2016 ÖSYS Kılavuzunda Yer Alan
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Programlarının
Koşul ve Açıklamaları
Bk. No. Yükseköğretim Programı

Koşul ve Açıklamalar

Bk. 63

Yeditepe Üniversitesinde eğitim ücretlidir. 2016-2017
akademik yılı güz ve bahar yarıyılları toplam ücretleri:

Tüm Programlar



Diş Hekimliği Fakültesi



Tıp Fakültesi



Eczacılık Fakültesi



Hukuk Fakültesi



Mühendislik Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
 Mimarlık Programı



Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
 Endüstri Tasarımı
Programı
 İç Mimarlık Programı
Ticari Bilimler Fakültesi
Yabancı Dil Hazırlık Programları

60 000,00 TL

55 000,00 TL
45 000,00 TL
44 000,00 TL
35 000,00 TL



Güzel Sanatlar Fakültesi



Sağlık Bilimleri Fakültesi
Eğitim Fakültesi



Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

30 000,00 TL

28 000,00 TL
25 000,00 TL
22 000,00

Bu ücretlere KDV dahil değildir.
İSTEK Vakfı Liselerinde en az üç (3) yıl okuyarak diploma alan,
ya da İSTEK İlk ve Ortaöğretim Okullarında en az beş (5) yıl
okuyarak diploma alan öğrencilerin Yeditepe Üniversitesine
ilk 5 (beş) tercihleri arasında yerleşmeleri kaydıyla,

Ücretli kontenjandan yerleştirilenlerin öğretim ücreti
muafiyetleri %25’tir.
Bu öğrencilerden

%25 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğretim ücreti
muafiyetleri %50'ye,

%50 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğretim ücreti
muafiyetleri %75'e
çıkarılır.

Tam Burslu kontenjandan yerleştirilenlere ise öğretim
ücretinden tam muafiyete ek olarak yemek bursu verilir.
İstek
Vakfı
kuruluşları
ile
Üniversitenin
kadrolu
çalışanlarının çocuklarının öğretim ücreti belirlenen
ücretlerin %50’sidir. İki ayrı kategorideki burs birleştirilemez,
yüksek olan burs oranı geçerlidir.
2016-2017 öğretim ücretlerinin taksitli ödenmesi halinde yıllık
ücretin ¼’ü peşin olmak üzere 6 taksit yapılacaktır. Taksitler,
banka ile anlaşma yapılmak suretiyle 5 Kasım 2016, 5 Aralık
2016, 5 Şubat 2017, 5 Mart 2017, 5 Nisan 2017 ve 5 Mayıs 2017
tarihlerinde ödenecektir.
Öğretim ücretinin iki eşit taksitte ödenmesi halinde, kayıt
sırasında ½’si, 20 Ocak 2017’de geri kalan ½’si ödenecektir.
Öğretim ücretindeki olası yıllık artışlar, bir önceki yıla göre
Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artış ile sınırlı
tutulacaktır.

Bk. 3

Burslu Programlar

Zorunlu hazırlık sınıfı dahil olmak üzere verilecek olan
burslarda, Tam Burslu: öğretim ücretinin tamamını; %75
Burslu: öğretim ücretinin dörtte üçünü; %50 Burslu: öğretim
ücretinin yarısını ve %25 Burslu: öğretim ücretinin dörtte
birini kapsamakta olup öğrenciler öğretim ücretinin geri kalan
bölümünü ödeyecektir (isteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç).

Bk. 63
devamı

Tüm Programlar

Burslu kontenjanlara yerleştirilecek öğrencilere verilecek
burslar karşılıksız olup sadece öğretim ücretini kapsamaktadır.
Burslar, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programlarında
geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup öğrencinin
yerleştirildiği programdaki normal öğrenimi süresince (4 yıllık
programlarda 9, 5 yıllık programlarda 11, 6 yıllık programlarda
14 yarıyıl) akademik başarıya bakılmaksızın devam eder.
Herhangi bir burslu programda okumakta iken çift anadal
programına devam etmekte olanlar için bu sürelere bir yarıyıl
ilave edilir.
YGS ile MF, TS, TM gruplarından herhangi birinin ilgili puan
türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve yerleştirildiği
programın puan türünde
 ilk 100’e giren öğrencilere, 9 ay süreyle ayda 1 250,00 TL,
 ilk 500’e giren öğrencilere, 9 ay süreyle ayda 1 000,00 TL,
 ilk 1000’e giren öğrencilere, 9 ay süreyle ayda 750,00 TL,
 ilk 2000’e giren öğrencilere, 9 ay süreyle ayda 500,00 TL
ve
 ilk 5000’e giren öğrencilere, 9 ay süreyle ayda 300,00 TL;
DİL-1 puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve
ilk 100’e giren öğrencilere 9 ay süreyle ayda 500,00 TL
zorunlu hazırlık sınıfı ve normal öğretim süresi boyunca burs
desteği verilecektir.
YGS ile MF, TS ve TM gruplarından herhangi birinin ilgili puan
türüyle öğrenci alan programlara ilk beş tercihinde
yerleşenlerden yerleştirildiği programın puan türünde ilk
15 000’e (DİL-1 puan türünde ilk 100’e) giren öğrencilere, 9
ay süreyle yemek bursu verilecektir.
Yukarıda sayılan desteklerin yanı sıra, herhangi bir puan
türünden ilk 5 000’e (DİL-1 puan türünde ilk 200’e) girip
yerleşen öğrencilerden

