
Soru: Üniversite tercihlerinde, öğrencinin tercih kitabında belirtilen bursluluk oranlarına 

(%100, %50 ve %25) kabul edilmesi (belirtilen bursları kazanması) süreci nasıl oluyor? Bu 

sürece Yaşar Üniversitesi, ECAM-Lyon ve YÖK beraber mi karar veriyor/karar vermeye dahil 

oluyor? 

Cevap: Bu kısım ile ilgili süreç ve prosedürler, ÖSYM’nin diğer bütün 4 yıllık lisans 

programları için belirttiği süreç ile aynı olup öğrencinin ilgili bölümün/bursluluk oranının 

puanını tutturması ve belirtilen kontenjan içerisinde yer almasını içerir. Öğrencinin programa 

kabul edilmesi aşamasında, ECAM-Lyon (Fransa tarafının) herhangi bir dahiliyeti/karar vermesi 

bulunmamaktadır. 

Soru: Öğrencinin YKS sınavı ile programa kabul edilmesi, Yaşar Üniversitesi’nde geçireceği ilk 

2 yıl için mi geçerli? Öğrenci, ECAM-Lyon (Fransa) tarafındaki eğitimi için Yaşar 

Üniversitesi’ndeki 2. yılın sonunda YKS ya da benzeri bir merkezi sınava mı girecek?    

Cevap: Öğrenci programa kabul edildiği ve kayıtlandığında, ilk 2 yılını Yaşar Üniversitesi’nde 

(Türkiye) sonraki 2 yılını ECAM-Lyon’da (Fransa) geçireceği toplam 4 yıllık programa 

kayıtlanmış olur. Öğrencinin ilk 2 yılını Yaşar Üniversitesi’nde geçirdikten sonra ECAM-

Lyon’daki eğitimine devam etmesi için YKS benzeri bir üniversite sınavına girmesine gerek 

yoktur. Fakat Fransa’daki eğitime devam edebilmesi için Yaşar Üniversitesi’ndeki eğitimi 

sırasında sağlaması gereken (daha sonraki cevaplarda belirtilecek) bazı şartlar bulunmaktadır. 

Soru: Öğrencinin YKS sınavı ve tercih süreci sonunda bu program için kazandığı burslar (burs 

oranları) Yaşar Üniversitesi’nde geçireceği ilk 2 yıl ve ECAM-Lyon’da geçireceği sonraki 2 yıl 

olmak üzere toplam 4 yıllık süre için mi geçerlidir? 

Cevap: ÖSYM’nin tercih kılavuzunda bu programa ait belirtilen burs oranları, öğrencinin sadece 

Yaşar Üniversitesi’nde (Türkiye’de) geçireceği ilk 2 yıl için geçerlidir. Sonraki yıllarda Fransa 

tarafındaki eğitimi sırasındaki bursluluk oranları, ECAM-Lyon tarafından belirlenmektedir ve bu 

bursluluk oranları ilk 2 yıldaki bursluluk oranında farklı olabilir. 

Yaşar Üniversitesi’nde ilk 2 yıl için ücret ve burs oranları, Yaşar Üniversitesi’ndeki diğer bütün 

4 yıllık programlar ile aynıdır. Türkiye’de bulundukları dönemin ücreti Yaşar Üniversitesi’ne, 

Uluslararası Ortak Lisans Programı çerçevesinde Fransa’da bulundukları dönemlerin ücreti ise 

ECAM Lyon Mühendislik Okulu’na ödenecektir. 

Soru: Bir önceki cevap ile bağlantılı olarak ECAM-Lyon tarafındaki burs oranları nasıl 

belirlenmektedir? ECAM-Lyon tarafındaki kayıt ücreti ve burs oranları nedir? 

Cevap: Öğrencilerin ECAM-Lyon tarafındaki eğitimleri aşamasında burs oranları, YKS’de 

alınan puan ve dereceden bağımsız olarak öğrencilerin Yaşar Üniversitesi’ndeki eğitimlerini 

tamamladıkları zaman sahip oldukları not ortalaması (CPGA) sıralamasına göre yapılacaktır. 

