
York Üniversitesi
Toronto, Kanada

Uluslararası Temel Bilgi Formu
YORK ÜNIVERSITESI DÜNYA ILE 
BAĞLANTI HALINDEDIR. HAYAT 
DOLU AILEMIZ 6.000’IN ÜZERINDE 
ULUSLARARASI ÖĞRENCI IÇERMEKTE 
OLUP DÜNYANIN DÖRT BIR YANINDAN 
PROFESÖRLERI VE ÖĞRENCILERI 
ARAMIZDA BULUNDURMAKTAYIZ.

ÖĞRENCİLER NİÇİN YORK’U SEÇER?
•  York Üniversitesinin dünya çapında prestijli üniversiteler ile 

280’in üzerinde öğrenci değişim anlaşması bulunmakta.

• York Üniversitesi, sosyal bilimlerde, beşeri bilimlerde 
ve sanat dallarında Times Yüksek Öğrenim tarafından 
Kanada’da 4. ve dünyada en iyi 100 üniversite içerisinde 
seçilmiştir. 

• Bünyemizde Kanada’nın tek Uzay Mühendisliği programını 
ve en geniş kapsamlı sanat okulunu bulundurmaktayız.

• Schulich İşletme Fakültemiz, The Economist, Forbes ve 
CNN Expansion tarafından Kanada’nın 1 numaralı işletme 
okulu seçilmiştir. 

• Osgoode Hall Hukuk Fakültemiz, dünya çapında 
Kanada’nın en büyük ve seçkin hukuk okulu olarak isim 
yapmıştır.

• Hindistan’ın Haydarabad şehrinde tamamı yurtdışında 
olan ilk işletme fakültesi yerleşkemiz bulunmaktadır.

• Kanada’nın en büyük fakültelerinden biri olan Sosyal 
Bilimler ve Mesleki Çalışmalar Fakültesi, sosyal bilimlerde, 
beşeri bilimlerde ve ilgili mesleki alanlarda en geniş 
kapsamlı program yelpazesini sunmaktadır.

• Güney Ontario’da bulunan Glendon yerleşkemiz, 
Fransızca ve çift dilli üniversite eğitimi için mükemmelliğin 
merkezidir.

York Üniversitesinin bizleri bir arada tutan zengin bir perspektif 
çeşitliliği ve güçlü bir sosyal sorumluluk anlayışını yansıtan 
mükemmeliyete inancı tamdır. York Üniversitesi diploması, 
gerçek hayat deneyimli eğitimle dengeli bir biçimde özenle 
kurulmuş bir akademik temel vasıtasıyla mezunlarına hayatta 
başarılı olmada ve yaşam hedeflerine ulaşmada kuvvet verir. 

Dünya çapında tanınan bir araştırma merkezi olarak York 
Üniversitesi, en baskın yerel ve global sosyal zorluklara 
karşı yenilikçi çözümlere yönlendiren kritik konularla birebir 
iç içedir. York Üniversitesinin 11 fakültesi ve 28 araştırma 
merkezi, daha büyük, daha geniş ve daha küresel 
düşünmekte ve dünya çapında önde gelen 280 üniversite 
ile ortak çalışma içerisindedir. York ailesi, 55.000 
öğrencisi, 7.000 fakülte ve kadrosu ve 260.000’in üzerinde 
mezunu ile hep birlikte güçlüdür. 

•  York Üniversitesi, 2015-2016’da yabancı öğrencilere burs 
olarak 7,7 milyon $ finansal yardımda bulunmuştur. 

•  York Üniversitesi, 100 $’dan 1.400 $’a kadar uluslararası 
burs sunmaktadır. futurestudents.yorku.ca/scholarships

•  En az altı aylık tam zamanlı lisans programlarına kayıtlı 
yabancı öğrenciler, dönem boyunca yerleşke içerisinde 
veya dışarısında haftada en fazla 20 saate kadar 
çalışabilirler. cic.gc.ca

YORK ILE BAĞLANTINIZI 
KURUN
170 ülkeden 6.000’in üzerinde uluslararası 
öğrenci York Üniversitesine devam 
etmektedir. Ülkenizden kaç öğrenci York 
Üniversitesine gidiyor? Bölgenizden kaç York 
mezunu var? York Üniversitesi ile ülkeniz 
arasındaki tüm bağlantıları şimdi keşfedin. 

futurestudents.yorku.ca/intl

futurestudents.yorku.ca/scholarships
cic.gc.ca
futurestudents.yorku.ca/intl


KÜRESELLIĞE AYAK UYDURUN.

DÜNYAYA TAMAMEN YENI BIR 
AÇIDAN BAKMAK IÇIN YORK 
ÜNIVERSITESINI SEÇIN.

