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T.C. 

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 

HAZIRLIK SINIFI, ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ 

BURS VE EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ İNDİRİM YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Genel Hükümler 

 

Amaç 

MADDE 1– (1) Bu yönerge, Yaşar Üniversitesine üstün nitelikli öğrenci kazandırmak, 

Üniversiteye alınan öğrencileri daha fazla çalışmaya teşvik etmek, başarılı öğrencileri 

özendirmek ve ödüllendirmek üzere sağlanacak  “Eğitim-Öğretim Bursu”,  “Akademik Başarı 

Bursu”, “Yetenek Bursu”, “Şehit ve Malul Gazi Bursu”, ”Barınma Bursu” ve “Uluslararası 

Öğrenci Bursu” ile öğrenim ücretlerinde yapılacak diğer indirimlere ilişkin esasları belirlemek 

amacıyla hazırlanmıştır. 

Kapsam 

MADDE 2– (1) Bu Yönerge, Yaşar Üniversitesinin Hazırlık Sınıfı, Ön Lisans ve Lisans 

Programlarında öğrenim gören öğrencilerin “Eğitim-Öğretim Bursu”, “Akademik Başarı 

Bursu”, “Yetenek Bursu”, “Şehit ve Malul Gazi Bursu”, ”Barınma Bursu” ve “Uluslararası 

Öğrenci Bursu” nu kazanmaları ve kaybetmeleri ile öğrenim ücretlerinde yapılacak indirimlere 

ilişkin usul ve esasları düzenler. 

Dayanak 

MADDE 3– (1) Bu yönerge, 20.09.2018 tarihli ve 30541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yaşar 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4– (1) Bu yönergede geçen; 
a)  Akademik Yıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan ve bir bütün teşkil eden eğitim ve öğretim 

sürecini,  

b) Akademik Başarı Bursu: Üniversite Mütevelli Heyetince tahsis edilen ve öğrencinin akademik 

yılsonu başarı düzeyi dikkate alınarak belirlenen yıllık bursu, 

c) Barınma Bursu: Üniversiteye ait olan Yaşar Üniversitesi Kız ve Erkek Öğrenci Yurdundan 

yararlanmak için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen bursu, 

ç) Burs: Bu yönergeyle düzenlenen esaslara göre verilen ve yararlanan öğrenciye herhangi 

bir yükümlülük getirmeyen mali desteği, 

d) Burs Seçici Kurulu: Rektör başkanlığında Rektör tarafından görevlendirilen ilgili Rektör 

Yardımcısı, Mali İşler Daire Başkanı, Genel Sekreter, Sanat ve Tasarım Fakültesinden bir öğretim 

elemanı, Senato tarafından belirlenen dekan temsilcisi, Sağlık Kültür Spor Müdürü, Öğrenci İşleri 

Müdürü, Yaşar Üniversitesi Öğrenci Yurdu Müdürü olmak üzere 9 kişiden oluşan, eğitim- 

öğretim bursu dışında kalan burs başvurularını incelemek ve değerlendirmekle görevli olan 

kurulu,  

e) Eğitim- Öğretim (ÖSYM) Bursu: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı başarı puanına göre 

kontenjanları ve oranları önceden ilan edilen eğitim bursunu,  

f) Genel Not Ortalaması: Öğrencinin öğrenim süresi boyunca kayıt olduğu bütün derslerin 

ağırlıklı ortalamasını,  

g) Mütevelli Heyet: Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyetini,  
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ğ) Rektör: Yaşar Üniversitesi Rektörünü, 

h) Şehit ve Malul Gazi Bursu: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucuna göre Yaşar 

Üniversitesinin programlarından birine girme hakkı kazanan şehit ve malul gazi çocuklarına ve 

eşlerine verilen bursu, 

ı) Uluslararası Öğrenci Bursu: Üniversite Mütevelli Heyetince tahsis edilen ve her yıl uygun 

görülen sayıda uluslararası öğrenciye verilen eğitim-öğretim bursunu, 

i) Üniversite: Yaşar Üniversitesini, 

j) Yetenek Bursu: Üniversite Mütevelli Heyetince tahsis edilen spor, sanat, bilim, sosyal ve 

kültürel alanlarda özel başarıların sahibi olmuş öğrencilere verilen öğrenim bursunu, 

k) Normal Öğrenim Süresi: Hazırlık sınıfı için 1 yıl, ön lisans için 4 dönem (2 yıl), lisans için 8 

dönemi (4 yıl), 

l) Azami Öğrenim Süresi: Hazırlık sınıfı için 2 yıl, ön lisans için 8 dönem (4 yıl), lisans için 14 

dönemi (7 yıl), 

ifade eder. 

