Kayıt tarihleri nereden öğrenilir?

Web sitemizde ilan edilecektir. www.antalya.edu.tr 

İlk kayıt işlemlerini herkes kendisi mi yaptırmak zorunda?

Evet. Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, kendileri veya noter onaylı vekil tayin ettikleri kişiler 
vasıtasıyla da yaptırabilir.

Burs olanakları nelerdir?

Üniversitemizi ilk 3 tercihinden herhangi biriyle yerleşen öğrencilerimize ÖSYM bursuna ek olarak %15 
tercih bursu sağlanacaktır.
***Tüm bölümler için geçerlidir.

Öğrenim Bursları, Akademik Başarı Bursları, Sporcu Bursları, Çift Ana Dal ve Yan Dal Bursu, Derece Bursu, 
Şehit ve Gazi Çocukları Bursu, Engelli Öğrenci Bursu
***Entegre sistemle eğitim yapan Diş Hekimliği Fakültesi ve Pilotaj bölümü ile Lisansüstü Eğitim Programları bu 
bursların kapsamı dışındadır. 

Bir dersten kalınırsa burs kesilir mi?

ÖSYM burslarımız lisans programlarında 7 yıl, önlisans programlarında 4 yıl boyunca devam etmektedir. 
Disiplin suçu işlenmedikçe kesilmez.

Antalya Bilim Üniversitesi'nde ders geçme sistemi mi, sınıf geçme sistemi mi 
uygulanmaktadır?

Antalya Bilim Üniversitesi'nde, Diş Hekimliği Fakültesi hariç, her bölüm ve fakültede ders geçme sistemi 
uygulanmaktadır. Diş Hekimliği Fakültesinde ders geçme değil sınıf geçme sistemi
uygulanmaktadır. Böylelikle bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve
öğrencinin kaldığı sınıfta başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar etmesi gerekir.

Sporcu bursu var mıdır?

Evet. 

(1) Üniversitemizin adına spor faaliyetlerine katılan ve/veya üniversitemizi
temsil eden sporcu öğrenciler için bölüm hocaları tarafından teklif edilen sporcu bursları
Komisyon tarafından incelenir. Bursun süresi ve miktarı Komisyon tarafından belirlenir ve
Mütevelli Heyet tarafından onaylanarak karara bağlanır.

(2) Güz ya da bahar yarıyılında başlayan burs o yılın eğitim öğretim yılı sonunda sona erer. Bir
sonraki eğitim öğretim yılı başında burs başvurusu yenilenebilir.

Şehit ve gazi çocukları bursu var mıdır?

Şehit ve Gazi finansal desteği, her yıl ÖSYM puanına göre kayıt yaptıracak olan programın bağlı olduğu 
puan türünde en üst sırada bulunan Şehit ve Gazi çocuğu olan adaydan başlamak üzere sıralama 
yapılarak belirlenmektedir. Sıralamada ilk 10’a giren şehit ve gazilerin eş ve çocukları bu burs 
kategorisinden faydalanabilir.

***Entegre sistemle eğitim yapan Tıp, Diş Hekimliği, Pilotaj gibi bölümlerde okuyan öğrenciler bu 
bursların kapsamı dışındadır.  

Farklı türden burslara aynı anda sahip olma şansımız var mıdır?

Öğrencinin birden fazla başlıkta bursluluğu kazanması durumunda sadece en yüksek burs
uygulanır. Bursluluk durumu birbiri üzerine eklenmez. 

Ebeveynleri farklı meslek gruplarından olan adaylara (hakim, savcı, avukat, öğretmen, devlet 
memuru, emniyet mensubu, akademik personel, mülki idare mensubu vb.) özel bir indirim 
uygulaması var mıdır?

Hayır, Öğrenci ebeveynlerinin farklı meslek gruplarından olan adaylara özel bir indirim uygulaması söz 
konusu değildir.

Üniversite içerisinde bölümlerarası yatay geçiş yapıldığı zaman burs kesilir mi?

Antalya Bilim Üniversitesi’nin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan 
öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devam edip etmeyeceği, veya hangi oranda devam 
edeceği, şu şekilde belirlenir:

a) Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrenciler, geçmek istedikleri bölümde, YKS’de almış oldukları puana 
karşılık gelen oranda burslu okuma hakkına sahiptirler.

b) Puanı hiçbir burs oranı için yeterli olmadığı takdirde ise ücretli olarak eğitimine devam eder.

Derslere devam zorunluluğu var mı?

Evet. Derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında devam 
zorunludur. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

Ders tekrarı yapmayı gerektiren durumlar nelerdir?

Program müfredatında bulunan bir dersten F, FX veya U notu alarak başarısız olan öğrenciler bu dersi 
verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.

Ders tekrarında burs kesilir mi?

Hayır. Öğrencimiz eğitimini lisans programlarında 7, ön lisans programlarında 4 yıl boyunca bitirmesi 

durumunda ÖSYM bursları hiçbir koşul altında kesilmemektedir.

Antalya Bilim Üniversitesi’nde çift ana dal yapmak için gerekli şartlar nelerdir?

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın 
başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci 
yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında; anadal önlisans diploma 
programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Çift ana 
dal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu döneme kadar ana dal diploma 
programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Başvuru anında ana dal diploma 
programındaki genel not ortalamas fakülte/yüksekokul içi için en az 4.00 üzerinden 3.00, 
fakülte/yüksekokul dışı için 3,25 olmalıdır. Ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması 
itibari ile en üst %20 de bulunmalıdır. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 
üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst 
%20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından
az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. 

Anadal program süresi sonunda çift anadal/yandal programından mezun olamamış öğrenciler, anadal ve 
ikinci programa devam ettiği her yarıyıl için ilgili programlara ait takip eden dönemlerde aldıkları 
derslerin ücretlerinin AKTS değerleri üzerinden öğrenim ücretini öder. Öğrenci Anadal'dan mezun olursa 
Çift Anadal Programından ilişiği kesilir.

Antalya Bilim Üniversitesi’nde Yan Dal Yapmak Için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Öğrenci, duyurulmuş olan yan dal programına, anadal programının en erken üçüncü yarıyılının başında, 
en geç ise dört yıllık programlarda altıncı yarıyılının başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılının 
başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılının başında olması gerekir. Yan dal programına 
başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu döneme kadar ana dal diploma programında aldığı tüm 
kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Başvuru anında ana dal diploma programındaki genel not 
ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.75 olmalıdır.

Başka bir üniversiteden Antalya Bilim Üniversitesi’ne Yatay Geçiş Başvurusu Yapılabilir mi? 
Geçiş Için Şartlar Nelerdir?

Evet, ABÜ’ye başka bir üniversiteden yatay geçiş yapılabilir.
 
Kurumlar Arası Başarı Koşulu ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurumlar-arasi-basari-k
osulu-ile-yatay-gecis-1 

Kurumlar Arası Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurumlar-arasi-merkezi-
yerlestirme-puani-ile-yatay-gecis

Kurum içi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurum-ici-merkezi-yerle
stirme-puani-ile-yatay-gecis

Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/yurtdisindaki-yuksekogr
etim-kurumlarindan-yatay-gecis-1  sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

2022-2023 Akademik Yılına Ait Dikey Geçiş Kontenjanı Nedir?  

Üniversitemizde bu yıl DGS ile alım yapılmamaktadır.

Hangi bölümlerin öğretim dili İngilizcedir?

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve 
Turizm Fakültesi bölümlerimizin öğretim dili %100 İngilizce'dir. 

Antalya Bilim Üniversitesi'nde "Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm var 
mıdır? 

Üniversitemizde "Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm yoktur. 

Disiplin Suçu Oluşturan Konular Nelerdir?

YÖK web sitesinde www.yok.gov.tr  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ ne bakınız. 

Erasmus programına katılma şartları nelerdir?

Lisans seviyesindeki bir öğrencinin Erasmus+ öğrenim ve staj programına başvurabilmesi için ders 
ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.20 olmalı ve katılacakları Erasmus İngilizce dil sınavından staj için 
100 üzerinden en az 50, öğrenim için en az 60 puan almalıdır. Yüksek lisans öğrencilerinin de not 
ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olmalı ve katılacakları Erasmus İngilizce dil sınavından da 100 
üzerinden en az 70 almaları gerekmektedir. Başvurular, Erasmus+ Değerlendirme Puanına göre 
hibelendirilmektedir. Erasmus+ Değerlendirme Puanı; Öğrencinin Ağırlıklı ortalamasının (GPA) %50’si ve 
Üniversitemiz Dil okulunca düzenlenen Erasmus+ İngilizce seviye tespit sınavından aldığı puanının 
%50’sinin toplamıyla hesaplanır. YÖKDİL, YDS ve TOEFL sınav sonuçları da kabul edilmektedir. Hibe 
Almaya hak kazanan öğrencilerimiz yurtdışında anlaşmalı üniversitelerde 3 aydan 12 aya kadar eğitim 
alabilirler veya AB sınırları içinde istedikleri bir firmada staj yapabilirler.

Erasmus programından yararlanma süresi ne kadardır?

Öğrenci eğitim için en az 3 ay en fazla 12 ay, staj için ise en az 2 ay en fazla 12 ay Erasmus+ 
programından yararlanabilir. (her bir öğrenim dönemi için geçerlidir. Lisans seviyesindeki bir Öğrenci en 
fazla 12 ay boyunca Erasmus Değişim Programı’ndan yararlanabilir ama yüksek lisansa geçtiği anda 
tekrar 12 ay Erasmus Değişim Programı’ndan yararlanma hakkı doğmaktadır.)

Erasmus programı için ekstra ücret ödemek gerekiyor mu?

Öğrenci Erasmus+ programı için misafir olduğu kuruma herhangi bir öğrenim ücreti ödemez. 

Erasmus Hibe Ödemesi nasıl gerçekleşir?

Öğrencinin alacağı hibe miktarı gideceği ülkeye göre değişmektedir. Alacağı toplam hibenin %80’i 
değişime başlamadan önce %20’si ise değişimden sonra öğrencinin tüm belgelerini tamamlamasının 
ardındanüniversitemizin anlaşmalı olduğu bankada açacağı EURO hesabına yatırılır. 

Eğitim ücret ödemelerini peşin olarak yapabilir miyim?

Evet. Ödemeleriniz Üniversitemize ait banka hesap numaralarına EFT/Havale yöntemi ile ve/veya kredi 
kartı ile tek çekim yapılarak peşin olarak yapılabilmektedir. Kredi kartı ile yapılacak peşin ödemeler için 
anlaşmalı banka kredi kartı olması koşulu aranmamaktadır.

Eğitim ücret ödemelerini kredi kartı ile taksitli olarak yapmak istiyorum, detayları öğrenebilir 
miyim?

Üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaların kredi kartlarına 1 peşin 8 taksite kadar kredi kartı ile 

banka tarafından yapılmayacaktır. Değişiklik veya iptal bildirimi Finans Müdürlüğü tarafından bankaya 
yazılı olarak yapılır.

7- Ödemenin kabul edilmesi için banka tarafından onaylanan banka kaşe ve imzalı OTS 
Taahhütnamesinin Finans Birimine mutlaka ve mutlaka gönderilmiş/göndertilmiş/teslim edilmiş olması 
gerekmektedir.

Eğitim ücret ödemelerini dönemsel olarak yapabilir miyim?

Evet. Eğitim ücret ödemeleri ilgili akademik yıl takviminde belirtilen Güz Dönemi ve Bahar Dönemi ders 
kayıt tarihlerinde veya öncesinde ayrı ayrı yapılabilmektedir.
 
Güz Dönemi Eğitim Ücreti peşin ya da 1 peşin 4 taksite kadar taksitli ödeme seçeneği, Bahar Dönemi 
Eğitim Ücreti ise peşin yada 4 taksite kadar taksitli ödeme seçeneği kullanılarak ödenebilecektir. 

Taksitli ödemeler Üniversitenin anlaşmalı olduğu banka kredi kartları aracılığı ile ve/veya yine anlaşmalı 
olduğu banka aracılığı ile (Vakıfbank Okul Tahsilat Sistemi (OTS) Yöntemi) yapılabilir.

Eğitim-öğretim hayatı devam ederken bölüm ücretlerine zam gelir mi?

Eğitim ücreti, enflasyon oranı ve diğer ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, her yıl Mütevelli Heyeti 
tarafından belirlenen oranda artırılır. Ödenecek yıllık ücret, ders sayısı veya yarıyıl esasına göre 
hesaplanmayıp, güz ve bahar yarıyıllarından oluşan normal eğitim süresi için ve her akademik yıl 
itibarıyla Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

İngilizce dil eğitim programı okumak zorunlu mudur?

Üniversitemizde eğitim dili İngilizce olan programlar için B2 sınavında İngilizce yeterlik sınavında 
başarılı olamayan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfını okumak zorundadır.

İngilizce Hazırlık dersleri Döşemealtı Kampüsünde mi verilir?

Hayır. Hazırlık Sınıfı dersleri Güllük Şehir Yerleşkesi Kampüsünde verilir. Güllük Şehir Yerleşkesi adresini 
Antalya Bilim Üniversitesi web sitesinde görebilirsiniz.

İngilizce Hazırlık Programının süresi nedir?

İngilizce Hazırlık Programının süresi 1 (bir) akademik yıldır. Azami süre ise 2 (iki) akademik yıldır. Bir 
akademik yıl sonunda başarılı olan öğrenciler, fakültedeki ilgili programlarına başlarlar. Başarılı 
olamayan öğrenciler ise İngilizce hazırlık sınıfını 1 (bir) akademik yıl daha tekrar ederler. İkinci akademik 
yılın sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

Bölümüm % 100 Türkçe, istersem yine de hazırlık eğitimi alabilir miyim?

Evet, isteyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına kayıt yaptırabilirler.

İngilizce hazırlık sınıfında devam zorunluluğu var mıdır? 

Evet, İngilizce hazırlık sınıfında devam zorunluluğu vardır.

İngilizce Hazırlık Programını Güz yarıyılında başarılı bir şekilde tamamlarsam Bahar yarıyılında 
fakülteden ders alabilir miyim?

Evet, Hazırlık Muafiyet Sınavı’ndan (B2 Sınavı) geçerli puanı alır ya da B2 seviyesini başarı ile 
tamamlarsanız Bahar yarıyılında fakülteye kayıt yaptırıp bölüm derslerini alabilirsiniz. B2 İngilizce 
yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler sonrasında İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görmeye devam 
edemezler.
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İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılabilmek için girmem gereken sınavlar nelerdir?

İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılabilmek için Hazırlık Muafiyet Sınavı’na (B2 Sınavı) girmeniz 
gerekmektedir. İngilizce Yeterlik Sınavı’nın örneğine sofl.antalya.edu.tr adresimizden (Yabancı Diller 
Yüksekokulu-İngilizce Dil Eğitim Programı-Ölçme Değerlendirme) ulaşabilirsiniz.

Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılmadan Hazırlık Sınıfından muaf sayılma şansım var 
mı?

Evet, YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL sınavlarından 65; TOEFL IBT sınavından 78; PTE AKADEMİ sınavından 67 
ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf sayılırlar.

İngilizce bilmiyorum, Düzey Belirleme Sınavına girmesem olur mu?

Eğitim dili İngilizce olan İngilizce Lisans bölümünde okuyacak tüm öğrencilerin seviyelerine göre 
sınıflarına sağlıklı bir şekilde yerleştirilebilmeleri için düzey belirleme sınavına girmeleri zorunludur.

İngilizce düzey belirleme sınavının tarihi, saati, yeri nedir?

İngilizce düzey belirleme sınavı her akademik yılın başında öğrencilerin kayıt yaptırdığı gün önceden 
bildirilen saatlerde ve sınıflarda Döşemealtı Yerleşkesinde yapılır. Sınav sonucunuzu Antalya Bilim 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi’nde belirtildiği tarihte, Antalya Bilim 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası “Duyurular” kısmından öğrenebilirsiniz.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavının içeriği nedir?

Düzey belirleme sınavı iki aşamadan oluşmaktadır:

a. Dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma ve dinleme becerilerini ölçen çoktan seçmeli sorulardan oluşan 
çevrimiçi sınav
b. Çevrimiçi sınavda belirlenen düzeye göre belirlenen yazılı bir sınav

İngilizce dil eğitim programında öğrenciler düzeylerine göre sınıflarına nasıl yerleştiriliyorlar?

Antalya Bilim Üniversitesi'nde öğrenim hakkı kazanan öğrenciler YDYO İngilizce düzey belirleme 
sınavına tabi tutulurlar. Düzey belirleme sınavından B1 (orta) düzeyi ve üzerinde puan alan öğrenciler 
İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak için İngilizce yeterlik sınavına girme hakkı kazanırlar. İngilizce 
yeterlik sınavında başarı notu 70’tir. Düzey belirleme sınavında seviyeleri B1 (orta) seviyenin altında 
çıkan öğrenciler hazırlık sınıflarına yerleştirilirler.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı sonuçları nerede ilan edilir?

