
201211065 İletişim Bilimleri (%50 İndirimli) 4 SÖZ 2 21,64,83

201210058 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SÖZ 2 21,22,23,24,64,83

201211126 Sosyoloji (Burslu) 4 EA 1 21,64,83
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201210588 Hukuk Fakültesi (Burslu) 4 EA 1 21,64,83
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HUKUK FAKÜLTESİ ÇENGELKÖY YERLEŞKESİ

201290259 Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) 4 SAY 3 21,64,83

201211189 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 4 SÖZ 2 21,64,83

201290286 Grafik (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EA 1 21,22,23,24,64,83
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SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ DUDULLU YERLEŞKESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

201211002 İktisat (%50 İndirimli) 4 EA 1 21,64,83

201211038 İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EA 1 21,22,23,24,64,83

201210216 İşletme (%50 İndirimli) 4 EA 1 21,64,83

201210182 İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EA 1 21,22,23,24,64,83

201211153 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) 4 EA 1 21,64,83

201210243 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EA 1 21,22,23,24,64,83
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2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı
DGS Ek Kontenjan ve Taban Puanları



Özel Koşullar ve Açıklamaları

Bk. 21 Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, 
Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim 
ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burs-
lu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar 
(öğrenimine ve 2 derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burs-
lu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek program-
dan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istene-
mez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı 
verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya 
ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, DGS sonuçlarına göre 
burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusun-
da sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda 
olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. 

Bk. 22 Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl 
içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak 
programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer 
bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin merkezi 
yerleştirme puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanın-
dan düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler. 

Bk. 23 Öğretim dili İngilizce'dir. 

Bk. 24 Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili 
dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi 
sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İlgili dil için üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası 
yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversi-
tece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. 
Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Bk. 64 Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğren-
im ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme 
imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca 
verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet 
sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, 
kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim Kurulunun 
uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka 
üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programın-
dan mezun olanların, merkezi yerleştirme sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri 
halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statüle-
rde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli 
programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili 
üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin 
internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

Bk. 83 Doğuş Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir. (Ayrıntılı bilgiyi Üniversitenin web sitesinden edinin-
iz.)