Bursların birleşmesi 

MADDE 5- (1) Öğrencilerin hak kazandığı burslar %100 oranını aşmamak üzere birleştirilir.  

(2) Bu yönerge kapsamındaki burslar, yaz okulu ders ücretleri ile yaz okulu süresince barınma 

bursunu kapsamaz. 

Bursların devamı 

MADDE 6- (1) (Değişik: 13/02/2020 tarihli ve 01 sayılı Mütevelli Heyeti Kararı) Akademik 

başarı bursları, yetenek bursları ve barınma bursları hariç tüm burs ve indirimler, azami öğrenim 

süresi boyunca devam eder. Bu süre hazırlık sınıfında 2 yıl (4 yarıyıl), ön lisans eğitiminde 4 yıl 

(8 yarıyıl), lisans eğitiminde 7 yıl (14 yarıyıl) dır.  

Burs takvimi 

MADDE 7- (1) Üniversite tarafından verilen tüm bursların kontenjanları Mütevelli Heyet 

tarafından her yıl en geç Şubat ayının ilk haftasında Ek 1’de bulunan tablo doldurularak karara 

bağlanır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretim (ÖSYM) Bursu 

 

Bursun verilme koşulu 

MADDE 8– (1) Öğrenci seçme ve yerleştirme kılavuzunda yer alan kontenjanlara ve oranlara 

göre burslu tercihle kazanan ve yerleşen öğrencilere verilir. 

(2) Bu burs, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlerde kesin kayıt yaptırıp burs kontenjanı 

içine giren öğrencilere de verilir.  

(3) Mütevelli Heyet, uygun gördüğü takdirde dikey geçiş sınavıyla gelen öğrenciler için burs 

kontenjanı tahsis edebilir. 

(4) Mütevelli Heyet, uygun gördüğü takdirde yatay geçişle üniversitemize yerleşen öğrencilere 

burs tahsis edebilir. 

Bursun süresi 

MADDE 9– (1) Öğrenci, öğrenci seçme ve yerleştirme kılavuzunda ilan edilen oranlara ilişkin 

burslu öğrenci kontenjanı dâhilinde, Üniversiteye kayıt yaptırmış olması durumunda, zorunlu 

müfredatının azami öğrenim süresi boyunca (2 yıl/dört yarıyıl hazırlık sınıfı ile 4 yıl/8 yarıyıl ön 

lisans ve 7 yıl/14 yarıyıl lisans) bursu devam eder.  

(2) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile gelen öğrenciler için normal öğrenim süresi intibak yapıldığı 

yarıyıldan itibaren normal öğrenim süresinin kalan kısmı için geçerlidir. 

(3) Kayıt donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler burs süresine dâhil değildir.  

Bursun sona ermesi 

MADDE 10– (1) Eğitim-öğretim bursu öğrencinin;  

a) Uyarı cezası dışında herhangi bir disiplin cezası alması, 

        b) Bulunduğu öğretim programından, üniversite içinde başka bir öğretim programına 
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yatay geçiş yapması, 
durumunda kesilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Akademik Başarı Bursu 

 

Bursun verilme koşulu 

MADDE 11– (1) Üniversitenin bölüm ve programlarına kesintisiz en az bir akademik yıl (iki 

yarıyıl) devam eden; programdaki tüm dersleri alarak başarılı olan öğrencilere bir sonraki 

akademik yıl için Madde 12 ve 13’de belirtilen değerlendirme koşullarının sağlanması 

durumunda, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde, akademik başarı 

bursu verilir. 

(2) Dersin zorunlu olmaması kaydıyla, çekilme (W) notu bulunan öğrenci, bulunduğu sınıfa 

kadar alması gerekli olan AKTS toplam kredisinin altında kalmamak koşuluyla, başarısız 

konumda sayılmaz. 