Sonuçlar, sınav günü öğretim görevlileri tarafından sınavın yapıldığı salonda ilan edilir.

Hazırlık Muafiyet Sınavı (B2 Sınavı) bir akademik yıl içerisinde kaç kere düzenlenir?

B2 Sınavı, her akademik yılın başında, güz yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda 
en az üç defa yapılır. Gerektiğinde yaz okulu sonunda, ek kontenjanla, yatay geçişle veya YÖK 
tarafından belirlenen tarihe kadar üniversiteye kabul edilen öğrenciler için de Hazırlık Bitirme 
Sınavı/Hazırlık Muafiyet/B2 Sınavı yapılabilir.

Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılabilmek için İngilizce Seviye Belirleme Sınavından 
kaç puan almam gerekir?
Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılabilmek için, İngilizce Seviye Belirleme Sınavından B1 ve 
üzeri seviyesinde puan alınması gerekir.

ödeme yapılabilmektedir. Dönemlik ödemelerde taksit sayısı Güz Dönemi için 1 peşin 4 taksit, Bahar 
Dönemi Eğitim Ücreti için ise 4 taksittir. 
Anlaşmalı banka kredi kartları: Bonus, World, Axess, Maximum, Bankart özellikli tüm banka kredi kartları

Eğitim ücret ödemelerini banka aracılığı ile (Kredi Mevduat Hesabı Yöntemi) taksitli olarak 
yapmak istiyorum, detayları öğrenebilir miyim?

Anlaşmalı bankamız olan Vakıfbank aracılığı ile Okul Tahsilat Sistemi (OTS) kullanılarak 1 peşin 8 taksite 
kadar taksitli ödeme yapılabilmektedir. 
Vakıfbank Okul Tahsilat Sistemi için yetkili şube Vakıfbank Antalya Şube’dir.
ÖNEMLİ NOT: Ödeme planındaki taksit tutarlarının mutlaka ve mutlaka Krediyi Kullanan kişiye ait OTS 
hesabına yatırılması gerekmektedir. (Kredili OTS kullanan kişi Ahmet Mehmet ise taksit tutarı da Ahmet 
Mehmet’e ait Vakıfbank’ta adına açılmış hesaba yatırılmalıdır, Üniversiteye ait hesaba yatırılmamalıdır.)  
Aksi takdirde hesabın kredili olması nedeni ile hesapta yeterli bakiye olmasına bakılmaksızın banka 
tarafından otomatik olarak Üniversiteye ait hesaba aktarılan taksit tutarı için gecikme gün sayısı kadar 
gecikme faizi banka tarafından hesaba yansıtılacaktır.

Detaylar aşağıdaki şekildedir.

1- OTS ile ödeme yapılabilmesi için, başvuru sahibinin banka tarafından yapılacak istihbaratının olumlu 
ve banka tarafından talep edilen belgelerin işlem sırasında sunulması gerekmektedir. Talep edilen 
belgeler aşağıda listelenmiştir.

• T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı,
• Öğrencinin kimlik fotokopisi,
• Çalışma şekline göre aşağıdaki gelir belgeleri, 

SGK’lı Çalışan için; Son aya ait işyeri tarafından imza kaşe yapılmış maaş bordrosu ve SGK hizmet 
dökümü,
Kamu Personeli için; E-Bordro Dökümü

Emekli için; E-devletten emekli maaş dökümü veya bankadan alınan 3 aylık kaşe ve imzalı maaş hesabı 
dökümü 

Serbest Meslek sahibi için; Güncel Vergi Levhası

• Finans Müdürlüğü tarafından verilecek onaylı ödeme planı,

2- Onaylı ödeme planı, yeni kayıt işlemlerinde merkez kampüste bulunan tahsilat masalarından temin 
edilebilir. Kayıt yenileme işlemleri için ise yine kampüste bulunan tahsilat masalarından veya 
finans@antalya.edu.tr adresinden iletişime geçilerek temin edilebilmektedir.

3- Başvurular, onaylı ödeme planı ve banka tarafından talep edilen belgeler ile;
Güz döneminde kayıt süresince merkez kampüste kurulacak Vakıfbank gişeleri, Antalya merkez için 
Vakıfbank Antalya Şubesi, Antalya merkez dışı ilçeler ile diğer iller için ise en yakın Vakıfbank Şubesi 
aracılığı ile yapılabilecektir.

Bahar döneminde ise Antalya merkez için Vakıfbank Antalya Şubesi, Antalya merkez dışı ilçeler ile diğer 
iller için ise en yakın Vakıfbank Şubesi aracılığı ile yapılabilecektir.

4- Başvuru sonrasında Vakıfbank ilgili personeli tarafından yapılacak istihbarat olumlu ise gerekli 
evraklar alınarak başvuru sahibine OTS Taahhütnamesi imzalatılarak Kredili OTS hesabı tanımlanır.
 
5- Ödeme planındaki ödeme tarihlerinde, taksit tutarları Kredili OTS hesabından (Kredili OTS kullanan 
kişinin hesabı), hesapta yeterli bakiye olmasına bakılmaksızın banka tarafından otomatik olarak 
Üniversiteye ait hesaba aktarılır ve ilgili taksit ödemesi tamamlanmış olur.

6- OTS hesabı tutar değişikliği veya iptali için taksit vadesinden en az 7 iş günü öncesinden Finans 
Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Üniversite bilgisi ve onayı olmadan değişiklik ve iptal işlemi 

İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olmak için B2 Sınavından kaç puan almam gerekir?

70 ve üzeri puan almanız gerekmektedir.

Hazırlık Muafiyet Sınavının (B2 Sınavı) içeriği nedir?

B2 Sınavı 4 ana bölümden oluşmaktadır.

1. Okuma (10 puan): Öğrencilerin 2 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili açık uçlu soruları 
cevaplaması gerekmektedir.
2. Dinleme (10 puan): Öğrencilerin bir tane ders metni (lecture) ve 1 tane diyalog dinlemeleri ve 
dinledikleri dinleme parçalarına ait açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.
3. Yazma (20 puan): Öğrencilerin 300-500 kelimelik bir kompozisyon yazmaları gerekmektedir.
4. Konuşma (20 puan): Öğrenciler bu bölümde 2 adet soruya cevap verirler ve her soru için 2 dakika 
konuşmaları gerekmektedir.
Örnek B2 Sınavı için Yabancı Diller Yüksekokulu web sitemizi ziyaret ediniz.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik biriminiz var mıdır? 

Evet. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencinin ruh sağlığını korumayı, sağlıklı gelişimini 
desteklemeyi ve öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen hizmetler 
sunmaktadır

Üniversitenizide Yurt imkanı var mıdır?

Evet, Kampüs içerisinde Kız öğrencilerimiz için yurt imkanı mevcuttur.

Tek  Kişilik Oda  :  45.000 TL
4  Kişilik Oda (Kişi Başı) :  30.000 TL

Ödeme: Kredi kartına 8 taksit ile ya da Havale Eft ile ödeme yapılabilir.

Sabah kahvaltısı ve akşam  yemeği ücretin içerisinde olup wifi internet , ısınma , 24 saat sıcak su , ortak 
alanda ütü ve ütü masası ,  güvenlik hizmetleri de dahildir.  Çamaşır yıkama ücretlidir.  Öğle yemeğini 
kampüs içerisinde yemekhane bölümünden cüzi bir ücret karşılığı alabilirler.
Odalarda duş ve tuvalet ayrı olarak bulunmaktadir.

Not: Son Giriş Saati :  23.00

Erkek öğrencilerimiz için ise şehir merkezinde bulunan KYK yurtları ve kampüs etrafında özel yurtlar 
bulunmaktadır.

Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için kiminle görüşebilirim?

Üniversitemize 0 (242) 245 00 00 numaralı telefondan veya info@antalya.edu.tr mail adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

Üniversitenin adresi nedir? Şehir merkezinden kampüse nasıl ulaşabilirim?

Döşemealtı Yerleşkesi: Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı No:290 07190 / Döşemealtı / ANTALYA

Şehiriçi Yerleşkesi Adresi (Downtown Kampüs): Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84 
Muratpaşa/ Antalya (Markantalya AVM Üzeri)

Güllük Yerleşkesi: Üçgen Mh. Tonguç Cd. No : 31 Muratpaşa/ANTALYA (Birim AVM Üzeri) (İngilizce 
Hazırlık Sınıfı dersleri Güllük Yerleşkesinde verilmektedir)

Üniversitemize, belediyenin sunduğu imkanlar dahilinde şehir merkezinden hareket eden DC15, DC15A 
DC79 ve SD20 numaralı araçlar ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Güzergahlar ve saatleri hakkında detaylı bilgi 
için;

www.antalya.edu.tr/#/iletisim adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca üniversitemiz, özel bir ulaşım şirketi olan Döşemealtı Turizm ile çalışmaktadır. Bu anlaşma 
gereğince üniversitemiz öğrencilerine ve personeline ulaşım hizmeti verilmektedir. Servis güzergahları, 
öğrencilerden ve üniversite personelinden gelen talepler doğrultusunda belirlenmektedir.
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Antalya Bilim Üniversitesi’ne kabul koşulları nelerdir?

Aday öğrenciler, Antalya Bilim Üniversitesi'nin önlisans ve lisans programlarına YKS puanlarıyla 
başvurabilmektedirler.

Antalya Bilim Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme 
dışında kayıt olabilmem mümkün mü?

ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi yerleştirme sınavları sonucunda Üniversitenin bir diploma 
programına yerleştirilmiş olmak veya yatay geçiş başvurusu kabul edilmiş olmak gerekir. Uluslararası 
öğrencilerin kabulü ve kayıtları için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından 
belirlenen esaslar uygulanır.

Ek kontenjan ile üniversitenize kayıt yapılıyor mu?

ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirme sonucunda bölüm ve programlarda boş kontenjan kalması 
durumunda, sınava giren ve herhangi bir üniversiteye yerleştirilemeyen öğrenciler ek kontenjan 
döneminde üniversitemizi tercih edebilirler.

Kayıt dondurma işlemi yapılıyor mu? Kayıt dondurma işleminin koşulları nelerdir?

Evet, Üniversitemizde kayıt dondurma işlemleri yapılabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Öğrenci İşleri 
Müdürlüğümüzle iletişime geçebilirler. Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite 
tarafından verilen burslardan yararlanamazlar.

Kayıt tarihleri nereden öğrenilir?

Web sitemizde ilan edilecektir. www.antalya.edu.tr 

İlk kayıt işlemlerini herkes kendisi mi yaptırmak zorunda?

Evet. Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, kendileri veya noter onaylı vekil tayin ettikleri kişiler 
vasıtasıyla da yaptırabilir.

Burs olanakları nelerdir?

Üniversitemizi ilk 3 tercihinden herhangi biriyle yerleşen öğrencilerimize ÖSYM bursuna ek olarak %15 
tercih bursu sağlanacaktır.
***Tüm bölümler için geçerlidir.

Öğrenim Bursları, Akademik Başarı Bursları, Sporcu Bursları, Çift Ana Dal ve Yan Dal Bursu, Derece Bursu, 
Şehit ve Gazi Çocukları Bursu, Engelli Öğrenci Bursu
***Entegre sistemle eğitim yapan Diş Hekimliği Fakültesi ve Pilotaj bölümü ile Lisansüstü Eğitim Programları bu 
bursların kapsamı dışındadır. 

Bir dersten kalınırsa burs kesilir mi?

ÖSYM burslarımız lisans programlarında 7 yıl, önlisans programlarında 4 yıl boyunca devam etmektedir. 
Disiplin suçu işlenmedikçe kesilmez.

Antalya Bilim Üniversitesi'nde ders geçme sistemi mi, sınıf geçme sistemi mi 
uygulanmaktadır?

Antalya Bilim Üniversitesi'nde, Diş Hekimliği Fakültesi hariç, her bölüm ve fakültede ders geçme sistemi 
uygulanmaktadır. Diş Hekimliği Fakültesinde ders geçme değil sınıf geçme sistemi
uygulanmaktadır. Böylelikle bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve
öğrencinin kaldığı sınıfta başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar etmesi gerekir.

Sporcu bursu var mıdır?

Evet. 

(1) Üniversitemizin adına spor faaliyetlerine katılan ve/veya üniversitemizi
temsil eden sporcu öğrenciler için bölüm hocaları tarafından teklif edilen sporcu bursları
Komisyon tarafından incelenir. Bursun süresi ve miktarı Komisyon tarafından belirlenir ve
Mütevelli Heyet tarafından onaylanarak karara bağlanır.

(2) Güz ya da bahar yarıyılında başlayan burs o yılın eğitim öğretim yılı sonunda sona erer. Bir
sonraki eğitim öğretim yılı başında burs başvurusu yenilenebilir.

Şehit ve gazi çocukları bursu var mıdır?

Şehit ve Gazi finansal desteği, her yıl ÖSYM puanına göre kayıt yaptıracak olan programın bağlı olduğu 
puan türünde en üst sırada bulunan Şehit ve Gazi çocuğu olan adaydan başlamak üzere sıralama 
yapılarak belirlenmektedir. Sıralamada ilk 10’a giren şehit ve gazilerin eş ve çocukları bu burs 
kategorisinden faydalanabilir.

***Entegre sistemle eğitim yapan Tıp, Diş Hekimliği, Pilotaj gibi bölümlerde okuyan öğrenciler bu 
bursların kapsamı dışındadır.  

Farklı türden burslara aynı anda sahip olma şansımız var mıdır?

Öğrencinin birden fazla başlıkta bursluluğu kazanması durumunda sadece en yüksek burs
uygulanır. Bursluluk durumu birbiri üzerine eklenmez. 

Ebeveynleri farklı meslek gruplarından olan adaylara (hakim, savcı, avukat, öğretmen, devlet 
memuru, emniyet mensubu, akademik personel, mülki idare mensubu vb.) özel bir indirim 
uygulaması var mıdır?

Hayır, Öğrenci ebeveynlerinin farklı meslek gruplarından olan adaylara özel bir indirim uygulaması söz 
konusu değildir.

Üniversite içerisinde bölümlerarası yatay geçiş yapıldığı zaman burs kesilir mi?

Antalya Bilim Üniversitesi’nin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan 
öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devam edip etmeyeceği, veya hangi oranda devam 
edeceği, şu şekilde belirlenir:

a) Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrenciler, geçmek istedikleri bölümde, YKS’de almış oldukları puana 
karşılık gelen oranda burslu okuma hakkına sahiptirler.

b) Puanı hiçbir burs oranı için yeterli olmadığı takdirde ise ücretli olarak eğitimine devam eder.

Derslere devam zorunluluğu var mı?

Evet. Derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında devam 
zorunludur. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

Ders tekrarı yapmayı gerektiren durumlar nelerdir?

Program müfredatında bulunan bir dersten F, FX veya U notu alarak başarısız olan öğrenciler bu dersi 
verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.

Ders tekrarında burs kesilir mi?

Hayır. Öğrencimiz eğitimini lisans programlarında 7, ön lisans programlarında 4 yıl boyunca bitirmesi 

durumunda ÖSYM bursları hiçbir koşul altında kesilmemektedir.

Antalya Bilim Üniversitesi’nde çift ana dal yapmak için gerekli şartlar nelerdir?

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın 
başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci 
yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında; anadal önlisans diploma 
programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Çift ana 
dal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu döneme kadar ana dal diploma 
programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Başvuru anında ana dal diploma 
programındaki genel not ortalamas fakülte/yüksekokul içi için en az 4.00 üzerinden 3.00, 
fakülte/yüksekokul dışı için 3,25 olmalıdır. Ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması 
itibari ile en üst %20 de bulunmalıdır. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 
üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst 
%20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından
az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. 

Anadal program süresi sonunda çift anadal/yandal programından mezun olamamış öğrenciler, anadal ve 
ikinci programa devam ettiği her yarıyıl için ilgili programlara ait takip eden dönemlerde aldıkları 
derslerin ücretlerinin AKTS değerleri üzerinden öğrenim ücretini öder. Öğrenci Anadal'dan mezun olursa 
Çift Anadal Programından ilişiği kesilir.

Antalya Bilim Üniversitesi’nde Yan Dal Yapmak Için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Öğrenci, duyurulmuş olan yan dal programına, anadal programının en erken üçüncü yarıyılının başında, 
en geç ise dört yıllık programlarda altıncı yarıyılının başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılının 
başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılının başında olması gerekir. Yan dal programına 
başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu döneme kadar ana dal diploma programında aldığı tüm 
kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Başvuru anında ana dal diploma programındaki genel not 
ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.75 olmalıdır.

Başka bir üniversiteden Antalya Bilim Üniversitesi’ne Yatay Geçiş Başvurusu Yapılabilir mi? 
Geçiş Için Şartlar Nelerdir?

