MBA İN REAL ESTATE SIK SORULAN SORULAR
1. “MBA in Real Estate” programı bana ne fayda sağlar?
GYODER üyelerinin ve gayrimenkul sektörünün profesyonel ihtiyaçları göz önüne alınarak
tasarlanan bu eğitim programı çerçevesinde katılımcılar sektörde bir benzeri olmayan "MBA in
Real Estate" programına katılarak, mezun olduklarında Bahçeşehir Üniversitesi’nden MBA
derecesi almanın yanı sıra gayrimenkul konusunda uzmanlaşma imkanına da sahip oluyor.
2. “MBA in Real Estate” programına kimler başvurabilir?
Üniversitelerin 4 yıllık lisans diplomasına sahip olan herkes bu programa başvurabilir.
3. “MBA in Real Estate” programından faydalanmak için GYODER üyesi olmam gerekiyor mu?
Evet. Bu programdan faydalanabilmeniz için sizin veya kurumunuzun GYODER üyesi olması
gerekmektedir.
4. GYODER’e nasıl üye olacağım?
GYODER ile iletişime geçerek, MBA in Real Estate programı için üye olmak istediğinizi
belirtmelisiniz. GYODER tarafından size gönderilecek olan üyelik formunu eksiksiz olarak
doldurarak, Derneğe ulaştırmanızın ardından, üyeliğiniz onaylandığında tarafınıza bilgi
verilecektir.
5. “MBA in Real Estate” programına başvuru için hangi evraklar gerekiyor?
✓
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4 yıllık üniversite lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi
Mezun olunan okuldan başarı derecesini de gösteren tasdikli transkript fotokopisi
1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
Askerlik durum belgesi fotokopisi (Erkek adaylar için)
1 adet fotoğraf
2 adet referans yazısı

6. Başvuruyu GYODER’e mi yoksa BAU’ya mı yapmalıyım?
Programdan ve %50 indirim hakkından faydalanabilmeniz için öncelikle GYODER üyesi olmanız
gerektiğinden ön başvurunuzu GYODER’e yapmalısınız.
7. Başvuru evraklarını GYODER’e mi yoksa BAU’ya mı teslim edeceğim?
Evraklarınızı GYODER’e göndermelisiniz. Üyelik başvurunuz onaylandıktan sonra evraklarınız
GYODER tarafından BAU’ya iletilecektir.
8. MBA Programına başvurmak için ALES Sınavı’na girmem gerekiyor mu?
Hayır, bu programa başvurmak için ALES şartı aranmamaktadır.
9. Programa katılmak için TOEFL ya da dil yeterlilik sınavı aranıyor mu?
Hayır, bu programa başvurmak için TOEFL veya dil yeterlilik şartı aranmamaktadır.
10.Başvuru sonrasında bir mülakat yapılıyor mu?
Hayır, herhangi bir mülakata tabii tutulmamaktasınız.

11.MBA in Real Estate program ücreti nedir?
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2017 MBA (İşletme - Türkçe) program ücreti bir
kişi için 39.850 TL'dir. GYODER ile yapılan anlaşma gereğince GYODER Kurumsal MBA in Real Estate
Programı ücreti, katılımcının program ücretinin tamamını nakit olarak bir defada ödemesi
durumunda GYODER üyesi katılımcı başına 19.925 TL olarak belirlenmiştir.
12.Program ücretini GYODER’e mi yoksa BAU’ya mı ödemeliyim?
Evraklarınız GYODER tarafından BAU’ya teslim edildikten sonra maksimum 1 hafta içerisinde
başvurunuzun onaylandığı bilgisi tarafınıza verilecektir. Bu aşamadan sonra ödemenizi Bahçeşehir
Üniversitesi’ne gerçekleştirmelisiniz.
13.Programın süresi ne kadardır?
Tezsiz Programların bitirme süresi maksimum 3 dönem, tezli programların bitirme süresi
maksimum 6 dönemdir. Yeni YÖK yönetmeliği uyarınca öngörülen sürelerde programı başarı ile
tamamlayamayan öğrencilerin program ile ilişiği kesilir.
14.Bu programla ilgili BAU’dan kiminle iletişime geçebilirim?
Hakan Aslan
0 212 381 01 91
0 533 277 94 18 (Hafta içi 10.00 - 18.00 saatleri arasında)
hakan.aslan@gss.bau.edu.tr
Gülcan Kesercan
0 212 381 01 70
gulcan.kesercan@rc.bau.edu.tr
15.Program hangi kampüste yapılıyor?
MBA in Real Estate programı Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde yapılmaktadır.
16.Programa devam zorunluluğu var mıdır?
Evet, derslerde %70 devam zorunluluğu şartı aranmaktadır.
17.Dersler hangi gün ve saatlerde yapılmaktadır?
Dersler hafta içi 19:00 - 22:00 ve Cumartesi günleri 09:30 - 16:30 saatleri arasında yapılmaktadır.
18.Programların kontenjanları nedir?
Kontenjan maksimum 20 kişidir.
19.Yüksek lisansta kayıt dondurma hakkım var mı?
Haklı ve geçerli mazeretleri olan lisansüstü öğrencileri, kayıt dondurmak için mazeretlerini
belgelemek koşuluyla en geç yarıyılın/yılın ilk dört haftası içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
başvururlar. Öğrencinin kayıt dondurma müracaatı, danışmanının ve koordinatörünün görüşü
alındıktan sonra, ilgili enstitünün yönetim kurulunca karara bağlanır ve aşağıdaki kurallara göre kayıt
dondurma ve değerlendirme işlemi yapılır.
a) Geçerli sebepler nedeniyle tezsiz yüksek lisans öğrencileri öğrenim süresince en fazla
bir yarıyıl, tezli yüksek lisans öğrencileri en fazla iki yarıyıl ve doktora öğrencileri en fazla üç yarıyıl