üniversite yurtlarında kalmak isteyenlere iki kişilik odada
ücretsiz kalma, yurt hakkını kullanmak istemeyen
öğrencilere ücretsiz ulaşım olanağı ile

Üniversitenin sosyal tesislerindeki spor imkânlarından
ücretsiz yararlanma hakkı
zorunlu hazırlık sınıfı ve normal öğretim süresi boyunca
verilecektir.
YGS ile MF, TS, TM gruplarından herhangi birinin ilgili puan
türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve yerleştirildiği
programın puan türünde ilk 15 000’e, Mühendislik
Fakültesinin herhangi bir programına yerleşenlerden ilk
20 000’e giren öğrencilerden

üniversite yurtlarında kalmak isteyenlere dört kişilik
odada ücretsiz kalma, yurt hakkını kullanmak istemeyen
öğrencilere ücretsiz ulaşım olanağı ile

Üniversitenin sosyal tesislerindeki spor imkânlarından
ücretsiz yararlanma hakkı
zorunlu hazırlık sınıfı ve normal öğretim süresi boyunca
verilecektir.
YGS ile MF, TS ve TM gruplarından herhangi birinin ilgili puan
türünde ilk 15 000’e (DİL-1 puan türünde ilk 200’e) girip
yerleşen öğrencilere, Üniversitenin protokol imzaladığı
Amerika, Kanada ve Avrupa üniversitelerindeki öğrenci
uluslararası değişim programlarına, koşullarını sağlamak
kaydıyla, öncelikli olarak bir yarıyıl katılım imkânı
tanınacaktır.
Öğrenim görülen programın birincisi olarak mezun olunduğu
takdirde, Üniversitenin lisansüstü programlarında tam burslu;
ikincisi olarak mezun olunduğu takdirde, %50 burslu;
üçüncüsü olarak mezun olunduğu takdirde, %25 burslu okuma
olanağı verilecektir.
Uluslararası Bakalorya (IB) diploma notu 32 ve üstü, ABITUR
diploma notu 2,0 ve üstü, MATURA diploma notu 2,0 ve üstü,
MATURİTA diploma notu 80 ve üstü olanlar ile, Fransız
Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler
tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70
diploma notu) olan öğrencilere, Yeditepe Üniversitesine ilk 5
(beş) tercihleri arasında yerleşmek kaydıyla, ücretli
kontenjanlara yerleştirildikleri takdirde öğretim ücreti
üzerinden %25 indirim uygulanır.

Bk. 1

Bk. 14

Bk. 11

Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği (İngilizce)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Gümrük İşletme (İngilizce)
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)
Eczacılık Fakültesi (İngilizce)
Tıp Fakültesi (İngilizce)

Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek
okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini
belirtmeden önce Tablo-6’yı dikkatle incelemeleri gerekir.

Bu programda başarılı olabilmek için elleri ve parmakları
ustalıkla kullanabilme önemlidir.
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin
yönetmelik hükümleri uyarınca iki gözü görmeyen ve
mesleğini icra edebilmesi için mesleğini yapmasına mani
iyileşemez bir hastalığı bulunanlar eczacılık mesleğini
yapamaz.

Bk. 38

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik (İngilizce)

Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde
mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.