Evet, ABÜ’ye başka bir üniversiteden yatay geçiş yapılabilir.
 
Kurumlar Arası Başarı Koşulu ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurumlar-arasi-basari-k
osulu-ile-yatay-gecis-1 

Kurumlar Arası Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurumlar-arasi-merkezi-
yerlestirme-puani-ile-yatay-gecis

Kurum içi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurum-ici-merkezi-yerle
stirme-puani-ile-yatay-gecis

Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/yurtdisindaki-yuksekogr
etim-kurumlarindan-yatay-gecis-1  sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

2022-2023 Akademik Yılına Ait Dikey Geçiş Kontenjanı Nedir?  

Üniversitemizde bu yıl DGS ile alım yapılmamaktadır.

Hangi bölümlerin öğretim dili İngilizcedir?

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve 
Turizm Fakültesi bölümlerimizin öğretim dili %100 İngilizce'dir. 

Antalya Bilim Üniversitesi'nde "Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm var 
mıdır? 

Üniversitemizde "Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm yoktur. 

Disiplin Suçu Oluşturan Konular Nelerdir?

YÖK web sitesinde www.yok.gov.tr  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ ne bakınız. 

Erasmus programına katılma şartları nelerdir?

Lisans seviyesindeki bir öğrencinin Erasmus+ öğrenim ve staj programına başvurabilmesi için ders 
ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.20 olmalı ve katılacakları Erasmus İngilizce dil sınavından staj için 
100 üzerinden en az 50, öğrenim için en az 60 puan almalıdır. Yüksek lisans öğrencilerinin de not 
ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olmalı ve katılacakları Erasmus İngilizce dil sınavından da 100 
üzerinden en az 70 almaları gerekmektedir. Başvurular, Erasmus+ Değerlendirme Puanına göre 
hibelendirilmektedir. Erasmus+ Değerlendirme Puanı; Öğrencinin Ağırlıklı ortalamasının (GPA) %50’si ve 
Üniversitemiz Dil okulunca düzenlenen Erasmus+ İngilizce seviye tespit sınavından aldığı puanının 
%50’sinin toplamıyla hesaplanır. YÖKDİL, YDS ve TOEFL sınav sonuçları da kabul edilmektedir. Hibe 
Almaya hak kazanan öğrencilerimiz yurtdışında anlaşmalı üniversitelerde 3 aydan 12 aya kadar eğitim 
alabilirler veya AB sınırları içinde istedikleri bir firmada staj yapabilirler.

Erasmus programından yararlanma süresi ne kadardır?

Öğrenci eğitim için en az 3 ay en fazla 12 ay, staj için ise en az 2 ay en fazla 12 ay Erasmus+ 
programından yararlanabilir. (her bir öğrenim dönemi için geçerlidir. Lisans seviyesindeki bir Öğrenci en 
fazla 12 ay boyunca Erasmus Değişim Programı’ndan yararlanabilir ama yüksek lisansa geçtiği anda 
tekrar 12 ay Erasmus Değişim Programı’ndan yararlanma hakkı doğmaktadır.)

Erasmus programı için ekstra ücret ödemek gerekiyor mu?

Öğrenci Erasmus+ programı için misafir olduğu kuruma herhangi bir öğrenim ücreti ödemez. 

Erasmus Hibe Ödemesi nasıl gerçekleşir?

Öğrencinin alacağı hibe miktarı gideceği ülkeye göre değişmektedir. Alacağı toplam hibenin %80’i 
değişime başlamadan önce %20’si ise değişimden sonra öğrencinin tüm belgelerini tamamlamasının 
ardındanüniversitemizin anlaşmalı olduğu bankada açacağı EURO hesabına yatırılır. 

Eğitim ücret ödemelerini peşin olarak yapabilir miyim?

Evet. Ödemeleriniz Üniversitemize ait banka hesap numaralarına EFT/Havale yöntemi ile ve/veya kredi 
kartı ile tek çekim yapılarak peşin olarak yapılabilmektedir. Kredi kartı ile yapılacak peşin ödemeler için 
anlaşmalı banka kredi kartı olması koşulu aranmamaktadır.

Eğitim ücret ödemelerini kredi kartı ile taksitli olarak yapmak istiyorum, detayları öğrenebilir 
miyim?

Üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaların kredi kartlarına 1 peşin 8 taksite kadar kredi kartı ile 

banka tarafından yapılmayacaktır. Değişiklik veya iptal bildirimi Finans Müdürlüğü tarafından bankaya 
yazılı olarak yapılır.

7- Ödemenin kabul edilmesi için banka tarafından onaylanan banka kaşe ve imzalı OTS 
Taahhütnamesinin Finans Birimine mutlaka ve mutlaka gönderilmiş/göndertilmiş/teslim edilmiş olması 
gerekmektedir.

Eğitim ücret ödemelerini dönemsel olarak yapabilir miyim?

Evet. Eğitim ücret ödemeleri ilgili akademik yıl takviminde belirtilen Güz Dönemi ve Bahar Dönemi ders 
kayıt tarihlerinde veya öncesinde ayrı ayrı yapılabilmektedir.
 
Güz Dönemi Eğitim Ücreti peşin ya da 1 peşin 4 taksite kadar taksitli ödeme seçeneği, Bahar Dönemi 
Eğitim Ücreti ise peşin yada 4 taksite kadar taksitli ödeme seçeneği kullanılarak ödenebilecektir. 

Taksitli ödemeler Üniversitenin anlaşmalı olduğu banka kredi kartları aracılığı ile ve/veya yine anlaşmalı 
olduğu banka aracılığı ile (Vakıfbank Okul Tahsilat Sistemi (OTS) Yöntemi) yapılabilir.

Eğitim-öğretim hayatı devam ederken bölüm ücretlerine zam gelir mi?

Eğitim ücreti, enflasyon oranı ve diğer ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, her yıl Mütevelli Heyeti 
tarafından belirlenen oranda artırılır. Ödenecek yıllık ücret, ders sayısı veya yarıyıl esasına göre 
hesaplanmayıp, güz ve bahar yarıyıllarından oluşan normal eğitim süresi için ve her akademik yıl 
itibarıyla Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

İngilizce dil eğitim programı okumak zorunlu mudur?

Üniversitemizde eğitim dili İngilizce olan programlar için B2 sınavında İngilizce yeterlik sınavında 
başarılı olamayan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfını okumak zorundadır.

İngilizce Hazırlık dersleri Döşemealtı Kampüsünde mi verilir?

Hayır. Hazırlık Sınıfı dersleri Güllük Şehir Yerleşkesi Kampüsünde verilir. Güllük Şehir Yerleşkesi adresini 
Antalya Bilim Üniversitesi web sitesinde görebilirsiniz.

İngilizce Hazırlık Programının süresi nedir?

İngilizce Hazırlık Programının süresi 1 (bir) akademik yıldır. Azami süre ise 2 (iki) akademik yıldır. Bir 
akademik yıl sonunda başarılı olan öğrenciler, fakültedeki ilgili programlarına başlarlar. Başarılı 
olamayan öğrenciler ise İngilizce hazırlık sınıfını 1 (bir) akademik yıl daha tekrar ederler. İkinci akademik 
yılın sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

Bölümüm % 100 Türkçe, istersem yine de hazırlık eğitimi alabilir miyim?

Evet, isteyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına kayıt yaptırabilirler.

İngilizce hazırlık sınıfında devam zorunluluğu var mıdır? 

Evet, İngilizce hazırlık sınıfında devam zorunluluğu vardır.

İngilizce Hazırlık Programını Güz yarıyılında başarılı bir şekilde tamamlarsam Bahar yarıyılında 
fakülteden ders alabilir miyim?

Evet, Hazırlık Muafiyet Sınavı’ndan (B2 Sınavı) geçerli puanı alır ya da B2 seviyesini başarı ile 
tamamlarsanız Bahar yarıyılında fakülteye kayıt yaptırıp bölüm derslerini alabilirsiniz. B2 İngilizce 
yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler sonrasında İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görmeye devam 
edemezler.

İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılabilmek için girmem gereken sınavlar nelerdir?

İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılabilmek için Hazırlık Muafiyet Sınavı’na (B2 Sınavı) girmeniz 
gerekmektedir. İngilizce Yeterlik Sınavı’nın örneğine sofl.antalya.edu.tr adresimizden (Yabancı Diller 
Yüksekokulu-İngilizce Dil Eğitim Programı-Ölçme Değerlendirme) ulaşabilirsiniz.

Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılmadan Hazırlık Sınıfından muaf sayılma şansım var 
mı?

Evet, YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL sınavlarından 65; TOEFL IBT sınavından 78; PTE AKADEMİ sınavından 67 
ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf sayılırlar.

İngilizce bilmiyorum, Düzey Belirleme Sınavına girmesem olur mu?

Eğitim dili İngilizce olan İngilizce Lisans bölümünde okuyacak tüm öğrencilerin seviyelerine göre 
sınıflarına sağlıklı bir şekilde yerleştirilebilmeleri için düzey belirleme sınavına girmeleri zorunludur.

İngilizce düzey belirleme sınavının tarihi, saati, yeri nedir?

İngilizce düzey belirleme sınavı her akademik yılın başında öğrencilerin kayıt yaptırdığı gün önceden 
bildirilen saatlerde ve sınıflarda Döşemealtı Yerleşkesinde yapılır. Sınav sonucunuzu Antalya Bilim 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi’nde belirtildiği tarihte, Antalya Bilim 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası “Duyurular” kısmından öğrenebilirsiniz.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavının içeriği nedir?

Düzey belirleme sınavı iki aşamadan oluşmaktadır:

a. Dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma ve dinleme becerilerini ölçen çoktan seçmeli sorulardan oluşan 
çevrimiçi sınav
b. Çevrimiçi sınavda belirlenen düzeye göre belirlenen yazılı bir sınav

İngilizce dil eğitim programında öğrenciler düzeylerine göre sınıflarına nasıl yerleştiriliyorlar?

Antalya Bilim Üniversitesi'nde öğrenim hakkı kazanan öğrenciler YDYO İngilizce düzey belirleme 
sınavına tabi tutulurlar. Düzey belirleme sınavından B1 (orta) düzeyi ve üzerinde puan alan öğrenciler 
İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak için İngilizce yeterlik sınavına girme hakkı kazanırlar. İngilizce 
yeterlik sınavında başarı notu 70’tir. Düzey belirleme sınavında seviyeleri B1 (orta) seviyenin altında 
çıkan öğrenciler hazırlık sınıflarına yerleştirilirler.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı sonuçları nerede ilan edilir?

Sonuçlar, sınav günü öğretim görevlileri tarafından sınavın yapıldığı salonda ilan edilir.

Hazırlık Muafiyet Sınavı (B2 Sınavı) bir akademik yıl içerisinde kaç kere düzenlenir?

B2 Sınavı, her akademik yılın başında, güz yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda 
en az üç defa yapılır. Gerektiğinde yaz okulu sonunda, ek kontenjanla, yatay geçişle veya YÖK 
tarafından belirlenen tarihe kadar üniversiteye kabul edilen öğrenciler için de Hazırlık Bitirme 
Sınavı/Hazırlık Muafiyet/B2 Sınavı yapılabilir.

Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılabilmek için İngilizce Seviye Belirleme Sınavından 
kaç puan almam gerekir?
Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılabilmek için, İngilizce Seviye Belirleme Sınavından B1 ve 
üzeri seviyesinde puan alınması gerekir.

ödeme yapılabilmektedir. Dönemlik ödemelerde taksit sayısı Güz Dönemi için 1 peşin 4 taksit, Bahar 
Dönemi Eğitim Ücreti için ise 4 taksittir. 
Anlaşmalı banka kredi kartları: Bonus, World, Axess, Maximum, Bankart özellikli tüm banka kredi kartları

Eğitim ücret ödemelerini banka aracılığı ile (Kredi Mevduat Hesabı Yöntemi) taksitli olarak 
yapmak istiyorum, detayları öğrenebilir miyim?

Anlaşmalı bankamız olan Vakıfbank aracılığı ile Okul Tahsilat Sistemi (OTS) kullanılarak 1 peşin 8 taksite 
kadar taksitli ödeme yapılabilmektedir. 
Vakıfbank Okul Tahsilat Sistemi için yetkili şube Vakıfbank Antalya Şube’dir.
ÖNEMLİ NOT: Ödeme planındaki taksit tutarlarının mutlaka ve mutlaka Krediyi Kullanan kişiye ait OTS 
hesabına yatırılması gerekmektedir. (Kredili OTS kullanan kişi Ahmet Mehmet ise taksit tutarı da Ahmet 
Mehmet’e ait Vakıfbank’ta adına açılmış hesaba yatırılmalıdır, Üniversiteye ait hesaba yatırılmamalıdır.)  
Aksi takdirde hesabın kredili olması nedeni ile hesapta yeterli bakiye olmasına bakılmaksızın banka 
tarafından otomatik olarak Üniversiteye ait hesaba aktarılan taksit tutarı için gecikme gün sayısı kadar 
gecikme faizi banka tarafından hesaba yansıtılacaktır.

Detaylar aşağıdaki şekildedir.

1- OTS ile ödeme yapılabilmesi için, başvuru sahibinin banka tarafından yapılacak istihbaratının olumlu 
ve banka tarafından talep edilen belgelerin işlem sırasında sunulması gerekmektedir. Talep edilen 
belgeler aşağıda listelenmiştir.

• T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı,
• Öğrencinin kimlik fotokopisi,
• Çalışma şekline göre aşağıdaki gelir belgeleri, 

SGK’lı Çalışan için; Son aya ait işyeri tarafından imza kaşe yapılmış maaş bordrosu ve SGK hizmet 
dökümü,
Kamu Personeli için; E-Bordro Dökümü

Emekli için; E-devletten emekli maaş dökümü veya bankadan alınan 3 aylık kaşe ve imzalı maaş hesabı 
dökümü 

Serbest Meslek sahibi için; Güncel Vergi Levhası

• Finans Müdürlüğü tarafından verilecek onaylı ödeme planı,

2- Onaylı ödeme planı, yeni kayıt işlemlerinde merkez kampüste bulunan tahsilat masalarından temin 
edilebilir. Kayıt yenileme işlemleri için ise yine kampüste bulunan tahsilat masalarından veya 
finans@antalya.edu.tr adresinden iletişime geçilerek temin edilebilmektedir.

3- Başvurular, onaylı ödeme planı ve banka tarafından talep edilen belgeler ile;
Güz döneminde kayıt süresince merkez kampüste kurulacak Vakıfbank gişeleri, Antalya merkez için 
Vakıfbank Antalya Şubesi, Antalya merkez dışı ilçeler ile diğer iller için ise en yakın Vakıfbank Şubesi 
aracılığı ile yapılabilecektir.

Bahar döneminde ise Antalya merkez için Vakıfbank Antalya Şubesi, Antalya merkez dışı ilçeler ile diğer 
iller için ise en yakın Vakıfbank Şubesi aracılığı ile yapılabilecektir.

4- Başvuru sonrasında Vakıfbank ilgili personeli tarafından yapılacak istihbarat olumlu ise gerekli 
evraklar alınarak başvuru sahibine OTS Taahhütnamesi imzalatılarak Kredili OTS hesabı tanımlanır.
 
5- Ödeme planındaki ödeme tarihlerinde, taksit tutarları Kredili OTS hesabından (Kredili OTS kullanan 
kişinin hesabı), hesapta yeterli bakiye olmasına bakılmaksızın banka tarafından otomatik olarak 
Üniversiteye ait hesaba aktarılır ve ilgili taksit ödemesi tamamlanmış olur.

6- OTS hesabı tutar değişikliği veya iptali için taksit vadesinden en az 7 iş günü öncesinden Finans 
Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Üniversite bilgisi ve onayı olmadan değişiklik ve iptal işlemi 

İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olmak için B2 Sınavından kaç puan almam gerekir?

70 ve üzeri puan almanız gerekmektedir.

Hazırlık Muafiyet Sınavının (B2 Sınavı) içeriği nedir?

B2 Sınavı 4 ana bölümden oluşmaktadır.

1. Okuma (10 puan): Öğrencilerin 2 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili açık uçlu soruları 
cevaplaması gerekmektedir.
2. Dinleme (10 puan): Öğrencilerin bir tane ders metni (lecture) ve 1 tane diyalog dinlemeleri ve 
dinledikleri dinleme parçalarına ait açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.
3. Yazma (20 puan): Öğrencilerin 300-500 kelimelik bir kompozisyon yazmaları gerekmektedir.
4. Konuşma (20 puan): Öğrenciler bu bölümde 2 adet soruya cevap verirler ve her soru için 2 dakika 
konuşmaları gerekmektedir.
Örnek B2 Sınavı için Yabancı Diller Yüksekokulu web sitemizi ziyaret ediniz.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik biriminiz var mıdır? 

