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T.C. 

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 

ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÜCRETİ ÖDEME ESASLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam 

 

MADDE 1- (1) Bu uygulama esasının amacı, Yaşar Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü 

öğrencilerinin eğitim ücreti ödemelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri Ücret Ödemeleri 

 

Ücretlerin belirlenmesi 

MADDE 2- (1) Üniversitedeki ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının yıllık öğretim 

bedelleri, bir sonraki öğretim yılında geçerli olmak üzere Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.  

İlk kayıt 

MADDE 3- (1) Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak öğrenci, yıllık olarak belirlenen eğitim 

ücretinin yarısını ilk kayıt sırasında ödemekle yükümlüdür.   

(2) Burs ve indirim hakkı olan öğrencilerin ücretleri bu durum dikkate alınarak tahsil edilir. 

(3) Hazırlık sınıfında bir yarıyıl eğitim görüp güz dönemi yeterlik sınavından başarılı olarak 

bölüme geçen öğrenci, bahar döneminde dönem ücretini ödeyerek ders kaydını yaptırır. 

Kayıt yenileme 

MADDE 4- (1) Öğrenci öğretim ücretini, akademik takvimde ilan edilen ders kayıt süresi içinde 

ödemekle yükümlüdür.  

(2) Öğrenci, lisans programında dört yıl, ön lisans programlarında iki yıl süresince alacağı 

derslerin kredi değerine bakılmaksızın o yıl için belirlenen dönem ücretini öder.  

(3) Lisansüstü programlar için belirlenen paket ücreti ilk iki dönemde eşit olarak ödenir. 

(4) Ön Lisans veya Lisans Eğitimini ikinci fıkrada belirtilen sürede tamamlayamayan öğrenci, 

kredi başına ücret üzerinden ödeme yapar. Burs ve indirim hakkı olan öğrencilerin ücretleri bu 

durum dikkate alınarak tahsil edilir. Bu ücretlendirme dönem ücretini aşamaz. 

(5) Ön lisans ve lisans eğitiminde ikinci fıkrada belirtilen (olağan) süre içinde olup, her iki 

dönemde toplam 20 kredi veya altında kredi ders alan öğrenci, kredi başına ücret üzerinden ödeme 

yapar. Burs ve indirim hakkı olan öğrencilerin ücretleri bu durum dikkate alınarak tahsil edilir. 

Bu ücretlendirme dönem ücretini aşamaz. 21 kredi veya daha fazla kredi alındığı takdirde dönem 

ücretinin tamamı ödenir. 

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerine İlişkin Özel Durumlar 

 

Dönem izni 

MADDE 5- (1) Üniversiteye ilk kayıttan sonra, eğitime başlamadan önce dönem izni talebinde 

bulunan ve talebi uygun bulunan öğrencinin ödemiş olduğu ücret bir sonraki döneme mahsup 

edilir. 

(2) Eğitimi devam etmekte olan öğrencilere dönem izni verildiğinde, bu sürelere ilişkin dönem 

ücreti alınmaz. Eğer ücret alınmış ise iade edilmez, bir sonraki döneme mahsup edilir. 
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3) Öğrencilerin yaz okulu kapsamında kayıtlandıkları derslerin eğitim ücret bedellerinde 

burs/indirim uygulanmaz. (29.06.2022 tarihinde Rektörlük Makamı onayı ile eklenmiştir.) 

Değişim programları 

MADDE 6- (1) Değişim veya Erasmus Programlarına kabul edilen öğrenciler dönem ücretlerini 

ders kayıtları sırasında ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde, verilen izin geçersiz sayılır ve aldığı 

derslerin intibakı yapılmaz. 

Staj dersi ücreti 

MADDE 7- (1) Olağan eğitim süresini aşan ve mezuniyeti için sadece staj dersi kalan öğrenciler 

bu ders için 1 kredilik ders ücretini öderler. 

İki ders sınav ücreti 

MADDE 8- (1) İki ders sınavlarının ilk sınavlarından ücret alınmaz ancak ikinci ve sonraki iki 

ders sınav hakları için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücret uygulanır. 