ECAM-Lyon tarafındaki eğitimlerine devam etmeye hak kazanacak öğrencilerin not ortalamaları 

yüksekten düşüğe dizilerek ECAM-Lyon’un belirleyeceği burs oranlarına dağıtılacaktır. 



ECAM-Lyon, 2021-2022 ve 2022-2023 akademik yıllarında Fransa’da eğitimlerine devam 

edecek öğrenciler için kayıt ücreti yıllık 8000 Euro olarak belirlemiş olup belirtilen yılların her 

ikisinde de 2 öğrenciye %50 burs, 2 öğrenciye %25 burs, 3 öğrenciye %10 burs verecektir. Fakat 

burs oranları ve kontenjanları her yıl tercih dönemleri sonunda programa kayıtlanacak öğrenci 

sayısına göre ECAM-Lyon tarafından aynı yılın Ekim veya Kasım ayında güncellenecektir (burs 

oranları ve kontenjanları artırılabilir). 

Soru: Belirtilen kayıt ücretleri dışındaki masraflara yönelik (konaklama, vb.) ECAM-Lyon 

tarafından herhangi bir burs verilme durumu var mıdır? Fransa ECAM-Lyon’da öğrencinin 

aylık masrafları ne civardadır? 

Cevap: Öğrencilerin Fransa’daki eğitimlerine yönelik olarak kayıt ücretleri konusunda belirtilen 

burslar dışında ECAM-Lyon (ya da Yaşar Üniversitesi) tarafından verilecek bir burs 

bulunmamaktadır. Fakat öğrencilere ECAM-Lyon Mühendislik Okulu’nun kendi yurtlarında 

kalma imkanı sağlanacaktır. 

Öğrencilerin Fransa’daki aylık masrafları, https://uolp.yasar.edu.tr/ sayfasındaki “Bölüm Tanıtım 

Videosu”nda görülebilecek ve ERASMUS kapsamında ECAM-Lyon’da 6 ay geçiren (Ocak 

2019-Haziran 2019 arası) öğrencilerden alınan bilgi doğrultusunda ortalama 500-600 Euro 

civarındadır. 

Soru: Programa kayıtlandıktan sonra Yaşar Üniversitesi’ndeki ilk yıla başlamak (ilk dönem 

derslerini alabilmek) için gereken şartlar nedir? Bu şartları sağlamak için ne gibi imkan ve 

yöntemler bulunmaktadır? 

Cevap: Programın hem Yaşar Üniversitesi’ndeki ilk 2 yılında hem de ECAM-Lyon’daki 3. ve 4. 

Yıllarında hem İngilizce hem de Fransızca verilen dersler bulunduğundan öğrencilerden belli bir 

seviyede İngilizce ve Fransızca dil bilgisi istenmektedir. Bu seviyeleri sağlamak için; 

 İngilizce için TOEFL IBT’dan en az 65 veya CAE’dan en az C notu veya eşdeğer bir 

sınavdan eşdeğer bir puan alınması (ya da Yaşar Üniversitesi FLAT sınavından en az 65 

alınması) 

 Fransızca için DELF’ten en az A2 notu veya eşdeğer bir sınavdan eşdeğer bir puan 

alınması (ya da akademik yıl başlamadan (Eylül ya da Ekim ayında) yapılacak olan 

Yaşar Üniversite Fransızca FLAT sınavından en az 60 alınması) 

gerekmektedir. Özellikle Fransa ECAM-Lyon tarafındaki derslerin neredeyse tamamı Fransızca 

verilecek olduğundan dolayı bu program için önemli bir seviyede Fransızca dil bilgisi gereklidir. 

Yukarıda belirtilen İngilizce ve Fransızca dil yeterlilik şartları sağlanmadan ilk yıla başlanamaz. 

Öğrenci İngilizce ve Fransızca dil yeterliliklerinden sadece birini sağlamış olsa bile, diğerini 

sağlayana kadar “Hazırlık” sınıfında gözükür, ilk sınıftan ders alamaz. 

https://uolp.yasar.edu.tr/


İngilizce dil bilgisi seviyesini sağlamak için; Yaşar Üniversitesi’nin Güz dönemi dersleri 

başlamadan önce her Eylül ayında yaptığı İngilizce Yeterlik (FLAT) sınavına girip en az 65 

alması yeterli olacaktır. Bu sınavdan başarısız olunması halinde, öğrenci Yaşar Üniversitesi’nin 

İngilizce Hazırlık Okulu’na kayıt olarak hazırlık okulunun her dönem sonunda yaptığı İngilizce 

Yeterlik sınavına girebilir. 