Evet. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencinin ruh sağlığını korumayı, sağlıklı gelişimini 
desteklemeyi ve öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen hizmetler 
sunmaktadır

Üniversitenizide Yurt imkanı var mıdır?

Evet, Kampüs içerisinde Kız öğrencilerimiz için yurt imkanı mevcuttur.

Tek  Kişilik Oda  :  45.000 TL
4  Kişilik Oda (Kişi Başı) :  30.000 TL

Ödeme: Kredi kartına 8 taksit ile ya da Havale Eft ile ödeme yapılabilir.

Sabah kahvaltısı ve akşam  yemeği ücretin içerisinde olup wifi internet , ısınma , 24 saat sıcak su , ortak 
alanda ütü ve ütü masası ,  güvenlik hizmetleri de dahildir.  Çamaşır yıkama ücretlidir.  Öğle yemeğini 
kampüs içerisinde yemekhane bölümünden cüzi bir ücret karşılığı alabilirler.
Odalarda duş ve tuvalet ayrı olarak bulunmaktadir.

Not: Son Giriş Saati :  23.00

Erkek öğrencilerimiz için ise şehir merkezinde bulunan KYK yurtları ve kampüs etrafında özel yurtlar 
bulunmaktadır.

Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için kiminle görüşebilirim?

Üniversitemize 0 (242) 245 00 00 numaralı telefondan veya info@antalya.edu.tr mail adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

Üniversitenin adresi nedir? Şehir merkezinden kampüse nasıl ulaşabilirim?

Döşemealtı Yerleşkesi: Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı No:290 07190 / Döşemealtı / ANTALYA

Şehiriçi Yerleşkesi Adresi (Downtown Kampüs): Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84 
Muratpaşa/ Antalya (Markantalya AVM Üzeri)

Güllük Yerleşkesi: Üçgen Mh. Tonguç Cd. No : 31 Muratpaşa/ANTALYA (Birim AVM Üzeri) (İngilizce 
Hazırlık Sınıfı dersleri Güllük Yerleşkesinde verilmektedir)

Üniversitemize, belediyenin sunduğu imkanlar dahilinde şehir merkezinden hareket eden DC15, DC15A 
DC79 ve SD20 numaralı araçlar ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Güzergahlar ve saatleri hakkında detaylı bilgi 
için;

www.antalya.edu.tr/#/iletisim adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca üniversitemiz, özel bir ulaşım şirketi olan Döşemealtı Turizm ile çalışmaktadır. Bu anlaşma 
gereğince üniversitemiz öğrencilerine ve personeline ulaşım hizmeti verilmektedir. Servis güzergahları, 
öğrencilerden ve üniversite personelinden gelen talepler doğrultusunda belirlenmektedir.
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Antalya Bilim Üniversitesi’ne kabul koşulları nelerdir?

Aday öğrenciler, Antalya Bilim Üniversitesi'nin önlisans ve lisans programlarına YKS puanlarıyla 
başvurabilmektedirler.

Antalya Bilim Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme 
dışında kayıt olabilmem mümkün mü?

ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi yerleştirme sınavları sonucunda Üniversitenin bir diploma 
programına yerleştirilmiş olmak veya yatay geçiş başvurusu kabul edilmiş olmak gerekir. Uluslararası 
öğrencilerin kabulü ve kayıtları için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından 
belirlenen esaslar uygulanır.

Ek kontenjan ile üniversitenize kayıt yapılıyor mu?

ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirme sonucunda bölüm ve programlarda boş kontenjan kalması 
durumunda, sınava giren ve herhangi bir üniversiteye yerleştirilemeyen öğrenciler ek kontenjan 
döneminde üniversitemizi tercih edebilirler.

Kayıt dondurma işlemi yapılıyor mu? Kayıt dondurma işleminin koşulları nelerdir?

Evet, Üniversitemizde kayıt dondurma işlemleri yapılabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Öğrenci İşleri 
Müdürlüğümüzle iletişime geçebilirler. Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite 
tarafından verilen burslardan yararlanamazlar.

Kayıt tarihleri nereden öğrenilir?

Web sitemizde ilan edilecektir. www.antalya.edu.tr 

İlk kayıt işlemlerini herkes kendisi mi yaptırmak zorunda?

Evet. Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, kendileri veya noter onaylı vekil tayin ettikleri kişiler 
vasıtasıyla da yaptırabilir.

Burs olanakları nelerdir?

Üniversitemizi ilk 3 tercihinden herhangi biriyle yerleşen öğrencilerimize ÖSYM bursuna ek olarak %15 
tercih bursu sağlanacaktır.
***Tüm bölümler için geçerlidir.

Öğrenim Bursları, Akademik Başarı Bursları, Sporcu Bursları, Çift Ana Dal ve Yan Dal Bursu, Derece Bursu, 
Şehit ve Gazi Çocukları Bursu, Engelli Öğrenci Bursu
***Entegre sistemle eğitim yapan Diş Hekimliği Fakültesi ve Pilotaj bölümü ile Lisansüstü Eğitim Programları bu 
bursların kapsamı dışındadır. 

Bir dersten kalınırsa burs kesilir mi?

ÖSYM burslarımız lisans programlarında 7 yıl, önlisans programlarında 4 yıl boyunca devam etmektedir. 
Disiplin suçu işlenmedikçe kesilmez.

Antalya Bilim Üniversitesi'nde ders geçme sistemi mi, sınıf geçme sistemi mi 
uygulanmaktadır?

Antalya Bilim Üniversitesi'nde, Diş Hekimliği Fakültesi hariç, her bölüm ve fakültede ders geçme sistemi 
uygulanmaktadır. Diş Hekimliği Fakültesinde ders geçme değil sınıf geçme sistemi
uygulanmaktadır. Böylelikle bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve
öğrencinin kaldığı sınıfta başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar etmesi gerekir.

Sporcu bursu var mıdır?

Evet. 

(1) Üniversitemizin adına spor faaliyetlerine katılan ve/veya üniversitemizi
temsil eden sporcu öğrenciler için bölüm hocaları tarafından teklif edilen sporcu bursları
Komisyon tarafından incelenir. Bursun süresi ve miktarı Komisyon tarafından belirlenir ve
Mütevelli Heyet tarafından onaylanarak karara bağlanır.

(2) Güz ya da bahar yarıyılında başlayan burs o yılın eğitim öğretim yılı sonunda sona erer. Bir
sonraki eğitim öğretim yılı başında burs başvurusu yenilenebilir.

Şehit ve gazi çocukları bursu var mıdır?

Şehit ve Gazi finansal desteği, her yıl ÖSYM puanına göre kayıt yaptıracak olan programın bağlı olduğu 
puan türünde en üst sırada bulunan Şehit ve Gazi çocuğu olan adaydan başlamak üzere sıralama 
yapılarak belirlenmektedir. Sıralamada ilk 10’a giren şehit ve gazilerin eş ve çocukları bu burs 
kategorisinden faydalanabilir.

***Entegre sistemle eğitim yapan Tıp, Diş Hekimliği, Pilotaj gibi bölümlerde okuyan öğrenciler bu 
bursların kapsamı dışındadır.  

Farklı türden burslara aynı anda sahip olma şansımız var mıdır?

Öğrencinin birden fazla başlıkta bursluluğu kazanması durumunda sadece en yüksek burs
uygulanır. Bursluluk durumu birbiri üzerine eklenmez. 

Ebeveynleri farklı meslek gruplarından olan adaylara (hakim, savcı, avukat, öğretmen, devlet 
memuru, emniyet mensubu, akademik personel, mülki idare mensubu vb.) özel bir indirim 
uygulaması var mıdır?

Hayır, Öğrenci ebeveynlerinin farklı meslek gruplarından olan adaylara özel bir indirim uygulaması söz 
konusu değildir.

Üniversite içerisinde bölümlerarası yatay geçiş yapıldığı zaman burs kesilir mi?

Antalya Bilim Üniversitesi’nin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan 
öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devam edip etmeyeceği, veya hangi oranda devam 
edeceği, şu şekilde belirlenir:

a) Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrenciler, geçmek istedikleri bölümde, YKS’de almış oldukları puana 
karşılık gelen oranda burslu okuma hakkına sahiptirler.

b) Puanı hiçbir burs oranı için yeterli olmadığı takdirde ise ücretli olarak eğitimine devam eder.

Derslere devam zorunluluğu var mı?

Evet. Derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında devam 
zorunludur. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

Ders tekrarı yapmayı gerektiren durumlar nelerdir?

Program müfredatında bulunan bir dersten F, FX veya U notu alarak başarısız olan öğrenciler bu dersi 
verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.

Ders tekrarında burs kesilir mi?

Hayır. Öğrencimiz eğitimini lisans programlarında 7, ön lisans programlarında 4 yıl boyunca bitirmesi 

durumunda ÖSYM bursları hiçbir koşul altında kesilmemektedir.

Antalya Bilim Üniversitesi’nde çift ana dal yapmak için gerekli şartlar nelerdir?

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın 
başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci 
yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında; anadal önlisans diploma 
programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Çift ana 
dal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu döneme kadar ana dal diploma 
programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Başvuru anında ana dal diploma 
programındaki genel not ortalamas fakülte/yüksekokul içi için en az 4.00 üzerinden 3.00, 
fakülte/yüksekokul dışı için 3,25 olmalıdır. Ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması 
itibari ile en üst %20 de bulunmalıdır. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 
üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst 
%20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından
az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. 

Anadal program süresi sonunda çift anadal/yandal programından mezun olamamış öğrenciler, anadal ve 
ikinci programa devam ettiği her yarıyıl için ilgili programlara ait takip eden dönemlerde aldıkları 
derslerin ücretlerinin AKTS değerleri üzerinden öğrenim ücretini öder. Öğrenci Anadal'dan mezun olursa 
Çift Anadal Programından ilişiği kesilir.

Antalya Bilim Üniversitesi’nde Yan Dal Yapmak Için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Öğrenci, duyurulmuş olan yan dal programına, anadal programının en erken üçüncü yarıyılının başında, 
en geç ise dört yıllık programlarda altıncı yarıyılının başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılının 
başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılının başında olması gerekir. Yan dal programına 
başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu döneme kadar ana dal diploma programında aldığı tüm 
kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Başvuru anında ana dal diploma programındaki genel not 
ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.75 olmalıdır.

Başka bir üniversiteden Antalya Bilim Üniversitesi’ne Yatay Geçiş Başvurusu Yapılabilir mi? 
Geçiş Için Şartlar Nelerdir?

Evet, ABÜ’ye başka bir üniversiteden yatay geçiş yapılabilir.
 
Kurumlar Arası Başarı Koşulu ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurumlar-arasi-basari-k
osulu-ile-yatay-gecis-1 

Kurumlar Arası Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurumlar-arasi-merkezi-
yerlestirme-puani-ile-yatay-gecis

Kurum içi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurum-ici-merkezi-yerle
stirme-puani-ile-yatay-gecis

Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/yurtdisindaki-yuksekogr
etim-kurumlarindan-yatay-gecis-1  sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

2022-2023 Akademik Yılına Ait Dikey Geçiş Kontenjanı Nedir?  

Üniversitemizde bu yıl DGS ile alım yapılmamaktadır.

Hangi bölümlerin öğretim dili İngilizcedir?

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve 
Turizm Fakültesi bölümlerimizin öğretim dili %100 İngilizce'dir. 

Antalya Bilim Üniversitesi'nde "Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm var 
mıdır? 

Üniversitemizde "Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm yoktur. 

Disiplin Suçu Oluşturan Konular Nelerdir?

YÖK web sitesinde www.yok.gov.tr  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ ne bakınız. 

Erasmus programına katılma şartları nelerdir?

Lisans seviyesindeki bir öğrencinin Erasmus+ öğrenim ve staj programına başvurabilmesi için ders 
ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.20 olmalı ve katılacakları Erasmus İngilizce dil sınavından staj için 
100 üzerinden en az 50, öğrenim için en az 60 puan almalıdır. Yüksek lisans öğrencilerinin de not 
ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olmalı ve katılacakları Erasmus İngilizce dil sınavından da 100 
üzerinden en az 70 almaları gerekmektedir. Başvurular, Erasmus+ Değerlendirme Puanına göre 
hibelendirilmektedir. Erasmus+ Değerlendirme Puanı; Öğrencinin Ağırlıklı ortalamasının (GPA) %50’si ve 
Üniversitemiz Dil okulunca düzenlenen Erasmus+ İngilizce seviye tespit sınavından aldığı puanının 
%50’sinin toplamıyla hesaplanır. YÖKDİL, YDS ve TOEFL sınav sonuçları da kabul edilmektedir. Hibe 
Almaya hak kazanan öğrencilerimiz yurtdışında anlaşmalı üniversitelerde 3 aydan 12 aya kadar eğitim 
alabilirler veya AB sınırları içinde istedikleri bir firmada staj yapabilirler.

Erasmus programından yararlanma süresi ne kadardır?

Öğrenci eğitim için en az 3 ay en fazla 12 ay, staj için ise en az 2 ay en fazla 12 ay Erasmus+ 
programından yararlanabilir. (her bir öğrenim dönemi için geçerlidir. Lisans seviyesindeki bir Öğrenci en 
fazla 12 ay boyunca Erasmus Değişim Programı’ndan yararlanabilir ama yüksek lisansa geçtiği anda 
tekrar 12 ay Erasmus Değişim Programı’ndan yararlanma hakkı doğmaktadır.)

Erasmus programı için ekstra ücret ödemek gerekiyor mu?

Öğrenci Erasmus+ programı için misafir olduğu kuruma herhangi bir öğrenim ücreti ödemez. 

Erasmus Hibe Ödemesi nasıl gerçekleşir?

Öğrencinin alacağı hibe miktarı gideceği ülkeye göre değişmektedir. Alacağı toplam hibenin %80’i 
değişime başlamadan önce %20’si ise değişimden sonra öğrencinin tüm belgelerini tamamlamasının 
ardındanüniversitemizin anlaşmalı olduğu bankada açacağı EURO hesabına yatırılır. 

Eğitim ücret ödemelerini peşin olarak yapabilir miyim?

Evet. Ödemeleriniz Üniversitemize ait banka hesap numaralarına EFT/Havale yöntemi ile ve/veya kredi 
kartı ile tek çekim yapılarak peşin olarak yapılabilmektedir. Kredi kartı ile yapılacak peşin ödemeler için 
anlaşmalı banka kredi kartı olması koşulu aranmamaktadır.

Eğitim ücret ödemelerini kredi kartı ile taksitli olarak yapmak istiyorum, detayları öğrenebilir 
miyim?

Üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaların kredi kartlarına 1 peşin 8 taksite kadar kredi kartı ile 

banka tarafından yapılmayacaktır. Değişiklik veya iptal bildirimi Finans Müdürlüğü tarafından bankaya 
yazılı olarak yapılır.

7- Ödemenin kabul edilmesi için banka tarafından onaylanan banka kaşe ve imzalı OTS 
Taahhütnamesinin Finans Birimine mutlaka ve mutlaka gönderilmiş/göndertilmiş/teslim edilmiş olması 
gerekmektedir.

Eğitim ücret ödemelerini dönemsel olarak yapabilir miyim?

Evet. Eğitim ücret ödemeleri ilgili akademik yıl takviminde belirtilen Güz Dönemi ve Bahar Dönemi ders 
kayıt tarihlerinde veya öncesinde ayrı ayrı yapılabilmektedir.
 
Güz Dönemi Eğitim Ücreti peşin ya da 1 peşin 4 taksite kadar taksitli ödeme seçeneği, Bahar Dönemi 
Eğitim Ücreti ise peşin yada 4 taksite kadar taksitli ödeme seçeneği kullanılarak ödenebilecektir. 

Taksitli ödemeler Üniversitenin anlaşmalı olduğu banka kredi kartları aracılığı ile ve/veya yine anlaşmalı 
olduğu banka aracılığı ile (Vakıfbank Okul Tahsilat Sistemi (OTS) Yöntemi) yapılabilir.

Eğitim-öğretim hayatı devam ederken bölüm ücretlerine zam gelir mi?

Eğitim ücreti, enflasyon oranı ve diğer ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, her yıl Mütevelli Heyeti 
tarafından belirlenen oranda artırılır. Ödenecek yıllık ücret, ders sayısı veya yarıyıl esasına göre 
hesaplanmayıp, güz ve bahar yarıyıllarından oluşan normal eğitim süresi için ve her akademik yıl 
itibarıyla Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

İngilizce dil eğitim programı okumak zorunlu mudur?

Üniversitemizde eğitim dili İngilizce olan programlar için B2 sınavında İngilizce yeterlik sınavında 
başarılı olamayan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfını okumak zorundadır.

İngilizce Hazırlık dersleri Döşemealtı Kampüsünde mi verilir?

Hayır. Hazırlık Sınıfı dersleri Güllük Şehir Yerleşkesi Kampüsünde verilir. Güllük Şehir Yerleşkesi adresini 
Antalya Bilim Üniversitesi web sitesinde görebilirsiniz.