Özel öğrenci ücreti 

MADDE 9- (1) Özel öğrenciler kredi başına ücret öderler. Bu ücret, öğrencilik hakkı kazanıp 

kayıt olunduğunda eğitim ücretinden düşülmez. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Lisansüstü Öğrencileri Ücret Ödemeleri 

 

Öğretim ücreti  

MADDE 10- (1) Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak öğrenci, paket olarak belirlenen eğitim 

ücretinin yarısını ilk kayıt sırasında ödemekle yükümlüdür. 

(2) Burs ve indirim hakkı olan öğrencilerin ücretleri bu durum dikkate alınarak tahsil edilir. 

(3) Burs kazanmış olsa da yabancı dil hazırlık sınıfı okumak zorunda olan öğrenci o öğrenim yılı 

için lisansüstü öğrencilerine belirlenmiş olan hazırlık sınıfı öğrenim bedelini ödemekle 

yükümlüdür.  

(4) Bilimsel hazırlıkta okuyan öğrenci aldığı dersler için ek ücret ödemez. 

(5) Tezli programlarda, bursunu kaybeden öğrenciler, “Tez Dersi veya Bitirme Projesi” için 

güncel 8 AKTS kredi karşılığı ders ücretini öderler. (29.06.2022 tarihinde Rektörlük Makamı 

onayı ile eklenmiştir.) 

Burs hakkını kaybedenlerin öğrenim ücreti  

MADDE 11- (1) Bursunu kaybeden öğrenci, kayıtlanılan akademik yıl için Mütevelli Heyet 

tarafından belirlenen kredi başına ders ücretini öder. Bu ücret öğrencinin ilk kayıtlandığı yıldaki 

paket ücretini aşamaz.  

Dönem İzni 

MADDE 12- (1) Üniversiteye ilk kayıttan sonra, eğitime başlamadan önce dönem izni talebinde 

bulunan ve talebi uygun bulunan öğrencinin ödemiş olduğu ücret bir sonraki döneme mahsup 

edilir. 

(2) Eğitimi devam etmekte olan öğrencilere dönem izni verildiğinde, bu sürelere ilişkin dönem 

ücreti alınmaz. Eğer ücret alınmış ise iade edilmez, bir sonraki döneme mahsup edilir. 

Yatay geçiş veya af halinde ücretlendirme 

MADDE 13- (1) Yatay geçiş veya af kanunu kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler, yatay geçiş 

yaptığı yıldaki paket ücretini geçmemek kaydıyla, kredi başına ücret ödemesi yapar. 

(2) Tezli, tezsiz programlar arası geçiş yapılması halinde, öğrenci ilk kayıt olduğu programda 

paket ücretini ödemiş ise, geçiş yaptığı programda eğitim ücreti ödemez. Öğrenci, önceki 

programda bir dönem paket ücreti ödemesine rağmen, programlararası geçiş yapmış ise geçiş 

yapılan programda kalan paket ücretini yeni programa ilk kayıtta ödemekle yükümlüdür. 

(29.06.2022 tarihinde Rektörlük Makamı onayı ile eklenmiştir.) 
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Eski öğrencinin yeni öğrenci olarak kayıt yaptırması 

MADDE 14- (1) Azami süre nedeniyle, ilişik kesilmesi sonrasında aynı programa yeni kayıt hakkı 

kazanan öğrenci, yeni kayıt yaptırdığı yıldaki paket ücretini geçmemek kaydıyla,  intibak sonrası 

kalan dersler için kredi başına ücret ödemesi yapar.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Lisansüstü Öğrencilerine İlişkin Özel Durumlar 

 

MADDE 15- (1) Özel öğrenciler burs talebinde bulunamazlar. Özel öğrenciler lisansüstü 

programlara kabul edildiklerinde özel öğrenci iken ödemiş oldukları ücret program ücretinden 

mahsup edilir. 