Akademik başarı bursu değerlendirme koşulları 
MADDE 12– (1) Akademik başarı bursu değerlendirmesi için öğrencilerin aşağıdaki 

koşulların tamamını sağlaması gerekir. 

a) Kayıtlı olduğu öğretim programında, değerlendirmenin yapıldığı akademik yılın 

sonunda genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler değerlendirmeye alınır. 

b) Akademik başarı bursu için öğrencilerin değerlendirmenin yapıldığı akademik yıl 

(güz ve bahar) içinde en az Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen müfredatta belirtilen 

yıllık -güz ve bahar- AKTS toplamından az olmamak koşuluyla ders alması ve aldığı tüm 

derslerden başarılı olması gerekir. 

c) Akademik başarı bursu için öğrencilerin değerlendirmenin yapıldığı akademik yıl 

(güz ve bahar) içinde müfredatta belirtilen yıllık -güz ve bahar- AKTS toplamından az olmamak 

koşuluyla ders alması ve aldığı tüm derslerden başarılı olması gerekir.  

ç) Akademik başarı bursu için güz dönemi sonu FLAT sınavından başarılı olarak bahar 

döneminde bölümde eğitime başlayan öğrencilerin, en az 3 dönem kayıt yenileyerek 

değerlendirmenin yapıldığı akademik yıl müfredatında, bulunduğu dönem itibari ile alması 

gereken AKTS toplamından az olmamak kaydı ile ders alması ve aldığı tüm derslerden başarılı 

olması gerekir.  

(2) Burs değerlendirmeleri yılda bir kez bahar dönemi sonunda yapılır. Tahsis edilen burslar 

takip eden akademik yılda uygulanır. 

Burs tahsisi 

MADDE 13– (1) Mütevelli Heyet, izleyen akademik yılda üniversiteye tahsis edilecek akademik 
başarı burslarının sayısını belirler. 
(2) Öğrenci İşleri Müdürlüğü bu bursları, değerlendirme koşullarını sağlayan öğrencileri 

dikkate alarak, tahsis edilen kontenjanlar dâhilinde Burs Seçici Kuruluna sunar. Burs Seçici 

Kurulu yaptığı değerlendirmeyi onay için Rektörlük Makamına arz eder. 

(3) Kontenjan dâhilinde kalan öğrencilerin genel not ortalaması eşit olduğunda son dönem not 

ortalaması esas alınarak tahsis yapılır. 

(4) Mütevelli Heyet tarafından tahsis edilen burslar, burs değerlendirme koşullarını sağlayan 

öğrencilere, Burs Seçici Kurulunun önerisi üzerine Rektörlük onayı ile verilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Şehit ve Malul Gazi Bursu 

Bursun verilme koşulu 

MADDE 14– (1) Şehit eşleri ve çocuklarına, malul gazilere, eşlerine ve çocuklarına burs 

verilebilir. 

(2) Şehit eşleri ve çocuklarında, aynı aileden birden fazla başvuru olması halinde burs tahsisi 

birden fazla kişiye verilebilir.  
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Burs tahsisi 

MADDE 15– (1) Mütevelli Heyet, izleyen akademik yılda tahsis edilecek şehit ve malul gazi 

burslarının sayısını belirler. 

Şehit ve malul gazi bursuna başvuru koşulları 

MADDE 16- (1) Burs başvuruları, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne, Üniversite erişim sitesinde ilan 

edilen tarihler arasında yazılı olarak yapılır. 

(2) Öğrenci İşleri Müdürlüğü, talep sahibi öğrencilerin konumlarını gösteren belgeleri 

inceleyerek Burs Seçici Kuruluna iletir. 

(3) Mütevelli Heyet tarafından tahsis edilen burslar, burs değerlendirme koşullarını sağlayan 

öğrencilere, Burs Seçici Kurulunun önerisi üzerine Rektörlük onayı ile verilir. 

(4) Süresi içerisinde başvuruda bulunmayan öğrenci, o yıl için burs talep edemez. 

Bursun süresi ve sona ermesi 

MADDE 17– (1) Bu burs, azami eğitim-öğretim süresince (Hazırlık Sınıfı 2 yıl, ön lisans 

eğitimi 4 yıl, lisans eğitimi 7 yıl) devam eder. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yetenek Bursu 

 

Bursun kapsamı ve süresi 

MADDE 18– (1)Yetenek bursu, öğretim ücretinde Mütevelli Heyetinin uygun gördüğü oranda 

muafiyet sağlayan burstur. Bu burs, yıllık olup öğrenci başarısını ve durumunu belgelendirdiği 

takdirde devam eder. 