İngilizce Hazırlık Programının süresi nedir?

İngilizce Hazırlık Programının süresi 1 (bir) akademik yıldır. Azami süre ise 2 (iki) akademik yıldır. Bir 
akademik yıl sonunda başarılı olan öğrenciler, fakültedeki ilgili programlarına başlarlar. Başarılı 
olamayan öğrenciler ise İngilizce hazırlık sınıfını 1 (bir) akademik yıl daha tekrar ederler. İkinci akademik 
yılın sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

Bölümüm % 100 Türkçe, istersem yine de hazırlık eğitimi alabilir miyim?

Evet, isteyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına kayıt yaptırabilirler.

İngilizce hazırlık sınıfında devam zorunluluğu var mıdır? 

Evet, İngilizce hazırlık sınıfında devam zorunluluğu vardır.

İngilizce Hazırlık Programını Güz yarıyılında başarılı bir şekilde tamamlarsam Bahar yarıyılında 
fakülteden ders alabilir miyim?

Evet, Hazırlık Muafiyet Sınavı’ndan (B2 Sınavı) geçerli puanı alır ya da B2 seviyesini başarı ile 
tamamlarsanız Bahar yarıyılında fakülteye kayıt yaptırıp bölüm derslerini alabilirsiniz. B2 İngilizce 
yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler sonrasında İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görmeye devam 
edemezler.

İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılabilmek için girmem gereken sınavlar nelerdir?

İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılabilmek için Hazırlık Muafiyet Sınavı’na (B2 Sınavı) girmeniz 
gerekmektedir. İngilizce Yeterlik Sınavı’nın örneğine sofl.antalya.edu.tr adresimizden (Yabancı Diller 
Yüksekokulu-İngilizce Dil Eğitim Programı-Ölçme Değerlendirme) ulaşabilirsiniz.

Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılmadan Hazırlık Sınıfından muaf sayılma şansım var 
mı?

Evet, YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL sınavlarından 65; TOEFL IBT sınavından 78; PTE AKADEMİ sınavından 67 
ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf sayılırlar.

İngilizce bilmiyorum, Düzey Belirleme Sınavına girmesem olur mu?

Eğitim dili İngilizce olan İngilizce Lisans bölümünde okuyacak tüm öğrencilerin seviyelerine göre 
sınıflarına sağlıklı bir şekilde yerleştirilebilmeleri için düzey belirleme sınavına girmeleri zorunludur.

İngilizce düzey belirleme sınavının tarihi, saati, yeri nedir?

İngilizce düzey belirleme sınavı her akademik yılın başında öğrencilerin kayıt yaptırdığı gün önceden 
bildirilen saatlerde ve sınıflarda Döşemealtı Yerleşkesinde yapılır. Sınav sonucunuzu Antalya Bilim 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi’nde belirtildiği tarihte, Antalya Bilim 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası “Duyurular” kısmından öğrenebilirsiniz.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavının içeriği nedir?

Düzey belirleme sınavı iki aşamadan oluşmaktadır:

a. Dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma ve dinleme becerilerini ölçen çoktan seçmeli sorulardan oluşan 
çevrimiçi sınav
b. Çevrimiçi sınavda belirlenen düzeye göre belirlenen yazılı bir sınav

İngilizce dil eğitim programında öğrenciler düzeylerine göre sınıflarına nasıl yerleştiriliyorlar?

Antalya Bilim Üniversitesi'nde öğrenim hakkı kazanan öğrenciler YDYO İngilizce düzey belirleme 
sınavına tabi tutulurlar. Düzey belirleme sınavından B1 (orta) düzeyi ve üzerinde puan alan öğrenciler 
İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak için İngilizce yeterlik sınavına girme hakkı kazanırlar. İngilizce 
yeterlik sınavında başarı notu 70’tir. Düzey belirleme sınavında seviyeleri B1 (orta) seviyenin altında 
çıkan öğrenciler hazırlık sınıflarına yerleştirilirler.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı sonuçları nerede ilan edilir?

Sonuçlar, sınav günü öğretim görevlileri tarafından sınavın yapıldığı salonda ilan edilir.

Hazırlık Muafiyet Sınavı (B2 Sınavı) bir akademik yıl içerisinde kaç kere düzenlenir?

B2 Sınavı, her akademik yılın başında, güz yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda 
en az üç defa yapılır. Gerektiğinde yaz okulu sonunda, ek kontenjanla, yatay geçişle veya YÖK 
tarafından belirlenen tarihe kadar üniversiteye kabul edilen öğrenciler için de Hazırlık Bitirme 
Sınavı/Hazırlık Muafiyet/B2 Sınavı yapılabilir.

Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılabilmek için İngilizce Seviye Belirleme Sınavından 
kaç puan almam gerekir?
Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılabilmek için, İngilizce Seviye Belirleme Sınavından B1 ve 
üzeri seviyesinde puan alınması gerekir.

ödeme yapılabilmektedir. Dönemlik ödemelerde taksit sayısı Güz Dönemi için 1 peşin 4 taksit, Bahar 
Dönemi Eğitim Ücreti için ise 4 taksittir. 
Anlaşmalı banka kredi kartları: Bonus, World, Axess, Maximum, Bankart özellikli tüm banka kredi kartları

Eğitim ücret ödemelerini banka aracılığı ile (Kredi Mevduat Hesabı Yöntemi) taksitli olarak 
yapmak istiyorum, detayları öğrenebilir miyim?

Anlaşmalı bankamız olan Vakıfbank aracılığı ile Okul Tahsilat Sistemi (OTS) kullanılarak 1 peşin 8 taksite 
kadar taksitli ödeme yapılabilmektedir. 
Vakıfbank Okul Tahsilat Sistemi için yetkili şube Vakıfbank Antalya Şube’dir.
ÖNEMLİ NOT: Ödeme planındaki taksit tutarlarının mutlaka ve mutlaka Krediyi Kullanan kişiye ait OTS 
hesabına yatırılması gerekmektedir. (Kredili OTS kullanan kişi Ahmet Mehmet ise taksit tutarı da Ahmet 
Mehmet’e ait Vakıfbank’ta adına açılmış hesaba yatırılmalıdır, Üniversiteye ait hesaba yatırılmamalıdır.)  
Aksi takdirde hesabın kredili olması nedeni ile hesapta yeterli bakiye olmasına bakılmaksızın banka 
tarafından otomatik olarak Üniversiteye ait hesaba aktarılan taksit tutarı için gecikme gün sayısı kadar 
gecikme faizi banka tarafından hesaba yansıtılacaktır.

Detaylar aşağıdaki şekildedir.

1- OTS ile ödeme yapılabilmesi için, başvuru sahibinin banka tarafından yapılacak istihbaratının olumlu 
ve banka tarafından talep edilen belgelerin işlem sırasında sunulması gerekmektedir. Talep edilen 
belgeler aşağıda listelenmiştir.

• T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı,
• Öğrencinin kimlik fotokopisi,
• Çalışma şekline göre aşağıdaki gelir belgeleri, 

SGK’lı Çalışan için; Son aya ait işyeri tarafından imza kaşe yapılmış maaş bordrosu ve SGK hizmet 
dökümü,
Kamu Personeli için; E-Bordro Dökümü

Emekli için; E-devletten emekli maaş dökümü veya bankadan alınan 3 aylık kaşe ve imzalı maaş hesabı 
dökümü 

Serbest Meslek sahibi için; Güncel Vergi Levhası

• Finans Müdürlüğü tarafından verilecek onaylı ödeme planı,

2- Onaylı ödeme planı, yeni kayıt işlemlerinde merkez kampüste bulunan tahsilat masalarından temin 
edilebilir. Kayıt yenileme işlemleri için ise yine kampüste bulunan tahsilat masalarından veya 
finans@antalya.edu.tr adresinden iletişime geçilerek temin edilebilmektedir.

3- Başvurular, onaylı ödeme planı ve banka tarafından talep edilen belgeler ile;
Güz döneminde kayıt süresince merkez kampüste kurulacak Vakıfbank gişeleri, Antalya merkez için 
Vakıfbank Antalya Şubesi, Antalya merkez dışı ilçeler ile diğer iller için ise en yakın Vakıfbank Şubesi 
aracılığı ile yapılabilecektir.

Bahar döneminde ise Antalya merkez için Vakıfbank Antalya Şubesi, Antalya merkez dışı ilçeler ile diğer 
iller için ise en yakın Vakıfbank Şubesi aracılığı ile yapılabilecektir.

4- Başvuru sonrasında Vakıfbank ilgili personeli tarafından yapılacak istihbarat olumlu ise gerekli 
evraklar alınarak başvuru sahibine OTS Taahhütnamesi imzalatılarak Kredili OTS hesabı tanımlanır.
 
5- Ödeme planındaki ödeme tarihlerinde, taksit tutarları Kredili OTS hesabından (Kredili OTS kullanan 
kişinin hesabı), hesapta yeterli bakiye olmasına bakılmaksızın banka tarafından otomatik olarak 
Üniversiteye ait hesaba aktarılır ve ilgili taksit ödemesi tamamlanmış olur.

6- OTS hesabı tutar değişikliği veya iptali için taksit vadesinden en az 7 iş günü öncesinden Finans 
Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Üniversite bilgisi ve onayı olmadan değişiklik ve iptal işlemi 

İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olmak için B2 Sınavından kaç puan almam gerekir?

70 ve üzeri puan almanız gerekmektedir.

Hazırlık Muafiyet Sınavının (B2 Sınavı) içeriği nedir?

B2 Sınavı 4 ana bölümden oluşmaktadır.

1. Okuma (10 puan): Öğrencilerin 2 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili açık uçlu soruları 
cevaplaması gerekmektedir.
2. Dinleme (10 puan): Öğrencilerin bir tane ders metni (lecture) ve 1 tane diyalog dinlemeleri ve 
dinledikleri dinleme parçalarına ait açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.
3. Yazma (20 puan): Öğrencilerin 300-500 kelimelik bir kompozisyon yazmaları gerekmektedir.
4. Konuşma (20 puan): Öğrenciler bu bölümde 2 adet soruya cevap verirler ve her soru için 2 dakika 
konuşmaları gerekmektedir.
Örnek B2 Sınavı için Yabancı Diller Yüksekokulu web sitemizi ziyaret ediniz.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik biriminiz var mıdır? 

Evet. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencinin ruh sağlığını korumayı, sağlıklı gelişimini 
desteklemeyi ve öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen hizmetler 
sunmaktadır

Üniversitenizide Yurt imkanı var mıdır?

Evet, Kampüs içerisinde Kız öğrencilerimiz için yurt imkanı mevcuttur.

Tek  Kişilik Oda  :  45.000 TL
4  Kişilik Oda (Kişi Başı) :  30.000 TL

Ödeme: Kredi kartına 8 taksit ile ya da Havale Eft ile ödeme yapılabilir.

Sabah kahvaltısı ve akşam  yemeği ücretin içerisinde olup wifi internet , ısınma , 24 saat sıcak su , ortak 
alanda ütü ve ütü masası ,  güvenlik hizmetleri de dahildir.  Çamaşır yıkama ücretlidir.  Öğle yemeğini 
kampüs içerisinde yemekhane bölümünden cüzi bir ücret karşılığı alabilirler.
Odalarda duş ve tuvalet ayrı olarak bulunmaktadir.

Not: Son Giriş Saati :  23.00

Erkek öğrencilerimiz için ise şehir merkezinde bulunan KYK yurtları ve kampüs etrafında özel yurtlar 
bulunmaktadır.

Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için kiminle görüşebilirim?

Üniversitemize 0 (242) 245 00 00 numaralı telefondan veya info@antalya.edu.tr mail adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

Üniversitenin adresi nedir? Şehir merkezinden kampüse nasıl ulaşabilirim?

Döşemealtı Yerleşkesi: Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı No:290 07190 / Döşemealtı / ANTALYA

Şehiriçi Yerleşkesi Adresi (Downtown Kampüs): Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84 
Muratpaşa/ Antalya (Markantalya AVM Üzeri)

Güllük Yerleşkesi: Üçgen Mh. Tonguç Cd. No : 31 Muratpaşa/ANTALYA (Birim AVM Üzeri) (İngilizce 
Hazırlık Sınıfı dersleri Güllük Yerleşkesinde verilmektedir)

Üniversitemize, belediyenin sunduğu imkanlar dahilinde şehir merkezinden hareket eden DC15, DC15A 
DC79 ve SD20 numaralı araçlar ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Güzergahlar ve saatleri hakkında detaylı bilgi 
için;

www.antalya.edu.tr/#/iletisim adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca üniversitemiz, özel bir ulaşım şirketi olan Döşemealtı Turizm ile çalışmaktadır. Bu anlaşma 
gereğince üniversitemiz öğrencilerine ve personeline ulaşım hizmeti verilmektedir. Servis güzergahları, 
öğrencilerden ve üniversite personelinden gelen talepler doğrultusunda belirlenmektedir.
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Antalya Bilim Üniversitesi’ne kabul koşulları nelerdir?

Aday öğrenciler, Antalya Bilim Üniversitesi'nin önlisans ve lisans programlarına YKS puanlarıyla 
başvurabilmektedirler.

Antalya Bilim Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme 
dışında kayıt olabilmem mümkün mü?

ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi yerleştirme sınavları sonucunda Üniversitenin bir diploma 
programına yerleştirilmiş olmak veya yatay geçiş başvurusu kabul edilmiş olmak gerekir. Uluslararası 
öğrencilerin kabulü ve kayıtları için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından 
belirlenen esaslar uygulanır.

Ek kontenjan ile üniversitenize kayıt yapılıyor mu?

ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirme sonucunda bölüm ve programlarda boş kontenjan kalması 
durumunda, sınava giren ve herhangi bir üniversiteye yerleştirilemeyen öğrenciler ek kontenjan 
döneminde üniversitemizi tercih edebilirler.

Kayıt dondurma işlemi yapılıyor mu? Kayıt dondurma işleminin koşulları nelerdir?

Evet, Üniversitemizde kayıt dondurma işlemleri yapılabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Öğrenci İşleri 
Müdürlüğümüzle iletişime geçebilirler. Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite 
tarafından verilen burslardan yararlanamazlar.

Kayıt tarihleri nereden öğrenilir?

Web sitemizde ilan edilecektir. www.antalya.edu.tr 

İlk kayıt işlemlerini herkes kendisi mi yaptırmak zorunda?

Evet. Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, kendileri veya noter onaylı vekil tayin ettikleri kişiler 
vasıtasıyla da yaptırabilir.

Burs olanakları nelerdir?

Üniversitemizi ilk 3 tercihinden herhangi biriyle yerleşen öğrencilerimize ÖSYM bursuna ek olarak %15 
tercih bursu sağlanacaktır.
***Tüm bölümler için geçerlidir.

Öğrenim Bursları, Akademik Başarı Bursları, Sporcu Bursları, Çift Ana Dal ve Yan Dal Bursu, Derece Bursu, 
Şehit ve Gazi Çocukları Bursu, Engelli Öğrenci Bursu
***Entegre sistemle eğitim yapan Diş Hekimliği Fakültesi ve Pilotaj bölümü ile Lisansüstü Eğitim Programları bu 
bursların kapsamı dışındadır. 

Bir dersten kalınırsa burs kesilir mi?

ÖSYM burslarımız lisans programlarında 7 yıl, önlisans programlarında 4 yıl boyunca devam etmektedir. 
Disiplin suçu işlenmedikçe kesilmez.

Antalya Bilim Üniversitesi'nde ders geçme sistemi mi, sınıf geçme sistemi mi 
uygulanmaktadır?

Antalya Bilim Üniversitesi'nde, Diş Hekimliği Fakültesi hariç, her bölüm ve fakültede ders geçme sistemi 
uygulanmaktadır. Diş Hekimliği Fakültesinde ders geçme değil sınıf geçme sistemi
uygulanmaktadır. Böylelikle bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve
öğrencinin kaldığı sınıfta başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar etmesi gerekir.

Sporcu bursu var mıdır?

Evet. 

(1) Üniversitemizin adına spor faaliyetlerine katılan ve/veya üniversitemizi
temsil eden sporcu öğrenciler için bölüm hocaları tarafından teklif edilen sporcu bursları
Komisyon tarafından incelenir. Bursun süresi ve miktarı Komisyon tarafından belirlenir ve
Mütevelli Heyet tarafından onaylanarak karara bağlanır.

(2) Güz ya da bahar yarıyılında başlayan burs o yılın eğitim öğretim yılı sonunda sona erer. Bir
sonraki eğitim öğretim yılı başında burs başvurusu yenilenebilir.

Şehit ve gazi çocukları bursu var mıdır?