(2) Erasmus ve benzeri Öğrenci Değişim Programları ve İzmir Üniversiteleri Platformu 

dâhilindeki üniversitelerin Yaşar Üniversitesinde ders almak isteyen öğrenciler ders kredi ücretini 

ödemezler. 

(3) Kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarla protokol yapılarak öğrenim bedeli konusunda 

Mütevelli Heyet onayı ile özel hükümler getirilebilir.  

(4) Üniversitede araştırma görevlisi olarak istihdam edilenler bu maddede aranan koşullardan 

bağımsız, %100 burslu olarak yararlanırlar. Öğrencilik kaydı yapıldıktan sonra aynı dönem içinde 

araştırma görevlisi statüsüne geçenlere yatırmış oldukları ilk taksit iade edilir. Araştırma görevlisi 

statüsüne geçişi ikinci ve daha sonraki dönemlerde olanlara önceki dönem ücreti iade edilmez.  

(5) Başarı bursu, lisansüstü eğitim-öğretim bursudur. Başarı bursuna sahip olan öğrenciler bu 

bursun yanısıra en fazla bir burs veya indirimden yararlanabilirler (29.07.2022 tarihinde 

Rektörlük Makamı onayı ile eklenmiştir.) 

(6) Başarı bursuna sahip olmayan öğrencilerin ise en yüksek oranlı, toplamda en fazla iki burs/ 

indirimi birleştirilir. (29.06.2022 tarihinde Rektörlük Makamı onayı ile eklenmiştir.) 

(7) Burs ve indirimlerin toplamı hiçbir durumda %100 oranını aşamaz. (29.06.2022 tarihinde 

Rektörlük Makamı onayı ile eklenmiştir.) 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Ücretlerde İndirim 

 

Aile indirimi  

MADDE 16– (1) Üniversitenin tüm programları dâhil olmak üzere öğrenim gören öğrencinin eşi 

ve çocuğu ile kardeşinin öğrenim ücretinden %15 indirim yapılır. Bu kapsamdaki kişilerin aynı 

anda kayıt yaptırmaları halinde söz konusu indirim en yüksek ücreti ödeyecek olana yapılır.  

(2) Aile fertlerinden birinin kayıtlanmaması durumunda yapılan indirim geri alınır.  

(3) Aile fertlerinden biri “Özel Öğrenci” statüsünde ise bu indirim uygulanmaz.  

(4) Kayıtlanan öğrencilerden biri artık yıl öğrencisi ise, normal öğrenci statüsündeki öğrenciye 

aile indirimi uygulanır.  

Personel indirimi  

MADDE 17– (1) Aşağıda yazılı kişilerin öğrenim ücretlerinde %25 indirim yapılır:  

a) Yaşar Holding A.Ş. ve şirketlerinde tam gün esasına veya eşdeğerine göre çalışmakta olan; aynı 

kurumlarda en az 15 yıl çalıştıktan sonra iyi ilişkiler içerisinde ayrılmış; aynı kurumlardan emekli 

olmuş personel, eşi ve çocukları.  

b) Yaşar Üniversitesinde tam gün esasına göre çalışmakta olan; Üniversitede en az 10 yıl 

çalıştıktan sonra iyi ilişkiler içerisinde ayrılmış; üniversiteden emekli olmuş personel, eşi ve 

çocukları. 

(2) Tam gün esasına göre çalışanların bu indirimin devamını sağlaması için çalışma belgesinin 

yenilenmesi gerekir.  
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Bayi indirimi  

MADDE 18- (1) Yaşar Topluluğu anlaşmalı, toptancı, distribütör, perakende bayilerinin birinci 

derece yakınları (kendisi, eşi, çocukları) için, Yaşar Topluluğunun ilgili şirketlerinin yetkilileri 

tarafından belgelendirilmesi kaydıyla, Ön lisans ve Lisans eğitim ve öğretim programlarının, ilgili 

yıldaki ücretlerinde, %25 oranında indirim yapılır.  