Fransızca dil bilgisi seviyesini sağlamak için; Yaşar Üniversitesi’nin Güz dönemi dersleri 

başlamadan önce her yılın Eylül (ya da Ekim) ayında yaptığı Fransızca seviye belirleme sınavına 

girip en az DELF A2’ye karşılık gelen bir notu (100 üzerinden en az 60) alması yeterli olacaktır. 

Bu sınavdan başarısız olunması halinde, Yaşar Üniversitesi’nde herhangi bir Fransızca Hazırlık 

Okulu bulunmamaktadır, öğrenciler kendi imkanları (Fransız Kültür veya özel ders) ile Fransızca 

eğitim alarak bir sonraki Eylül ayını beklemeden DELF A2 sınavlarına girip istenilen notu 

alabilir. Programa Eylül 2018’de kayıt olan ve neredeyse hiç Fransızca bilmeyen öğrenciler, 

kendi imkanları ile 1 yıl dolmadan Haziran 2019’da DELF B1 (DELF A2’den daha üst seviye) 

Fransızca belgesi almışlardır.  

Soru: Bölümün web sayfasında belirtildiği üzere yukarıda belirtilen İngilizce ve Fransızca dil 

seviyelerinin sağlanması için 2 yıllık bir süre verilmiş. Bu 2 yıl içerisinde bu dillerden biri ile 

ilgili yeterli olma durumu sağlanamaz ise (ya da sağlanamayacağı düşünülür ise) ne olacak? 

Cevap: Öncelikle İngilizce ile ilgili seviyenin 2 yıl içerisinde mutlaka sağlanması 

gerekmektedir. Aksi takdirde Yaşar Üniversitesi’ndeki diğer İngilizce programlarda olduğu gibi 

öğrencinin program ile ilişiği kesilerek başka bir üniversitenin Türkçe eğitim veren aynı 

bölümüne aktarılır. 

Öğrencinin İngilizce dil yeterliliği sağlayıp Fransızca dil seviyesinin sağlayamaması (ya da 

sağlayamayacağını düşünmesi) durumunda, YKS sınavında alınan puana göre (örneğin YKS 

2020) Yaşar Üniversitesi’ndeki diğer İngilizce programlara (örneğin, Yaşar Üniversitesi 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği-İngilizce veya Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği-

İngilizce) programına geçiş yapabilir. Fakat bu geçiş işlemlerinin 2 yıl dolmadan (öğrencinin 

ilişiğinin kesilmesinden) önce (örneğin YKS 2020 ile programa kayıt yapıldı ise Ağustos 

2022’den önce) yapılması gerekmektedir.  

Bu yatay geçiş, sadece hazırlık sınıfı aşamasında değil, öğrenci 1. ve 2. sınıfta iken de 

gerçekleştirilebilir. Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği-İngilizce programı 

dışındaki bölümlere yapılacak yatay geçişlerde öğrenci, “ücretli” statüsündedir. Yaşar 

Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği-İngilizce programına yapılacak yatay geçişlerdeki 

bursluluk oranı, Rektörlük tarafından belirlenir. 

Soru: Belirtilen dil seviyesi yeterlilikleri sağlanıp bölüme başlandığı zaman hem Yaşar 

Üniversitesi’ndeki ilk 2 yılda hem de Fransa’da hangi dersler alınacaktır?  

Cevap: Fransa’daki mühendislik eğitimi Mühendis Okulları’nda verilmek olup ECAM-Lyon 

Mühendislik Okulu’da bu kapsamdadır. Bu okullarda, belli bir mühendisliğe odaklanma yerine 



daha genel ve farklı mühendislik alanlarına yönelik eğitim verilmektedir. Programın 

Türkiye’deki isminin Elektrik-Elektronik Mühendisliği olması sebebiyle, Yaşar 

Üniversitesi’ndeki ilk 2 yılda temel bilim derslerinin (Matematik, Fizik, Kimya vb.) yanında 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve bu mühendislik ile daha yakın ilişkili olan Mekatronik, 

Makine Mühendisliği ve Enerji Sistemlerine yönelik temel dersler verilecektir. 