Şehit ve Gazi finansal desteği, her yıl ÖSYM puanına göre kayıt yaptıracak olan programın bağlı olduğu 
puan türünde en üst sırada bulunan Şehit ve Gazi çocuğu olan adaydan başlamak üzere sıralama 
yapılarak belirlenmektedir. Sıralamada ilk 10’a giren şehit ve gazilerin eş ve çocukları bu burs 
kategorisinden faydalanabilir.

***Entegre sistemle eğitim yapan Tıp, Diş Hekimliği, Pilotaj gibi bölümlerde okuyan öğrenciler bu 
bursların kapsamı dışındadır.  

Farklı türden burslara aynı anda sahip olma şansımız var mıdır?

Öğrencinin birden fazla başlıkta bursluluğu kazanması durumunda sadece en yüksek burs
uygulanır. Bursluluk durumu birbiri üzerine eklenmez. 

Ebeveynleri farklı meslek gruplarından olan adaylara (hakim, savcı, avukat, öğretmen, devlet 
memuru, emniyet mensubu, akademik personel, mülki idare mensubu vb.) özel bir indirim 
uygulaması var mıdır?

Hayır, Öğrenci ebeveynlerinin farklı meslek gruplarından olan adaylara özel bir indirim uygulaması söz 
konusu değildir.

Üniversite içerisinde bölümlerarası yatay geçiş yapıldığı zaman burs kesilir mi?

Antalya Bilim Üniversitesi’nin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan 
öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devam edip etmeyeceği, veya hangi oranda devam 
edeceği, şu şekilde belirlenir:

a) Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrenciler, geçmek istedikleri bölümde, YKS’de almış oldukları puana 
karşılık gelen oranda burslu okuma hakkına sahiptirler.

b) Puanı hiçbir burs oranı için yeterli olmadığı takdirde ise ücretli olarak eğitimine devam eder.

Derslere devam zorunluluğu var mı?

Evet. Derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında devam 
zorunludur. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

Ders tekrarı yapmayı gerektiren durumlar nelerdir?

Program müfredatında bulunan bir dersten F, FX veya U notu alarak başarısız olan öğrenciler bu dersi 
verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.

Ders tekrarında burs kesilir mi?

Hayır. Öğrencimiz eğitimini lisans programlarında 7, ön lisans programlarında 4 yıl boyunca bitirmesi 

durumunda ÖSYM bursları hiçbir koşul altında kesilmemektedir.

Antalya Bilim Üniversitesi’nde çift ana dal yapmak için gerekli şartlar nelerdir?

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın 
başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci 
yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında; anadal önlisans diploma 
programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Çift ana 
dal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu döneme kadar ana dal diploma 
programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Başvuru anında ana dal diploma 
programındaki genel not ortalamas fakülte/yüksekokul içi için en az 4.00 üzerinden 3.00, 
fakülte/yüksekokul dışı için 3,25 olmalıdır. Ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması 
itibari ile en üst %20 de bulunmalıdır. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 
üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst 
%20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından
az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. 

Anadal program süresi sonunda çift anadal/yandal programından mezun olamamış öğrenciler, anadal ve 
ikinci programa devam ettiği her yarıyıl için ilgili programlara ait takip eden dönemlerde aldıkları 
derslerin ücretlerinin AKTS değerleri üzerinden öğrenim ücretini öder. Öğrenci Anadal'dan mezun olursa 
Çift Anadal Programından ilişiği kesilir.

Antalya Bilim Üniversitesi’nde Yan Dal Yapmak Için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Öğrenci, duyurulmuş olan yan dal programına, anadal programının en erken üçüncü yarıyılının başında, 
en geç ise dört yıllık programlarda altıncı yarıyılının başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılının 
başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılının başında olması gerekir. Yan dal programına 
başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu döneme kadar ana dal diploma programında aldığı tüm 
kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Başvuru anında ana dal diploma programındaki genel not 
ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.75 olmalıdır.

Başka bir üniversiteden Antalya Bilim Üniversitesi’ne Yatay Geçiş Başvurusu Yapılabilir mi? 
Geçiş Için Şartlar Nelerdir?

Evet, ABÜ’ye başka bir üniversiteden yatay geçiş yapılabilir.
 
Kurumlar Arası Başarı Koşulu ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurumlar-arasi-basari-k
osulu-ile-yatay-gecis-1 

Kurumlar Arası Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurumlar-arasi-merkezi-
yerlestirme-puani-ile-yatay-gecis

Kurum içi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurum-ici-merkezi-yerle
stirme-puani-ile-yatay-gecis

Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/yurtdisindaki-yuksekogr
etim-kurumlarindan-yatay-gecis-1  sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

2022-2023 Akademik Yılına Ait Dikey Geçiş Kontenjanı Nedir?  

Üniversitemizde bu yıl DGS ile alım yapılmamaktadır.

Hangi bölümlerin öğretim dili İngilizcedir?

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve 
Turizm Fakültesi bölümlerimizin öğretim dili %100 İngilizce'dir. 

Antalya Bilim Üniversitesi'nde "Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm var 
mıdır? 

Üniversitemizde "Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm yoktur. 

Disiplin Suçu Oluşturan Konular Nelerdir?

YÖK web sitesinde www.yok.gov.tr  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ ne bakınız. 

Erasmus programına katılma şartları nelerdir?

Lisans seviyesindeki bir öğrencinin Erasmus+ öğrenim ve staj programına başvurabilmesi için ders 
ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.20 olmalı ve katılacakları Erasmus İngilizce dil sınavından staj için 
100 üzerinden en az 50, öğrenim için en az 60 puan almalıdır. Yüksek lisans öğrencilerinin de not 
ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olmalı ve katılacakları Erasmus İngilizce dil sınavından da 100 
üzerinden en az 70 almaları gerekmektedir. Başvurular, Erasmus+ Değerlendirme Puanına göre 
hibelendirilmektedir. Erasmus+ Değerlendirme Puanı; Öğrencinin Ağırlıklı ortalamasının (GPA) %50’si ve 
Üniversitemiz Dil okulunca düzenlenen Erasmus+ İngilizce seviye tespit sınavından aldığı puanının 
%50’sinin toplamıyla hesaplanır. YÖKDİL, YDS ve TOEFL sınav sonuçları da kabul edilmektedir. Hibe 
Almaya hak kazanan öğrencilerimiz yurtdışında anlaşmalı üniversitelerde 3 aydan 12 aya kadar eğitim 
alabilirler veya AB sınırları içinde istedikleri bir firmada staj yapabilirler.

Erasmus programından yararlanma süresi ne kadardır?

Öğrenci eğitim için en az 3 ay en fazla 12 ay, staj için ise en az 2 ay en fazla 12 ay Erasmus+ 
programından yararlanabilir. (her bir öğrenim dönemi için geçerlidir. Lisans seviyesindeki bir Öğrenci en 
fazla 12 ay boyunca Erasmus Değişim Programı’ndan yararlanabilir ama yüksek lisansa geçtiği anda 
tekrar 12 ay Erasmus Değişim Programı’ndan yararlanma hakkı doğmaktadır.)

Erasmus programı için ekstra ücret ödemek gerekiyor mu?

Öğrenci Erasmus+ programı için misafir olduğu kuruma herhangi bir öğrenim ücreti ödemez. 

Erasmus Hibe Ödemesi nasıl gerçekleşir?

Öğrencinin alacağı hibe miktarı gideceği ülkeye göre değişmektedir. Alacağı toplam hibenin %80’i 
değişime başlamadan önce %20’si ise değişimden sonra öğrencinin tüm belgelerini tamamlamasının 
ardındanüniversitemizin anlaşmalı olduğu bankada açacağı EURO hesabına yatırılır. 

Eğitim ücret ödemelerini peşin olarak yapabilir miyim?

Evet. Ödemeleriniz Üniversitemize ait banka hesap numaralarına EFT/Havale yöntemi ile ve/veya kredi 
kartı ile tek çekim yapılarak peşin olarak yapılabilmektedir. Kredi kartı ile yapılacak peşin ödemeler için 
anlaşmalı banka kredi kartı olması koşulu aranmamaktadır.

Eğitim ücret ödemelerini kredi kartı ile taksitli olarak yapmak istiyorum, detayları öğrenebilir 
miyim?

Üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaların kredi kartlarına 1 peşin 8 taksite kadar kredi kartı ile 

banka tarafından yapılmayacaktır. Değişiklik veya iptal bildirimi Finans Müdürlüğü tarafından bankaya 
yazılı olarak yapılır.

7- Ödemenin kabul edilmesi için banka tarafından onaylanan banka kaşe ve imzalı OTS 
Taahhütnamesinin Finans Birimine mutlaka ve mutlaka gönderilmiş/göndertilmiş/teslim edilmiş olması 
gerekmektedir.

Eğitim ücret ödemelerini dönemsel olarak yapabilir miyim?

Evet. Eğitim ücret ödemeleri ilgili akademik yıl takviminde belirtilen Güz Dönemi ve Bahar Dönemi ders 
kayıt tarihlerinde veya öncesinde ayrı ayrı yapılabilmektedir.
 
Güz Dönemi Eğitim Ücreti peşin ya da 1 peşin 4 taksite kadar taksitli ödeme seçeneği, Bahar Dönemi 
Eğitim Ücreti ise peşin yada 4 taksite kadar taksitli ödeme seçeneği kullanılarak ödenebilecektir. 

Taksitli ödemeler Üniversitenin anlaşmalı olduğu banka kredi kartları aracılığı ile ve/veya yine anlaşmalı 
olduğu banka aracılığı ile (Vakıfbank Okul Tahsilat Sistemi (OTS) Yöntemi) yapılabilir.

Eğitim-öğretim hayatı devam ederken bölüm ücretlerine zam gelir mi?

Eğitim ücreti, enflasyon oranı ve diğer ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, her yıl Mütevelli Heyeti 
tarafından belirlenen oranda artırılır. Ödenecek yıllık ücret, ders sayısı veya yarıyıl esasına göre 
hesaplanmayıp, güz ve bahar yarıyıllarından oluşan normal eğitim süresi için ve her akademik yıl 
itibarıyla Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

İngilizce dil eğitim programı okumak zorunlu mudur?

Üniversitemizde eğitim dili İngilizce olan programlar için B2 sınavında İngilizce yeterlik sınavında 
başarılı olamayan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfını okumak zorundadır.

İngilizce Hazırlık dersleri Döşemealtı Kampüsünde mi verilir?

Hayır. Hazırlık Sınıfı dersleri Güllük Şehir Yerleşkesi Kampüsünde verilir. Güllük Şehir Yerleşkesi adresini 
Antalya Bilim Üniversitesi web sitesinde görebilirsiniz.

İngilizce Hazırlık Programının süresi nedir?

İngilizce Hazırlık Programının süresi 1 (bir) akademik yıldır. Azami süre ise 2 (iki) akademik yıldır. Bir 
akademik yıl sonunda başarılı olan öğrenciler, fakültedeki ilgili programlarına başlarlar. Başarılı 
olamayan öğrenciler ise İngilizce hazırlık sınıfını 1 (bir) akademik yıl daha tekrar ederler. İkinci akademik 
yılın sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

Bölümüm % 100 Türkçe, istersem yine de hazırlık eğitimi alabilir miyim?

Evet, isteyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına kayıt yaptırabilirler.

İngilizce hazırlık sınıfında devam zorunluluğu var mıdır? 

Evet, İngilizce hazırlık sınıfında devam zorunluluğu vardır.

İngilizce Hazırlık Programını Güz yarıyılında başarılı bir şekilde tamamlarsam Bahar yarıyılında 
fakülteden ders alabilir miyim?

Evet, Hazırlık Muafiyet Sınavı’ndan (B2 Sınavı) geçerli puanı alır ya da B2 seviyesini başarı ile 
tamamlarsanız Bahar yarıyılında fakülteye kayıt yaptırıp bölüm derslerini alabilirsiniz. B2 İngilizce 
yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler sonrasında İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görmeye devam 
edemezler.

İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılabilmek için girmem gereken sınavlar nelerdir?

İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılabilmek için Hazırlık Muafiyet Sınavı’na (B2 Sınavı) girmeniz 
gerekmektedir. İngilizce Yeterlik Sınavı’nın örneğine sofl.antalya.edu.tr adresimizden (Yabancı Diller 
Yüksekokulu-İngilizce Dil Eğitim Programı-Ölçme Değerlendirme) ulaşabilirsiniz.

Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılmadan Hazırlık Sınıfından muaf sayılma şansım var 
mı?

Evet, YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL sınavlarından 65; TOEFL IBT sınavından 78; PTE AKADEMİ sınavından 67 
ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf sayılırlar.

İngilizce bilmiyorum, Düzey Belirleme Sınavına girmesem olur mu?

Eğitim dili İngilizce olan İngilizce Lisans bölümünde okuyacak tüm öğrencilerin seviyelerine göre 
sınıflarına sağlıklı bir şekilde yerleştirilebilmeleri için düzey belirleme sınavına girmeleri zorunludur.

İngilizce düzey belirleme sınavının tarihi, saati, yeri nedir?

İngilizce düzey belirleme sınavı her akademik yılın başında öğrencilerin kayıt yaptırdığı gün önceden 
bildirilen saatlerde ve sınıflarda Döşemealtı Yerleşkesinde yapılır. Sınav sonucunuzu Antalya Bilim 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi’nde belirtildiği tarihte, Antalya Bilim 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası “Duyurular” kısmından öğrenebilirsiniz.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavının içeriği nedir?

Düzey belirleme sınavı iki aşamadan oluşmaktadır:

a. Dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma ve dinleme becerilerini ölçen çoktan seçmeli sorulardan oluşan 
çevrimiçi sınav
b. Çevrimiçi sınavda belirlenen düzeye göre belirlenen yazılı bir sınav

İngilizce dil eğitim programında öğrenciler düzeylerine göre sınıflarına nasıl yerleştiriliyorlar?

Antalya Bilim Üniversitesi'nde öğrenim hakkı kazanan öğrenciler YDYO İngilizce düzey belirleme 
sınavına tabi tutulurlar. Düzey belirleme sınavından B1 (orta) düzeyi ve üzerinde puan alan öğrenciler 
İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak için İngilizce yeterlik sınavına girme hakkı kazanırlar. İngilizce 
yeterlik sınavında başarı notu 70’tir. Düzey belirleme sınavında seviyeleri B1 (orta) seviyenin altında 
çıkan öğrenciler hazırlık sınıflarına yerleştirilirler.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı sonuçları nerede ilan edilir?

Sonuçlar, sınav günü öğretim görevlileri tarafından sınavın yapıldığı salonda ilan edilir.

Hazırlık Muafiyet Sınavı (B2 Sınavı) bir akademik yıl içerisinde kaç kere düzenlenir?

B2 Sınavı, her akademik yılın başında, güz yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda 
en az üç defa yapılır. Gerektiğinde yaz okulu sonunda, ek kontenjanla, yatay geçişle veya YÖK 
tarafından belirlenen tarihe kadar üniversiteye kabul edilen öğrenciler için de Hazırlık Bitirme 
Sınavı/Hazırlık Muafiyet/B2 Sınavı yapılabilir.

Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılabilmek için İngilizce Seviye Belirleme Sınavından 
kaç puan almam gerekir?
Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılabilmek için, İngilizce Seviye Belirleme Sınavından B1 ve 
üzeri seviyesinde puan alınması gerekir.

ödeme yapılabilmektedir. Dönemlik ödemelerde taksit sayısı Güz Dönemi için 1 peşin 4 taksit, Bahar 
Dönemi Eğitim Ücreti için ise 4 taksittir. 
Anlaşmalı banka kredi kartları: Bonus, World, Axess, Maximum, Bankart özellikli tüm banka kredi kartları

Eğitim ücret ödemelerini banka aracılığı ile (Kredi Mevduat Hesabı Yöntemi) taksitli olarak 
yapmak istiyorum, detayları öğrenebilir miyim?

Anlaşmalı bankamız olan Vakıfbank aracılığı ile Okul Tahsilat Sistemi (OTS) kullanılarak 1 peşin 8 taksite 
kadar taksitli ödeme yapılabilmektedir. 
Vakıfbank Okul Tahsilat Sistemi için yetkili şube Vakıfbank Antalya Şube’dir.
ÖNEMLİ NOT: Ödeme planındaki taksit tutarlarının mutlaka ve mutlaka Krediyi Kullanan kişiye ait OTS 
hesabına yatırılması gerekmektedir. (Kredili OTS kullanan kişi Ahmet Mehmet ise taksit tutarı da Ahmet 
Mehmet’e ait Vakıfbank’ta adına açılmış hesaba yatırılmalıdır, Üniversiteye ait hesaba yatırılmamalıdır.)  
Aksi takdirde hesabın kredili olması nedeni ile hesapta yeterli bakiye olmasına bakılmaksızın banka 
tarafından otomatik olarak Üniversiteye ait hesaba aktarılan taksit tutarı için gecikme gün sayısı kadar 
gecikme faizi banka tarafından hesaba yansıtılacaktır.

Detaylar aşağıdaki şekildedir.