(2) Yetenek Bursu alan öğrencilerin bursları, hazırlık sınıfında 3 yarıyıl, ön lisans eğitiminde 6 

yarıyıl, lisans eğitiminde 12 yarıyıl devam eder.  

Bursun verilme koşulu 

MADDE 19– (1) Yetenek bursu, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjan dâhilinde 20 

nci Maddedeki başvuru koşullarını taşıyan öğrenciye verilir. 

Yetenek bursuna başvuru koşulları 

MADDE 20– (1) Yetenek bursundan yararlanma koşulları şunlardır: 
a) Üniversiteye kayıtlı olma, 

b) Yetenek bursu,  Burs Seçici Kurulunun değerlendirmesi sonucunda adayın 

üniversiteyi üstün başarıyla temsil edebilecek özellikte olduğunun saptanması, 

c) Sanat, spor ve kültür alanlarından en az birinde, ülkemizi temsil etme ya da ulusal 

ve/veya uluslararası ödül aldığına dair resmi belgeye sahip olmak. 

(2) Burs başvuruları, Sağlık Kültür Spor Müdürlüğüne, Üniversite erişim sitesinde ilan edilen 

tarihler arasında yazılı olarak yapılır. Başvurular, Burs Seçici Kuruluna iletilir. 

(3) Mütevelli Heyet tarafından tahsis edilen burslar, burs değerlendirme koşullarını sağlayan 

öğrencilere, Burs Seçici Kurulunun önerisi üzerine Rektörlük onayı ile verilir. 

Bursun sona ermesi 

MADDE 21– (1) Aşağıdaki hallerde yetenek bursu kesilir: 
a) Bursu almalarına neden olan koşulların ortadan kalkması,  

b) Uyarı cezası hariç herhangi bir disiplin cezası alması. 

c) Genel not ortalamasının 1.50’nin altına düşmesi. 

Bursun yeniden verilmesi 

MADDE 22– (1) Öğrencinin bursa başvuru koşullarının devam edip etmediği Burs Seçici 

Kurulu tarafından değerlendirilir. Bursunun devamı uygun görülen öğrenciler Rektörün onayı 

durumunda, burs almaya devam ederler. 
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ALTINCI BÖLÜM  

Barınma Bursu 

 

Burs tahsisi 

MADDE 23– (1) Üniversitemiz burslarından herhangi birini kazananlara Mütevelli Heyet 

kararıyla ayrıca barınma bursu da verilebilir. 

Bursun verilme koşulu 

MADDE 24– Barınma bursunun verilmesindeki öncelik sırası aşağıdaki şekildedir. 

(1)  Eğitim-öğretim bursu kapsamında ÖSYS sınavında dil puan türünde ilk 1000’e diğer puan 

türlerinde ilk 5000’e girmiş ve Yaşar Üniversitesine tam burslu olarak kayıt yaptırmış olanlara 

barınma bursu verilebilir. Belirtilen puan türleri karşılığı olan sıralama gerektiğinde Rektörlük 

Makamı tarafından yeniden saptanabilir. 

 (2) Eğitim-öğretim bursu (tam burs %100) alan öğrencilere hazırlık sınıfı süresince barınma 

bursu verilebilir. Kayıtlı oldukları ön lisans/lisans programının ilk ve sonraki yıllarını 

tamamlayan öğrenciler eğitime başladıkları programda genel not ortalaması 3.00 ve daha yukarı 

olduğu takdirde bir yıl süre ile Mütevelli Heyetinin onaylamış olduğu kontenjan dâhilinde 

barınma bursundan yararlanmak için müracaat edebilirler. 

(3) Akademik başarı bursu veya yetenek bursu kapsamında %100 oranında burs kazanan 

öğrenciler barınma bursu almak için müracaat edebilirler.  

(4) Barınma bursu kontenjanı esas alınarak birinci fıkraya göre yapılan yerleştirme sonrası 

kontenjan açığı kalması halinde kalan kontenjan,  ÖSYM başarı sırası göz önüne alınarak 

kullanılır. Bu sıralamaya rağmen kontenjan açığı kaldığı takdirde, şehit ve malul gazi bursu 

kapsamında Üniversitemizde kayıtlanmış öğrencilerin müracaatları dikkate alınabilir.  

