
DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 

Programın 

Kodu
Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu Adı Puan Türü Kont Yerleşen

2013 Min 

Puan

2013 Yerleştirme 

Öncelikleri

201250012 Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) YGS-6 26 10 170,02748

201250339 Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) YGS-6 4 4 378,20000 13,2,İ,95

201250533 Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu) YGS-6 10 10 196,87308

201250296 Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) YGS-1 36 19 182,93989

201250321 Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) YGS-1 4 4 385,00000 13,3,İ,95

201250127 Dış Ticaret (Ücretli) YGS-6 36 33 159,24703

201250348 Dış Ticaret (Tam Burslu) YGS-6 4 4 336,65000 13,3,İ,95

201250136 Dış Ticaret (İÖ) (Ücretli) YGS-6 12 5 181,88176

201250427 Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) YGS-6 4 4 348,25000 13,2,İ,95

201250499 Dış Ticaret (İÖ) (%25 Burslu) YGS-6 24 12 182,50334

201250163 Grafik Tasarımı (Ücretli) YGS-5 36 22 175,45387

201250409 Grafik Tasarımı (Tam Burslu) YGS-5 4 4 389,40000 13,3,İ,95

201250242 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) YGS-4 26 24 179,35405

201250366 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) YGS-4 4 4 293,35000 13,2,İ,95

201250506 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) YGS-4 10 10 212,08052

201250278 İnsan Kaynakları Yönetimi (Ücretli) YGS-6 20 8 186,04799

201250375 İnsan Kaynakları Yönetimi (Tam Burslu) YGS-6 4 4 352,50000 13,2,İ,95

201250515 İnsan Kaynakları Yönetimi (%25 Burslu) YGS-6 16 5 196,25941

201250093 Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) YGS-6 12 3 173,03116

201250109 Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) YGS-6 4 4 322,95000 13,3,İ,95

201250524 Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) YGS-6 24 24 166,97659

İSTANBUL VAKIF (ÖZEL) 

Doğuş Üniversitesinin bölümlerinin 2013-2014 ücretleri aşağıdaki gibidir.

Meslek Yüksekokulu

Not: Yerleştirme önceliği kısmında veri olan bölümleri meslek liseleri sınavsız geçişle doldurmuş demektir.

Yerleştirme önceliği boş olan bölümlere sınavsız geçişle dolmamış ve YGS puanı ile öğrenci yerleşmiş demektir.



Doğuş Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 

2013-2014 ders yılında güz ve bahar dönemlerini kapsayan yıllık öğretim ücreti KDV dahil; İngilizce Lisans programlarında 22.500 TL., 

Türkçe Lisans programlarında 21.150 TL. İngilizce Hazırlık Sınıfında 22.500 TL., Meslek Yüksekokulunun Türkçe gündüz programlarında 

7.500 TL., Türkçe ikinci öğretim programlarında 8.550 TL.'dir. Öğretim dili Türkçe olup, hazırlık sınıfı zorunlu olmayan programlarda 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı öğretim ücreti; 2013-2014 ders yılında KDV dâhil, lisans programları için 21.150 TL, ön lisans programları için 

ise 11.100 TL'dir. Yıllık öğretim ücretlerinin ilk yarısı güz, diğer yarısı ise bahar dönemi başında olmak üzere iki eşit tutarda dönemlik 

ödenir. Dönem ücretleri Üniversite tarafından ilan edilen anlaşmalı bankaların taksit özelliğine sahip banka kredi kartları ile vade farkı 

olmaksızın üç eşit taksitte ödenebilir. Öğretim ücretinin tamamını akademik yılbaşında ödeyenlere % 6 indirim yapılacaktır. Öğretim 

ücretleri ve ödeme yöntemleri, her yıl Mütevelli Heyet tarafından ekonomik koşullara göre yeniden belirlenip akademik yılbaşlarında ilan 

edilir ve duyurulur. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece öğretim ücretini kapsamaktadır. Karşılıksız olan bu 

burs zorunlu Hazırlık Sınıfında geçecek süre haricinde ön lisans programlarında 3 yıl, lisans programlarında 6 yıl süresince 'devam eder ve 

zorunlu Hazırlık Sınıfında geçecek süreyi de kapsar. Doğuş Üniversitesi'nde burslu programlara yerleşme dışında aşağıda belirtilen 

indirim ve destek bursları verilmektedir. Bu burslar Hazırlık Sınıfında geçecek süreyi de kapsar. Öğrenci, birden fazla burs ve indirim 

kapsamına girerse sadece birisinden ve en yüksek olanından yararlanır. Öğrenci ikinci kez disiplin cezası alır ise yararlanmakta olduğu 

burs ve indirimi kesilir. Programlar, öğrenim ücretleri, ödeme koşulları ve diğer burs imkânları ile bursların hangi durumlarda devam 

edeceğine ilişkin detaylı bilgiye http://www.dogus.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir.