1- OTS ile ödeme yapılabilmesi için, başvuru sahibinin banka tarafından yapılacak istihbaratının olumlu 
ve banka tarafından talep edilen belgelerin işlem sırasında sunulması gerekmektedir. Talep edilen 
belgeler aşağıda listelenmiştir.

• T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı,
• Öğrencinin kimlik fotokopisi,
• Çalışma şekline göre aşağıdaki gelir belgeleri, 

SGK’lı Çalışan için; Son aya ait işyeri tarafından imza kaşe yapılmış maaş bordrosu ve SGK hizmet 
dökümü,
Kamu Personeli için; E-Bordro Dökümü

Emekli için; E-devletten emekli maaş dökümü veya bankadan alınan 3 aylık kaşe ve imzalı maaş hesabı 
dökümü 

Serbest Meslek sahibi için; Güncel Vergi Levhası

• Finans Müdürlüğü tarafından verilecek onaylı ödeme planı,

2- Onaylı ödeme planı, yeni kayıt işlemlerinde merkez kampüste bulunan tahsilat masalarından temin 
edilebilir. Kayıt yenileme işlemleri için ise yine kampüste bulunan tahsilat masalarından veya 
finans@antalya.edu.tr adresinden iletişime geçilerek temin edilebilmektedir.

3- Başvurular, onaylı ödeme planı ve banka tarafından talep edilen belgeler ile;
Güz döneminde kayıt süresince merkez kampüste kurulacak Vakıfbank gişeleri, Antalya merkez için 
Vakıfbank Antalya Şubesi, Antalya merkez dışı ilçeler ile diğer iller için ise en yakın Vakıfbank Şubesi 
aracılığı ile yapılabilecektir.

Bahar döneminde ise Antalya merkez için Vakıfbank Antalya Şubesi, Antalya merkez dışı ilçeler ile diğer 
iller için ise en yakın Vakıfbank Şubesi aracılığı ile yapılabilecektir.

4- Başvuru sonrasında Vakıfbank ilgili personeli tarafından yapılacak istihbarat olumlu ise gerekli 
evraklar alınarak başvuru sahibine OTS Taahhütnamesi imzalatılarak Kredili OTS hesabı tanımlanır.
 
5- Ödeme planındaki ödeme tarihlerinde, taksit tutarları Kredili OTS hesabından (Kredili OTS kullanan 
kişinin hesabı), hesapta yeterli bakiye olmasına bakılmaksızın banka tarafından otomatik olarak 
Üniversiteye ait hesaba aktarılır ve ilgili taksit ödemesi tamamlanmış olur.

6- OTS hesabı tutar değişikliği veya iptali için taksit vadesinden en az 7 iş günü öncesinden Finans 
Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Üniversite bilgisi ve onayı olmadan değişiklik ve iptal işlemi 

İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olmak için B2 Sınavından kaç puan almam gerekir?

70 ve üzeri puan almanız gerekmektedir.

Hazırlık Muafiyet Sınavının (B2 Sınavı) içeriği nedir?

B2 Sınavı 4 ana bölümden oluşmaktadır.

1. Okuma (10 puan): Öğrencilerin 2 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili açık uçlu soruları 
cevaplaması gerekmektedir.
2. Dinleme (10 puan): Öğrencilerin bir tane ders metni (lecture) ve 1 tane diyalog dinlemeleri ve 
dinledikleri dinleme parçalarına ait açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.
3. Yazma (20 puan): Öğrencilerin 300-500 kelimelik bir kompozisyon yazmaları gerekmektedir.
4. Konuşma (20 puan): Öğrenciler bu bölümde 2 adet soruya cevap verirler ve her soru için 2 dakika 
konuşmaları gerekmektedir.
Örnek B2 Sınavı için Yabancı Diller Yüksekokulu web sitemizi ziyaret ediniz.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik biriminiz var mıdır? 

Evet. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencinin ruh sağlığını korumayı, sağlıklı gelişimini 
desteklemeyi ve öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen hizmetler 
sunmaktadır

Üniversitenizide Yurt imkanı var mıdır?

Evet, Kampüs içerisinde Kız öğrencilerimiz için yurt imkanı mevcuttur.

Tek  Kişilik Oda  :  45.000 TL
4  Kişilik Oda (Kişi Başı) :  30.000 TL

Ödeme: Kredi kartına 8 taksit ile ya da Havale Eft ile ödeme yapılabilir.

Sabah kahvaltısı ve akşam  yemeği ücretin içerisinde olup wifi internet , ısınma , 24 saat sıcak su , ortak 
alanda ütü ve ütü masası ,  güvenlik hizmetleri de dahildir.  Çamaşır yıkama ücretlidir.  Öğle yemeğini 
kampüs içerisinde yemekhane bölümünden cüzi bir ücret karşılığı alabilirler.
Odalarda duş ve tuvalet ayrı olarak bulunmaktadir.

Not: Son Giriş Saati :  23.00

Erkek öğrencilerimiz için ise şehir merkezinde bulunan KYK yurtları ve kampüs etrafında özel yurtlar 
bulunmaktadır.

Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için kiminle görüşebilirim?

Üniversitemize 0 (242) 245 00 00 numaralı telefondan veya info@antalya.edu.tr mail adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

Üniversitenin adresi nedir? Şehir merkezinden kampüse nasıl ulaşabilirim?

Döşemealtı Yerleşkesi: Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı No:290 07190 / Döşemealtı / ANTALYA

Şehiriçi Yerleşkesi Adresi (Downtown Kampüs): Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84 
Muratpaşa/ Antalya (Markantalya AVM Üzeri)

Güllük Yerleşkesi: Üçgen Mh. Tonguç Cd. No : 31 Muratpaşa/ANTALYA (Birim AVM Üzeri) (İngilizce 
Hazırlık Sınıfı dersleri Güllük Yerleşkesinde verilmektedir)

Üniversitemize, belediyenin sunduğu imkanlar dahilinde şehir merkezinden hareket eden DC15, DC15A 
DC79 ve SD20 numaralı araçlar ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Güzergahlar ve saatleri hakkında detaylı bilgi 
için;

www.antalya.edu.tr/#/iletisim adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca üniversitemiz, özel bir ulaşım şirketi olan Döşemealtı Turizm ile çalışmaktadır. Bu anlaşma 
gereğince üniversitemiz öğrencilerine ve personeline ulaşım hizmeti verilmektedir. Servis güzergahları, 
öğrencilerden ve üniversite personelinden gelen talepler doğrultusunda belirlenmektedir.
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Antalya Bilim Üniversitesi’ne kabul koşulları nelerdir?

Aday öğrenciler, Antalya Bilim Üniversitesi'nin önlisans ve lisans programlarına YKS puanlarıyla 
başvurabilmektedirler.

Antalya Bilim Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme 
dışında kayıt olabilmem mümkün mü?

ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi yerleştirme sınavları sonucunda Üniversitenin bir diploma 
programına yerleştirilmiş olmak veya yatay geçiş başvurusu kabul edilmiş olmak gerekir. Uluslararası 
öğrencilerin kabulü ve kayıtları için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından 
belirlenen esaslar uygulanır.

Ek kontenjan ile üniversitenize kayıt yapılıyor mu?

ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirme sonucunda bölüm ve programlarda boş kontenjan kalması 
durumunda, sınava giren ve herhangi bir üniversiteye yerleştirilemeyen öğrenciler ek kontenjan 
döneminde üniversitemizi tercih edebilirler.

Kayıt dondurma işlemi yapılıyor mu? Kayıt dondurma işleminin koşulları nelerdir?

Evet, Üniversitemizde kayıt dondurma işlemleri yapılabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Öğrenci İşleri 
Müdürlüğümüzle iletişime geçebilirler. Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite 
tarafından verilen burslardan yararlanamazlar.

Kayıt tarihleri nereden öğrenilir?

Web sitemizde ilan edilecektir. www.antalya.edu.tr 

İlk kayıt işlemlerini herkes kendisi mi yaptırmak zorunda?

Evet. Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, kendileri veya noter onaylı vekil tayin ettikleri kişiler 
vasıtasıyla da yaptırabilir.

Burs olanakları nelerdir?

Üniversitemizi ilk 3 tercihinden herhangi biriyle yerleşen öğrencilerimize ÖSYM bursuna ek olarak %15 
tercih bursu sağlanacaktır.
***Tüm bölümler için geçerlidir.

Öğrenim Bursları, Akademik Başarı Bursları, Sporcu Bursları, Çift Ana Dal ve Yan Dal Bursu, Derece Bursu, 
Şehit ve Gazi Çocukları Bursu, Engelli Öğrenci Bursu
***Entegre sistemle eğitim yapan Diş Hekimliği Fakültesi ve Pilotaj bölümü ile Lisansüstü Eğitim Programları bu 
bursların kapsamı dışındadır. 

Bir dersten kalınırsa burs kesilir mi?

ÖSYM burslarımız lisans programlarında 7 yıl, önlisans programlarında 4 yıl boyunca devam etmektedir. 
Disiplin suçu işlenmedikçe kesilmez.

Antalya Bilim Üniversitesi'nde ders geçme sistemi mi, sınıf geçme sistemi mi 
uygulanmaktadır?

Antalya Bilim Üniversitesi'nde, Diş Hekimliği Fakültesi hariç, her bölüm ve fakültede ders geçme sistemi 
uygulanmaktadır. Diş Hekimliği Fakültesinde ders geçme değil sınıf geçme sistemi
uygulanmaktadır. Böylelikle bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve
öğrencinin kaldığı sınıfta başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar etmesi gerekir.

Sporcu bursu var mıdır?

Evet. 

(1) Üniversitemizin adına spor faaliyetlerine katılan ve/veya üniversitemizi
temsil eden sporcu öğrenciler için bölüm hocaları tarafından teklif edilen sporcu bursları
Komisyon tarafından incelenir. Bursun süresi ve miktarı Komisyon tarafından belirlenir ve
Mütevelli Heyet tarafından onaylanarak karara bağlanır.

(2) Güz ya da bahar yarıyılında başlayan burs o yılın eğitim öğretim yılı sonunda sona erer. Bir
sonraki eğitim öğretim yılı başında burs başvurusu yenilenebilir.

Şehit ve gazi çocukları bursu var mıdır?

Şehit ve Gazi finansal desteği, her yıl ÖSYM puanına göre kayıt yaptıracak olan programın bağlı olduğu 
puan türünde en üst sırada bulunan Şehit ve Gazi çocuğu olan adaydan başlamak üzere sıralama 
yapılarak belirlenmektedir. Sıralamada ilk 10’a giren şehit ve gazilerin eş ve çocukları bu burs 
kategorisinden faydalanabilir.

***Entegre sistemle eğitim yapan Tıp, Diş Hekimliği, Pilotaj gibi bölümlerde okuyan öğrenciler bu 
bursların kapsamı dışındadır.  

Farklı türden burslara aynı anda sahip olma şansımız var mıdır?

Öğrencinin birden fazla başlıkta bursluluğu kazanması durumunda sadece en yüksek burs
uygulanır. Bursluluk durumu birbiri üzerine eklenmez. 

Ebeveynleri farklı meslek gruplarından olan adaylara (hakim, savcı, avukat, öğretmen, devlet 
memuru, emniyet mensubu, akademik personel, mülki idare mensubu vb.) özel bir indirim 
uygulaması var mıdır?

Hayır, Öğrenci ebeveynlerinin farklı meslek gruplarından olan adaylara özel bir indirim uygulaması söz 
konusu değildir.

Üniversite içerisinde bölümlerarası yatay geçiş yapıldığı zaman burs kesilir mi?

Antalya Bilim Üniversitesi’nin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan 
öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devam edip etmeyeceği, veya hangi oranda devam 
edeceği, şu şekilde belirlenir:

a) Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrenciler, geçmek istedikleri bölümde, YKS’de almış oldukları puana 
karşılık gelen oranda burslu okuma hakkına sahiptirler.

b) Puanı hiçbir burs oranı için yeterli olmadığı takdirde ise ücretli olarak eğitimine devam eder.

Derslere devam zorunluluğu var mı?

Evet. Derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında devam 
zorunludur. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

Ders tekrarı yapmayı gerektiren durumlar nelerdir?

Program müfredatında bulunan bir dersten F, FX veya U notu alarak başarısız olan öğrenciler bu dersi 
verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.

Ders tekrarında burs kesilir mi?

Hayır. Öğrencimiz eğitimini lisans programlarında 7, ön lisans programlarında 4 yıl boyunca bitirmesi 

durumunda ÖSYM bursları hiçbir koşul altında kesilmemektedir.

Antalya Bilim Üniversitesi’nde çift ana dal yapmak için gerekli şartlar nelerdir?

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın 
başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci 
yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında; anadal önlisans diploma 
programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Çift ana 
dal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu döneme kadar ana dal diploma 
programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Başvuru anında ana dal diploma 
programındaki genel not ortalamas fakülte/yüksekokul içi için en az 4.00 üzerinden 3.00, 
fakülte/yüksekokul dışı için 3,25 olmalıdır. Ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması 
itibari ile en üst %20 de bulunmalıdır. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 
üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst 
%20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından
az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. 

Anadal program süresi sonunda çift anadal/yandal programından mezun olamamış öğrenciler, anadal ve 
ikinci programa devam ettiği her yarıyıl için ilgili programlara ait takip eden dönemlerde aldıkları 
derslerin ücretlerinin AKTS değerleri üzerinden öğrenim ücretini öder. Öğrenci Anadal'dan mezun olursa 
Çift Anadal Programından ilişiği kesilir.

Antalya Bilim Üniversitesi’nde Yan Dal Yapmak Için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Öğrenci, duyurulmuş olan yan dal programına, anadal programının en erken üçüncü yarıyılının başında, 
en geç ise dört yıllık programlarda altıncı yarıyılının başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılının 
başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılının başında olması gerekir. Yan dal programına 
başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu döneme kadar ana dal diploma programında aldığı tüm 
kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Başvuru anında ana dal diploma programındaki genel not 
ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.75 olmalıdır.

Başka bir üniversiteden Antalya Bilim Üniversitesi’ne Yatay Geçiş Başvurusu Yapılabilir mi? 
Geçiş Için Şartlar Nelerdir?

Evet, ABÜ’ye başka bir üniversiteden yatay geçiş yapılabilir.
 
Kurumlar Arası Başarı Koşulu ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurumlar-arasi-basari-k
osulu-ile-yatay-gecis-1 

Kurumlar Arası Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurumlar-arasi-merkezi-
yerlestirme-puani-ile-yatay-gecis

Kurum içi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/kurum-ici-merkezi-yerle
stirme-puani-ile-yatay-gecis

Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/ogrenci-isleri-mudurlugu/icerik/yatay-gecis/yurtdisindaki-yuksekogr
etim-kurumlarindan-yatay-gecis-1  sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

2022-2023 Akademik Yılına Ait Dikey Geçiş Kontenjanı Nedir?  

Üniversitemizde bu yıl DGS ile alım yapılmamaktadır.

Hangi bölümlerin öğretim dili İngilizcedir?

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve 
Turizm Fakültesi bölümlerimizin öğretim dili %100 İngilizce'dir. 

Antalya Bilim Üniversitesi'nde "Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm var 
mıdır? 

Üniversitemizde "Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm yoktur. 

Disiplin Suçu Oluşturan Konular Nelerdir?

YÖK web sitesinde www.yok.gov.tr  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ ne bakınız. 

Erasmus programına katılma şartları nelerdir?

Lisans seviyesindeki bir öğrencinin Erasmus+ öğrenim ve staj programına başvurabilmesi için ders 
ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.20 olmalı ve katılacakları Erasmus İngilizce dil sınavından staj için 
100 üzerinden en az 50, öğrenim için en az 60 puan almalıdır. Yüksek lisans öğrencilerinin de not 
ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olmalı ve katılacakları Erasmus İngilizce dil sınavından da 100 
üzerinden en az 70 almaları gerekmektedir. Başvurular, Erasmus+ Değerlendirme Puanına göre 
hibelendirilmektedir. Erasmus+ Değerlendirme Puanı; Öğrencinin Ağırlıklı ortalamasının (GPA) %50’si ve 
Üniversitemiz Dil okulunca düzenlenen Erasmus+ İngilizce seviye tespit sınavından aldığı puanının 
%50’sinin toplamıyla hesaplanır. YÖKDİL, YDS ve TOEFL sınav sonuçları da kabul edilmektedir. Hibe 
Almaya hak kazanan öğrencilerimiz yurtdışında anlaşmalı üniversitelerde 3 aydan 12 aya kadar eğitim 
alabilirler veya AB sınırları içinde istedikleri bir firmada staj yapabilirler.

Erasmus programından yararlanma süresi ne kadardır?