Başvuru koşulu  

MADDE 19- (1) Aile indirimi, personel indirimi ve bayi indiriminin yapılması için ilgilinin 

talepte bulunması ve gerekli belgeleri talep ekinde eksiksiz sunmuş olması gerekir. Ekle bırakma 

haftasından sonrasındaki talepler bulunulan dönem için dikkate alınmaz. Ancak talep tarihini 

izleyen akademik yarıyıl yıl için uygulanır. 

(2) Bu indirimler geriye yönelik olarak uygulanmaz.  

Uygulama süresi  

MADDE 20- (1) Ücretlerde indirim, burslarla birlikte veya kendi içinde birlikte uygulanır. Burs 

ve indirim oranları birlikte toplanarak ücretten indirilir. Bu uygulama öğrencinin kayıtlı olduğu 

programın olağan öğrencilik süresi için (tezsiz programlar için 3 yarıyıl, tezli programlar için 6 

yarıyıl, doktora programları için 12 yarıyıl) geçerlidir. (Değişiklik 29.06.2022 tarihli Rektörlük 

Makamı onayı.) 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Ücret İadeleri 

 

Dönem izni 

MADDE 21- (1) Dönem izni alan öğrenciden bu sürelere ilişkin dönem ücreti alınmaz. Alınmış 

ise ücret iade edilmez, bir sonraki döneme mahsup edilir. 

(2) Dönem izni alınan dönemde veya takip eden sürelerde kayıt sildiren öğrenciye ücret iadesi 

yapılmaz. 

Ders kayıt işlemi yapılmaması 

MADDE 22- (1) Eğitim ücretini kısmen veya tamamen süresi içinde veya dışında yatırmış 

olmasına rağmen ders kaydı yapmayan öğrenciye ücret iadesi yapılır. Ücret iadesi en erken ders 

ekleme-bırakma haftasından sonra yapılır. 

İlk kayıt sonrası ücret iadesi 

MADDE 23- (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ilk 

eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar olan süre içerisinde Üniversiteden ayrılmak istemesi 

durumunda ilgili dönem için ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretini ödemesi gerekir ve 

ödenen öğrenim ücretinin iadesi yapılmaz. (Değişiklik 29.06.2022 tarihli Rektörlük Makamı 

onayı.) 

Yatay geçişte ücret iadesi 

MADDE 24- (1) Yatay geçiş yolu ile Üniversitemize kabul edilen ve kayıt sonrası ders intibak 

sorunu nedeniyle en geç ders ekleme-çıkarma süresi bitimine kadar kaydını sildiren öğrencilere 

ücret iadesi yapılır. 

(2) Ders kayıtları süresinde kayıt işlemini ücret ödeyerek tamamlamış olan ancak yatay geçiş yolu 

ile bir başka üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere ücret iadesi yapılır. 

Disiplin cezası alınması halinde ücret iadesi 

MADDE 25- (1) Disiplin suçu nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciye ücret iadesi yapılmaz.  

(2) İlişik kesme dışında bir disiplin cezası almış öğrencinin ceza süresi içerisinde yatırmış olduğu 

ücret dönem ücretinden sayılır, iade edilmez. 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller  

MADDE 26- (1) Bu usul ve esasta hüküm bulunmayan hallerde, Rektörlük Makamı tarafından 

verilen talimatlar uygulanır. 
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Yürürlükten kaldırma 

MADDE 27- (1) 17.06.2019 tarihinde Rektörlük Makamı tarafından onaylanan “Ön Lisans, 

Lisans ve Lisansüstü Eğitim Ücreti Ödeme Esasları” ndaki Madde 12 ve Madde 22, 29.06.2022 

tarihli Rektörlük Makamı onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük  

MADDE 28- (1) Bu usul ve esas Yaşar Üniversitesi Rektörü tarafından onaylandığı tarihte 

yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

MADDE 29- (1) Bu usul ve esas hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

 

 

 

    Rektörlük Makamı tarafından 29.07.2022 tarihinde onaylanmıştır. 

 