Bk. 17

Tüm programlar

Bu programın zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan ve
ilişiği kesilen öğrenciler, kendi yükseköğretim kurumlarında
öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt
yaptırabilirler. Ayrıca, bu öğrenciler kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması
halinde, talep etmeleri durumunda, ÖSYM Başkanlığı
tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırıldığı yıl
itibariyle öğrencinin üniversiteye giriş puanının yerleştirileceği
programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük
olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan
birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

Ancak,
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
hariç



Bk. 10
Bk. 13
Bk. 16
Bk. 5

Bk. 86
Bk. 28

Hukuk Fakültesi (%30 İng.) (Bk. 10)
Mimarlık Fakültesi

Mimarlık (İng.) (Bk. 13)
Mühendislik Fakültesi
 Bilgisayar Müh. (İng.) (Bk. 16)
 Biyomedikal Müh. (İng.) (Bk. 16)
 Elektrik-Elektronik Müh. (İng.) (Bk. 16)
 Endüstri ve Sistem Müh. (İng.) (Bk. 16)
 Genetik ve Miyomühendislik (İng.) (Bk. 16)
 Gıda Müh. (İng.) (Bk. 16)
 Kimya Müh. (İng.) (Bk. 16)
 Makine Müh. (İng.) (Bk. 16)
 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.
(İng.) (Bk. 16)
Tıp Fakültesi (İng.) (Bk. 5)

Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce)
Tüm programlar
Ancak,
Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce),
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı

Hukuk programlarına
programın yerleştirme puan
türünde başarı sırası 150 000’inci sırada olan adayın
yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip
adaylar

Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan
türünde başarı sırası 200 000’inci sırada olan adayın
yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip
adaylar,

Mühendislik programlarına programın yerleştirme puan
türünde başarı sırası 240 000’inci sırada olan adayın
yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip
adaylar,

Tıp programlarına programın yerleştirme puan türünde
başarı sırası 40 000’inci sırada olan adayın yerleştirme
puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar
yerleştirilmeyecektir.
Bu şartı sağlayamayan adaylar, ilgili programı tercih
edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih
yapmış olsalar bile, ilgili tercihleri yerleştirme işlemine
alınmayacaktır (Okul 1.si kontenjanları dahil).
Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizcedir.
Öğretim dili İngilizcedir.

ile
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Uluslararası İşletme Yönetimi
(Almanca)



Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Fransızca)

programları hariç

Öğretim dili Almancadır. (Bk. 124)

Öğretim dili Fransızcadır. (Bk. 128)

Bk. 21

Tüm programlar

Ancak,
Fen-Edebiyat Fakültesi
 Türk Dili ve Edebiyatı (Bk. 46)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 Uluslararası İşletmeYönetimi (Almanca)
(Bk. 83)



Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Fransızca) (Bk. 85)

programları hariç
Bk. 889

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (İngilizce) (ABD North Carolina-UNCW)

Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır,
programın sonunda İngilizce Yeterlik Sınavını başaranların
doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı,
öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Üniversitece kabul edilen
a. ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının
birinden, yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı
olduğunu belgeleyen,
b. Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce
Yeterlik Sınavında başarılı olanlar
doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri
uygulanır.
İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce
Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim
süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Bir yıl süreli zorunlu Almanca Hazırlık Programı uygulanır.
Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil
değildir. Almanca Yeterlik Sınavını başaranlar, doğrudan
birinci
sınıfa
alınırlar.
Öğrencilere,
“Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri
uygulanır.
Bir yıl süreli zorunlu Fransızca Hazırlık Programı uygulanır.
Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil
değildir. Fransızca Yeterlik Sınavını başaranlar, doğrudan
birinci
sınıfa
alınırlar.
Öğrencilere,
“Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri
uygulanır.
Yeditepe Üniversitesi ile ABD North Carolina
Üniversitesi (UNCW) tarafından ortak yürütülecek
olan İşletme (İngilizce) lisans programı, hazırlık sınıfı
hariç 4 yıl olup öğrenciler ilk iki akademik yılı
Yeditepe Üniversitesinde, kalan iki akademik yılı da
UNCW’da tamamlayacaklardır. Öğrenciler, ilgili
üniversitede öğrenim gördükleri sürede o
üniversitenin belirlediği öğretim ücretini ödemekle
Bk.
yükümlü olacaklardır. 2016-2017 öğretim yılında
251
Yeditepe Üniversitesinin öğretim ücreti Bk. 63’te
belirtilmiştir. UNCW’nun 2016-2017 öğretim yılı için
(yaz dönemi hariç) öğretim ücreti, zorunlu sağlık
sigortası dahil 21 000 ABD Dolarıdır. Öğrencinin
UNCW’daki öğrenimleri süresince barınma dahil
yaşam giderlerinin akademik yıl başına yaklaşık 8 000
ABD Doları düzeyinde olması öngörülmektedir.