Öğrenci eğitim için en az 3 ay en fazla 12 ay, staj için ise en az 2 ay en fazla 12 ay Erasmus+ 
programından yararlanabilir. (her bir öğrenim dönemi için geçerlidir. Lisans seviyesindeki bir Öğrenci en 
fazla 12 ay boyunca Erasmus Değişim Programı’ndan yararlanabilir ama yüksek lisansa geçtiği anda 
tekrar 12 ay Erasmus Değişim Programı’ndan yararlanma hakkı doğmaktadır.)

Erasmus programı için ekstra ücret ödemek gerekiyor mu?

Öğrenci Erasmus+ programı için misafir olduğu kuruma herhangi bir öğrenim ücreti ödemez. 

Erasmus Hibe Ödemesi nasıl gerçekleşir?

Öğrencinin alacağı hibe miktarı gideceği ülkeye göre değişmektedir. Alacağı toplam hibenin %80’i 
değişime başlamadan önce %20’si ise değişimden sonra öğrencinin tüm belgelerini tamamlamasının 
ardındanüniversitemizin anlaşmalı olduğu bankada açacağı EURO hesabına yatırılır. 

Eğitim ücret ödemelerini peşin olarak yapabilir miyim?

Evet. Ödemeleriniz Üniversitemize ait banka hesap numaralarına EFT/Havale yöntemi ile ve/veya kredi 
kartı ile tek çekim yapılarak peşin olarak yapılabilmektedir. Kredi kartı ile yapılacak peşin ödemeler için 
anlaşmalı banka kredi kartı olması koşulu aranmamaktadır.

Eğitim ücret ödemelerini kredi kartı ile taksitli olarak yapmak istiyorum, detayları öğrenebilir 
miyim?

Üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaların kredi kartlarına 1 peşin 8 taksite kadar kredi kartı ile 

banka tarafından yapılmayacaktır. Değişiklik veya iptal bildirimi Finans Müdürlüğü tarafından bankaya 
yazılı olarak yapılır.

7- Ödemenin kabul edilmesi için banka tarafından onaylanan banka kaşe ve imzalı OTS 
Taahhütnamesinin Finans Birimine mutlaka ve mutlaka gönderilmiş/göndertilmiş/teslim edilmiş olması 
gerekmektedir.

Eğitim ücret ödemelerini dönemsel olarak yapabilir miyim?

Evet. Eğitim ücret ödemeleri ilgili akademik yıl takviminde belirtilen Güz Dönemi ve Bahar Dönemi ders 
kayıt tarihlerinde veya öncesinde ayrı ayrı yapılabilmektedir.
 
Güz Dönemi Eğitim Ücreti peşin ya da 1 peşin 4 taksite kadar taksitli ödeme seçeneği, Bahar Dönemi 
Eğitim Ücreti ise peşin yada 4 taksite kadar taksitli ödeme seçeneği kullanılarak ödenebilecektir. 

Taksitli ödemeler Üniversitenin anlaşmalı olduğu banka kredi kartları aracılığı ile ve/veya yine anlaşmalı 
olduğu banka aracılığı ile (Vakıfbank Okul Tahsilat Sistemi (OTS) Yöntemi) yapılabilir.

Eğitim-öğretim hayatı devam ederken bölüm ücretlerine zam gelir mi?

Eğitim ücreti, enflasyon oranı ve diğer ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, her yıl Mütevelli Heyeti 
tarafından belirlenen oranda artırılır. Ödenecek yıllık ücret, ders sayısı veya yarıyıl esasına göre 
hesaplanmayıp, güz ve bahar yarıyıllarından oluşan normal eğitim süresi için ve her akademik yıl 
itibarıyla Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

İngilizce dil eğitim programı okumak zorunlu mudur?

Üniversitemizde eğitim dili İngilizce olan programlar için B2 sınavında İngilizce yeterlik sınavında 
başarılı olamayan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfını okumak zorundadır.

İngilizce Hazırlık dersleri Döşemealtı Kampüsünde mi verilir?

Hayır. Hazırlık Sınıfı dersleri Güllük Şehir Yerleşkesi Kampüsünde verilir. Güllük Şehir Yerleşkesi adresini 
Antalya Bilim Üniversitesi web sitesinde görebilirsiniz.

İngilizce Hazırlık Programının süresi nedir?

İngilizce Hazırlık Programının süresi 1 (bir) akademik yıldır. Azami süre ise 2 (iki) akademik yıldır. Bir 
akademik yıl sonunda başarılı olan öğrenciler, fakültedeki ilgili programlarına başlarlar. Başarılı 
olamayan öğrenciler ise İngilizce hazırlık sınıfını 1 (bir) akademik yıl daha tekrar ederler. İkinci akademik 
yılın sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

Bölümüm % 100 Türkçe, istersem yine de hazırlık eğitimi alabilir miyim?

Evet, isteyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına kayıt yaptırabilirler.

İngilizce hazırlık sınıfında devam zorunluluğu var mıdır? 

Evet, İngilizce hazırlık sınıfında devam zorunluluğu vardır.

İngilizce Hazırlık Programını Güz yarıyılında başarılı bir şekilde tamamlarsam Bahar yarıyılında 
fakülteden ders alabilir miyim?

Evet, Hazırlık Muafiyet Sınavı’ndan (B2 Sınavı) geçerli puanı alır ya da B2 seviyesini başarı ile 
tamamlarsanız Bahar yarıyılında fakülteye kayıt yaptırıp bölüm derslerini alabilirsiniz. B2 İngilizce 
yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler sonrasında İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görmeye devam 
edemezler.

İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılabilmek için girmem gereken sınavlar nelerdir?

İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılabilmek için Hazırlık Muafiyet Sınavı’na (B2 Sınavı) girmeniz 
gerekmektedir. İngilizce Yeterlik Sınavı’nın örneğine sofl.antalya.edu.tr adresimizden (Yabancı Diller 
Yüksekokulu-İngilizce Dil Eğitim Programı-Ölçme Değerlendirme) ulaşabilirsiniz.

Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılmadan Hazırlık Sınıfından muaf sayılma şansım var 
mı?

Evet, YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL sınavlarından 65; TOEFL IBT sınavından 78; PTE AKADEMİ sınavından 67 
ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf sayılırlar.

İngilizce bilmiyorum, Düzey Belirleme Sınavına girmesem olur mu?

Eğitim dili İngilizce olan İngilizce Lisans bölümünde okuyacak tüm öğrencilerin seviyelerine göre 
sınıflarına sağlıklı bir şekilde yerleştirilebilmeleri için düzey belirleme sınavına girmeleri zorunludur.

İngilizce düzey belirleme sınavının tarihi, saati, yeri nedir?

İngilizce düzey belirleme sınavı her akademik yılın başında öğrencilerin kayıt yaptırdığı gün önceden 
bildirilen saatlerde ve sınıflarda Döşemealtı Yerleşkesinde yapılır. Sınav sonucunuzu Antalya Bilim 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi’nde belirtildiği tarihte, Antalya Bilim 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası “Duyurular” kısmından öğrenebilirsiniz.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavının içeriği nedir?

Düzey belirleme sınavı iki aşamadan oluşmaktadır:

a. Dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma ve dinleme becerilerini ölçen çoktan seçmeli sorulardan oluşan 
çevrimiçi sınav
b. Çevrimiçi sınavda belirlenen düzeye göre belirlenen yazılı bir sınav

İngilizce dil eğitim programında öğrenciler düzeylerine göre sınıflarına nasıl yerleştiriliyorlar?

Antalya Bilim Üniversitesi'nde öğrenim hakkı kazanan öğrenciler YDYO İngilizce düzey belirleme 
sınavına tabi tutulurlar. Düzey belirleme sınavından B1 (orta) düzeyi ve üzerinde puan alan öğrenciler 
İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak için İngilizce yeterlik sınavına girme hakkı kazanırlar. İngilizce 
yeterlik sınavında başarı notu 70’tir. Düzey belirleme sınavında seviyeleri B1 (orta) seviyenin altında 
çıkan öğrenciler hazırlık sınıflarına yerleştirilirler.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı sonuçları nerede ilan edilir?

Sonuçlar, sınav günü öğretim görevlileri tarafından sınavın yapıldığı salonda ilan edilir.

Hazırlık Muafiyet Sınavı (B2 Sınavı) bir akademik yıl içerisinde kaç kere düzenlenir?

B2 Sınavı, her akademik yılın başında, güz yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda 
en az üç defa yapılır. Gerektiğinde yaz okulu sonunda, ek kontenjanla, yatay geçişle veya YÖK 
tarafından belirlenen tarihe kadar üniversiteye kabul edilen öğrenciler için de Hazırlık Bitirme 
Sınavı/Hazırlık Muafiyet/B2 Sınavı yapılabilir.

Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılabilmek için İngilizce Seviye Belirleme Sınavından 
kaç puan almam gerekir?
Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılabilmek için, İngilizce Seviye Belirleme Sınavından B1 ve 
üzeri seviyesinde puan alınması gerekir.

ödeme yapılabilmektedir. Dönemlik ödemelerde taksit sayısı Güz Dönemi için 1 peşin 4 taksit, Bahar 
Dönemi Eğitim Ücreti için ise 4 taksittir. 
Anlaşmalı banka kredi kartları: Bonus, World, Axess, Maximum, Bankart özellikli tüm banka kredi kartları

Eğitim ücret ödemelerini banka aracılığı ile (Kredi Mevduat Hesabı Yöntemi) taksitli olarak 
yapmak istiyorum, detayları öğrenebilir miyim?

Anlaşmalı bankamız olan Vakıfbank aracılığı ile Okul Tahsilat Sistemi (OTS) kullanılarak 1 peşin 8 taksite 
kadar taksitli ödeme yapılabilmektedir. 
Vakıfbank Okul Tahsilat Sistemi için yetkili şube Vakıfbank Antalya Şube’dir.
ÖNEMLİ NOT: Ödeme planındaki taksit tutarlarının mutlaka ve mutlaka Krediyi Kullanan kişiye ait OTS 
hesabına yatırılması gerekmektedir. (Kredili OTS kullanan kişi Ahmet Mehmet ise taksit tutarı da Ahmet 
Mehmet’e ait Vakıfbank’ta adına açılmış hesaba yatırılmalıdır, Üniversiteye ait hesaba yatırılmamalıdır.)  
Aksi takdirde hesabın kredili olması nedeni ile hesapta yeterli bakiye olmasına bakılmaksızın banka 
tarafından otomatik olarak Üniversiteye ait hesaba aktarılan taksit tutarı için gecikme gün sayısı kadar 
gecikme faizi banka tarafından hesaba yansıtılacaktır.

Detaylar aşağıdaki şekildedir.

1- OTS ile ödeme yapılabilmesi için, başvuru sahibinin banka tarafından yapılacak istihbaratının olumlu 
ve banka tarafından talep edilen belgelerin işlem sırasında sunulması gerekmektedir. Talep edilen 
belgeler aşağıda listelenmiştir.

• T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı,
• Öğrencinin kimlik fotokopisi,
• Çalışma şekline göre aşağıdaki gelir belgeleri, 

SGK’lı Çalışan için; Son aya ait işyeri tarafından imza kaşe yapılmış maaş bordrosu ve SGK hizmet 
dökümü,
Kamu Personeli için; E-Bordro Dökümü

Emekli için; E-devletten emekli maaş dökümü veya bankadan alınan 3 aylık kaşe ve imzalı maaş hesabı 
dökümü 

Serbest Meslek sahibi için; Güncel Vergi Levhası

• Finans Müdürlüğü tarafından verilecek onaylı ödeme planı,

2- Onaylı ödeme planı, yeni kayıt işlemlerinde merkez kampüste bulunan tahsilat masalarından temin 
edilebilir. Kayıt yenileme işlemleri için ise yine kampüste bulunan tahsilat masalarından veya 
finans@antalya.edu.tr adresinden iletişime geçilerek temin edilebilmektedir.

3- Başvurular, onaylı ödeme planı ve banka tarafından talep edilen belgeler ile;
Güz döneminde kayıt süresince merkez kampüste kurulacak Vakıfbank gişeleri, Antalya merkez için 
Vakıfbank Antalya Şubesi, Antalya merkez dışı ilçeler ile diğer iller için ise en yakın Vakıfbank Şubesi 
aracılığı ile yapılabilecektir.

Bahar döneminde ise Antalya merkez için Vakıfbank Antalya Şubesi, Antalya merkez dışı ilçeler ile diğer 
iller için ise en yakın Vakıfbank Şubesi aracılığı ile yapılabilecektir.

4- Başvuru sonrasında Vakıfbank ilgili personeli tarafından yapılacak istihbarat olumlu ise gerekli 
evraklar alınarak başvuru sahibine OTS Taahhütnamesi imzalatılarak Kredili OTS hesabı tanımlanır.
 
5- Ödeme planındaki ödeme tarihlerinde, taksit tutarları Kredili OTS hesabından (Kredili OTS kullanan 
kişinin hesabı), hesapta yeterli bakiye olmasına bakılmaksızın banka tarafından otomatik olarak 
Üniversiteye ait hesaba aktarılır ve ilgili taksit ödemesi tamamlanmış olur.

6- OTS hesabı tutar değişikliği veya iptali için taksit vadesinden en az 7 iş günü öncesinden Finans 
Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Üniversite bilgisi ve onayı olmadan değişiklik ve iptal işlemi 

www.antalya.edu.tr

İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olmak için B2 Sınavından kaç puan almam gerekir?

70 ve üzeri puan almanız gerekmektedir.

Hazırlık Muafiyet Sınavının (B2 Sınavı) içeriği nedir?

B2 Sınavı 4 ana bölümden oluşmaktadır.

1. Okuma (10 puan): Öğrencilerin 2 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili açık uçlu soruları 
cevaplaması gerekmektedir.
2. Dinleme (10 puan): Öğrencilerin bir tane ders metni (lecture) ve 1 tane diyalog dinlemeleri ve 
dinledikleri dinleme parçalarına ait açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.
3. Yazma (20 puan): Öğrencilerin 300-500 kelimelik bir kompozisyon yazmaları gerekmektedir.
4. Konuşma (20 puan): Öğrenciler bu bölümde 2 adet soruya cevap verirler ve her soru için 2 dakika 
konuşmaları gerekmektedir.
Örnek B2 Sınavı için Yabancı Diller Yüksekokulu web sitemizi ziyaret ediniz.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik biriminiz var mıdır? 

Evet. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencinin ruh sağlığını korumayı, sağlıklı gelişimini 
desteklemeyi ve öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen hizmetler 
sunmaktadır

Üniversitenizide Yurt imkanı var mıdır?

Evet, Kampüs içerisinde Kız öğrencilerimiz için yurt imkanı mevcuttur.

Tek  Kişilik Oda  :  45.000 TL
4  Kişilik Oda (Kişi Başı) :  30.000 TL

Ödeme: Kredi kartına 8 taksit ile ya da Havale Eft ile ödeme yapılabilir.

Sabah kahvaltısı ve akşam  yemeği ücretin içerisinde olup wifi internet , ısınma , 24 saat sıcak su , ortak 
alanda ütü ve ütü masası ,  güvenlik hizmetleri de dahildir.  Çamaşır yıkama ücretlidir.  Öğle yemeğini 
kampüs içerisinde yemekhane bölümünden cüzi bir ücret karşılığı alabilirler.
Odalarda duş ve tuvalet ayrı olarak bulunmaktadir.

Not: Son Giriş Saati :  23.00

Erkek öğrencilerimiz için ise şehir merkezinde bulunan KYK yurtları ve kampüs etrafında özel yurtlar 
bulunmaktadır.

Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için kiminle görüşebilirim?

Üniversitemize 0 (242) 245 00 00 numaralı telefondan veya info@antalya.edu.tr mail adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

Üniversitenin adresi nedir? Şehir merkezinden kampüse nasıl ulaşabilirim?

Döşemealtı Yerleşkesi: Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı No:290 07190 / Döşemealtı / ANTALYA

Şehiriçi Yerleşkesi Adresi (Downtown Kampüs): Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84 
Muratpaşa/ Antalya (Markantalya AVM Üzeri)

Güllük Yerleşkesi: Üçgen Mh. Tonguç Cd. No : 31 Muratpaşa/ANTALYA (Birim AVM Üzeri) (İngilizce 
Hazırlık Sınıfı dersleri Güllük Yerleşkesinde verilmektedir)

Üniversitemize, belediyenin sunduğu imkanlar dahilinde şehir merkezinden hareket eden DC15, DC15A 
DC79 ve SD20 numaralı araçlar ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Güzergahlar ve saatleri hakkında detaylı bilgi 
için;

www.antalya.edu.tr/#/iletisim adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca üniversitemiz, özel bir ulaşım şirketi olan Döşemealtı Turizm ile çalışmaktadır. Bu anlaşma 
gereğince üniversitemiz öğrencilerine ve personeline ulaşım hizmeti verilmektedir. Servis güzergahları, 
öğrencilerden ve üniversite personelinden gelen talepler doğrultusunda belirlenmektedir.
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