Yaşar Üniversitesi’ndeki ilk 2 yıldaki derslere aşağıdaki web sayfasından ulaşılabilir. 

https://uolp.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2019/08/ECAM_YU_Curriculumcourses-in-

YU.xlsx 

Fransa’daki 3. ve 4. yılda ise yine ağırlıklı olarak Elektrik-Elektronik, Mekatronik, Makine ve 

Enerji Sistemleri Mühendisliği’ne yönelik dersler verilecektir. 4. sınıfta öğrenciler bu alanlardan 

birinde (veya birkaçında) uzmanlaşacak şekilde seçmeli mühendislik dersleri alabileceklerdir. 

Ayrıca 4. sınıfta, bir dönem boyunca bir sanayi kuruluşunda ya da üniversite yapılan staj dersi de 

bulunmaktadır.    

Soru: Öğrencinin eğitimine Fransa’da devam etmesi için Yaşar Üniversitesi’ndeki eğitimi 

sırasında sağlaması gereken koşullar nelerdir? 

Cevap: Öğrencinin Fransa’daki eğitimine devam edebilmesi için programın Yaşar 

Üniversitesi’ne ait ilk 2 yılındaki bütün zorunlu dersleri geçmesi ve bu 2 yılın sonundaki not 

ortalamasının (CGPA) 4 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Öğrencinin transkriptinde 

hiçbir F, NA ya da W notu bulunmamalıdır. 

Soru: 4 yıllık bu ortak lisans programından mezun olunduğunda alınan diploma hangi ülkelerde 

geçerlidir? Bu diploma ile Fransa’da mühendislik unvanına sahip olunabilir mi? Öğrencinin 

lisansüstü eğitim düşünmesi durumunda Yaşar Üniversitesi’nin öğrenciye sunacağı imkanlar 

nelerdir?  

Cevap: Bu program sonunda alınan diploma ve mühendislik unvanı, mühendislik eğitiminin 4 

yıl olduğu bütün ülkelerde (Amerika, Avrupa’daki çoğu ülke, Türkiye) geçerlidir. Fakat bu 

diploma, Fransa gibi mühendislik eğitiminin 5 yıl olduğu ülkelerde öğrenciye mühendislik 

unvanı vermemektedir. Bu sebeple, öğrenci bu programdaki 4 yıllık eğitimi sonunda Fransa’da 

mühendis olamaz. Öte yandan öğrenci, ECAM-Lyon’da 1 ekstra yıl daha eğitim alarak (5. yıl) 

Fransa’da mühendislik unvanı (Ingénieur) alabilir. Bu unvan, Fransa’da Master of Engineering 

olarak da geçmektedir. Bu ekstra 1 yıl için ECAM-Lyon herhangi bir kayıt ücreti bursu 

sağlamamaktadır. 

Öğrenci bu 5. yılını tamamladıktan sonra yüksek lisans düşünmesi durumunda, Yaşar 

Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce Tezli Yüksek programı yüksek lisansa 

başlayabilir. Fransa ECAM-Lyon’da 5. Yılda aldığı dersler, yüksek lisans programında derslere 

sayılacak olup öğrenci 1 senede yüksek lisans diploması almaya sahip olacaktır. 

https://uolp.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2019/08/ECAM_YU_Curriculumcourses-in-YU.xlsx
https://uolp.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2019/08/ECAM_YU_Curriculumcourses-in-YU.xlsx


Öğrenci kısaca; 

 2 yıl YÜ + 2 yıl ECAM = 4 yıl ile ortak lisans diploması 

 2 yıl YÜ + 2 yıl ECAM + 1 yıl ECAM = 5 yıl ile Fransa’da mühendislik diploması 

 2 yıl YÜ + 2 yıl ECAM + 1 yıl ECAM + 1 yıl YÜ (M.Sc.) = 6 yıl ile Yaşar 

Üniversite’nde yüksek lisans diploması  

alarak 6 yıl içerisinde 3 diploma elde edebilir. 