kayıt dondurabilirler. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler uzatılabilir.
Kayıt dondurularak geçirilen süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.
b) Öğrencinin bir yarıyıl/yıl kayıt dondurmayı gerektirecek süreyi kapsayan bir sağlık
raporu ile belgelendirmesi koşulu ile kaydı dondurulabilir. Öğrencinin, kayıt dondurma süresi
bitiminde, sağlık probleminin devam ettiğinin sağlık raporları ile belgelenmesi halinde, ilgili
yönetim kurulu bu süreyi uzatabilir. Bu süre sonunda, öğrencilerden eğitim-öğretime devam
etmelerinde bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu istenebilir.
c) Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması sonucu
askere alınması halinde, askerlik süresince kayıt dondurma hakkı verilir.
ç) Belgelendirilecek diğer haklı ve geçerli gerekçeler.
d) Öğrenci, kayıt dondurmuş olduğu sürede başka bir kurumdan almış olduğu dersleri,
Üniversitedeki öğretim programına transfer edemez.
e) Hastalık ve gerekçesi belgelenmiş zorunlu sebepler dışındaki kayıt dondurma istekleri,
en geç yarıyılın/yılın ilk dört haftası içinde yapılmalıdır.
f) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyeti olan ve 18/8/2012 tarihli ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre
uzaklaştırma cezası alan öğrenciler kayıt donduramaz. Takipsizlik veya beraat kararı ile sona eren
tutukluluk süresi, öğrencilerin azami öğrenim süresinden sayılmaz.
20.Tavsiye mektubunun belirli bir formatı var mı?
Tavsiye mektuplarının ıslak imzalı olması tercih edilmektedir. Ayrıca tavsiye mektubu veren kişinin
iletişim bilgileri mutlaka ilgili evrakta yazılmalıdır. Elektronik ortamda verilen tavsiye mektupları
mutlaka antetli kağıda ve elektronik imzalı olmalıdır.
21.Kayıt yaptırabilmem için askerliğimin hangi tarihe kadar tecilli olması gerekiyor?
Kayıt yaptırdığınız tarihte askerlikle ilgili herhangi bir ilişiğinizin bulunmaması (terhis olmak, muaf
olmak veya tecilli olmak) gerekmektedir.
22.Lisans eğitimine dair aradığınız bir asgari başarı notu var mı?
Başvuru esnasında 4 yıllık lisans derecesini tamamlamış olmanız yeterlidir. Başvuru için lisans
başarı notu kriteri aranmamaktadır.
23.Mezun olduğumda diplomamda ne yazacak?
Mezun olduğunuzda Bahçeşehir Üniversitesi Genel İşletme yüksek lisans (MBA) diplomanız
olacaktır.
24.Tezsiz MBA in Real Estate programından, tezli programa geçiş sağlayabiliyor muyum?
Öğrenci talep ettiği ve gerekli şartları (ALES'ten ilgili puan türünde an az 55 puan almış olmak,
dönem sonunda alınan derslerin not ortalamasının minimum 3 ve üzerinde olması ve herhangi bir
dersten kalınmamış olması) sağladığı takdirde tezli yüksek lisans programına geçiş
sağlayabilecektir.