2016-17 YABANCI 
ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ 
VE MASRAFLARI
Mesleki olmayan çoğu program 
için tam zamanlı okul ücreti (5 
ders) + zorunlu ek ücret: 22.417 
$ (Schulich İşletme Fakültesi 
için 26.782 $ ve Mühendislik için 
30.787 $)
Ders kitapları ve ders malzemeleri 
(tahmini): 1.000 $ ila 1.500 $ 
programa göre değişmekte*
Konaklama (yurt tarzı çift kişilik 
oda): 5.365 $
Yemekhane paketi (belli 
ikametlerde konaklanıyorsa 
zorunlu): 2.750 $, 3.275 $, 3.800 $ 
veya 4.325 $*
Kişisel giderler (eğlence, market 
alışverişi, ulaşım - tahmini): 2.200 $
Sağlık hizmetleri: 853 $ (Üniversite 
Sağlık Sigortası Sistemi (UHIP) 
artı York Öğrenci Federasyonu 
veya Glendon Planı)   
international.yorku.ca/intlstud/health

TOPLAM: 36.651 $ (İşletme 
Fakültesi için 41.061 $ ve 
Mühendislik için 45.021 $) 
* toplam hesaplama için en yüksek aralık 
kullanılmıştır.
Tüm tutarlar Kanada Doları olarak verilmiştir. 
Belirtilen maliyetler 2016-17 Güz/Kış 
dönemi için Sosyal Bilimler Lisans Derecesi 
için öğrenim görmekte olan tam zamanlı 
bir öğrencinin yıllık giderleri baz alınarak 
verilmiştir. Ücretler değişebilir ve belli 
programlar için ücretler daha yüksek olabilir. 
En güncel ders ve program ücretleri için  
sfs.yorku.ca/fees adresini ziyaret ediniz.

YORK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI BİR OKULDUR
York Üniversitesi İngiliz Dili Enstitüsünde (YUELI) İngilizce dil 
becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Yabancı öğrenciler için merkez 
kampüs ofisimiz olan York International (YI) ile üniversiteye 
rahat bir geçiş yapabilirsiniz. York International (YI), oryantasyon 
programları, bilgilendirme toplantıları ve sosyal aktiviteler 
sunarak sizlere yerleşkede kendinizi rahat hissettirmeyi ve başka 
kültürlerle tanışmanızı amaçlar. yorkinternational.yorku.ca 

Uluslararası dereceler: York Üniversitesi Uluslararası Sosyal 
Bilimler Lisans Derecesi (iBA), Uluslararası Fen Bilimleri 
Lisans Derecesi (iBSc) ve Uluslararası İşletme Lisans Derecesi 
(iBBA), yurtdışı eğitim değişim izni ve York Üniversitesinin 
sunduğu bir dilde yetkinlik derecesi gerektirmektedir ve 
bu bağlamda 22 farklı dilden istediğinizi seçebilirsiniz! 
futurestudents.yorku.ca/programs

York Öğrenci Değişim Programı, Yaz Dönemi Yurtdışı Eğitim 
Programı veya Uluslararası Stajyerlik Programı ile bölüm 
kredilerinizden bir kısmını yurtdışındaki bir lise sonrası 
eğitim enstitüsünden alabilirsiniz.  York Üniversitesinin 
Uluslararası Stajyerlik Programı ile akademik bilginizi bir 
uluslararası çalışma programı üzerinde uygulayabilirsiniz. 
international.yorku.ca/students/abroad 

ÖNEMLI SON BAŞVURU TARIHLERI
Tüm programlara Eylül ayında kayıt yaptırılabilir; 
Ocak ve Mayıs programları tekliflerimiz için 
futurestudents.yorku.ca/requirements/deadlines adresini ziyaret ediniz.

YORK ÜNİVERSİTESİ İRTİBAT NOKTALARI

ŞİMDİ BAŞVURUN
futurestudents.yorku.ca

Orta Asya, Doğu Asya ve Güney Asya  
Bayan Jessica Morgan, jamorgan@yorku.ca 
Lisans Uluslararası Alım Sorumlusu

Genel Kayıt Soruları çin 
416-736-5825 
Kayıt Faks 416-736-5536

Avrupa, Orta Doğu, Güneydoğu Asya 
ve Japonya 
Bay Carl Sachs, csachs01@yorku.ca 
Lisans Uluslararası Alım Sorumlusu

Tüm diğer sorular için 
Uluslararası Alım Koordinatörü, 
intlenq@yorku.ca

Afrika, Amerika Ülkeleri, Karayipler 
ve Hong Kong 
Bayan Emi Morita, emorita@yorku.ca 
Lisans Uluslararası Alım Sorumlusu
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