a) 2013- ÖSYS sonucuna göre Doğuş Üniversitesi burssuz lisans ve ön lisans programlarını: Birinci tercihine yazarak bu tercihine 

yerleştirilenlere %20, İkinci tercihine yazarak bu tercihine yerleştirilenlere %15, Üçüncü tercihine yazarak bu tercihine yerleştirilenlere 

%10, oranında öğretim ücreti indirimi yapılır. Doğuş Üniversitesi'nin herhangi bir lisans veya ön lisans programında okumakta iken 

yeniden sınava girerek ÖSYM tarafından Doğuş Üniversitesi programlarından birine yerleştirilen öğrenciler bu maddede belirtilen tercih 

indirimlerinden yararlanamazlar. Bu burs azami öğrenim süresince devam eder.  b) Doğuş Üniversitesi lisans programlarına yerleştirilen 

öğrencilerden puan türüne göre Türkiye genelinde aşağıda belirtilen sıralama aralığına girenlere öğretim ücreti indirimi, her yıl 9 ay 

boyunca aylık nakit ve öğle yemeği desteği verilir: MF, TM ve TS puan türlerinde ilk 1000'e girenlere %100 öğretim ücreti indirimi ve 500 

TL, 1001-3000 arasına girenlere %100 öğretim ücreti indirimi ve 350 TL, 3001-5000 arasına girenlere %50 öğretim ücreti indirimi ve 150 

TL, DİL puan türünde ilk 300'e girenlere %100 öğretim ücreti indirimi ve 500 TL, 301-500 arasına girenlere %50 öğretim ücreti indirimi ve 

350 TL. Bu burs azami öğrenim süresince devam eder. Ancak, verilen nakit desteği 2547 sayılı Kanun da öngörülen normal öğrenim 

süresi ile sınırlıdır. c) Uluslararası Bakalorya (IB) öğrencilerine diploma notu; 45 olanlara %100, 40-44 arasında olanlara %75, 33-39 

arasında olanlara %40, 24-32 arasında olanlara %15 oranında öğretim ücreti indirimi, 



d) Lisans programlarımıza yerleştirilen terör nedeni ile şehit olmuş devlet görevlilerinin çocuklarına %100 oranında öğretim ücreti 

indirimi, e) Burssuz lisans programlarımıza yerleştirilen TSK ve Emniyet Mensuplarının kendilerine % 20 oranında öğretim ücreti indirimi, 

f) Doğuş Eğitim Kurumları liselerinden veya Doğuş Üniversitesi'nin herhangi bir programından mezun olup, burssuz programlara 

yerleştirilenlere %20 oranında öğretim ücreti indirimi, 

g) Doğuş Üniversitesi'nde öğrenim görmekte olan kardeş öğrencilere %10 oranında öğretim ücreti indirimi, 

h) Her akademik yılsonunda, lisans ve ön lisans programlarında, en az iki yarıyıl öğrenim görmüş ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını 4.00 

üzerinden 3.00 ve üstüne çıkaran her öğrenciye Mütevelli Heyetince akademik yılın başında ilân edilen kriterlere göre, o yılı izleyen 

öğretim yılı ücretinden %10 ile %90 arasında öğretim ücreti indirimi, 

i) Doğuş Üniversitesi programlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran öğrencilerden milli sporcu olanlara %30, spor dallarından birinde 

profesyonel liglerde oynayan sporculara %25, uluslararası müsabakalarda ferdi spor dallarında son üç yıl içinde ilk üç dereceye giren 

sporculara %25, ulusal müsabakalarda ferdi spor dallarında son üç yıl ilk üç dereceye giren sporcu öğrencilere %20 oranında öğretim 

ücreti indirimi yapılır.

GENÇ TERCİH
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