(5) Barınma bursları yıllık olarak tahsis edilir. Öğrencinin izleyen yılda da barınma bursu 

talebinde bulunması için bu burslardan yararlanma koşullarının devam ediyor olması gerekir. 

(6) Barınma bursu talep etmek için öğrencilerin İzmir İli, Karşıyaka, Konak, Gaziemir, 

Balçova, Narlıdere, Bornova, Güzelbahçe, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Çiğli, Menemen, 

Menderes, Kemalpaşa ilçeleri dışında ikamet ediyor olmaları gerekir. Ulaşım imkânında olacak 

değişikliğe göre, burs tahsisine esas olan alan Rektörlük Makamı tarafından belirlenir.  

(7) Barınma bursuna hak kazanan öğrenciler Yaşar Üniversitesi Yükseköğretim Kız ve Erkek 

Özel Öğrenci Yurtları Çalışma Usul ve Esaslarına tabidirler. 

(8) Bu maddede mevcut koşulların varlığı, öğrenciye barınma bursu hakkı sağlamaz. 

Burs tahsisi 

MADDE 25– (1) Mütevelli Heyet, izleyen akademik yılda tahsis edilecek barınma burslarının 

sayısını belirler. 

Barınma bursuna başvuru ve değerlendirme  

MADDE 26- (1) Barınma bursu başvuruları Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu Müdürlüğüne, 

Üniversite erişim sitesinde ilan edilen tarihler arasında talep edilen belgeler ile birlikte yazılı 

olarak yapılır. 

(2) Yurt Yönetim Kurulu öğrenci bilgi sistemindeki verilerden yararlanarak burs tahsis 

koşullarına uyan öğrencilerin tespitini yaparak Burs Seçici Kuruluna sunar.  

(3) Mütevelli Heyet tarafından tahsis edilen burslar, burs değerlendirme koşullarını sağlayan 

öğrencilere, Burs Seçici Kurulunun önerisi üzerine Rektörlük onayı ile verilir. 

(4) Süresi içerisinde başvurusu olmayan öğrenci, o yıl için burs talep hakkından vazgeçmiş 

sayılır. 

 

Bursun sona ermesi 

MADDE 27– (1) Bursun hak edilmesine neden olan koşulların bulunmaması durumunda 

barınma bursu hakkı ortadan kalkar. 

(2) Barınma bursunun süresi, yetenek bursu alan öğrencilerin dışında, hazırlık sınıfında en 

fazla bir yıldır. 

(3) Bu burs, ana dalda eğitim-öğretim (ÖSYM) bursu süresi ve sona erme koşullarına tabidir. 
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Bursun yeniden verilmesi 

MADDE 28- (1) Barınma bursu, ait olduğu eğitim yılı bitiminde sona erer. 
(2) Öğrenci, barınma bursuna hak kazanma koşullarını sağladığı takdirde başvurarak bu bursu 

her yıl alabilir. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Uluslararası Öğrenciler 

 

Uluslararası öğrenci bursu 

MADDE 29– (1) Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğünün önerisi, Rektörlüğün onayı ile 

her yıl uygun görülen sayıda uluslararası öğrenciye Mütevelli Heyet tarafından tahsis edilen 

kontenjan dâhilinde eğitim-öğretim bursu verilir. 

(2) Mütevelli Heyet tarafından tahsis edilen burslardan kimlerin istifade edeceğine Ek 1’de 

belirtilen tabloya göre Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğünün başvurusu ve Burs Seçici 

Kurulu önerisi ile Rektörlük Makamınca karar verilir. 

(3) Uluslararası öğrenciye verilen bu burs, ikinci bölümde düzenlenen eğitim-öğretim bursu 

esaslarına tabidir. 

Bursun süresi ve sona ermesi 

MADDE 30– (1) Bu burs, eğitim-öğretim bursu süresi ve sona erme koşullarına tabidir. 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Ücretlerde İndirim 

 

Aile indirimi  

MADDE 31– (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 32– (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. 

Bayi indirimi 

MADDE 33- (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.  

(2) Bu indirimin devamı, hak kazanma koşullarının sürmesi ile birinci fıkradaki 

belgelendirmenin yenilenmesi koşullarına hükmüne tabidir.  

Başvuru koşulu 

MADDE 34- (1) Aile indirimi, personel indirimi ve bayi indiriminin yapılması için ilgilinin 

talepte bulunması ve gerekli belgeleri talep ekinde eksiksiz sunmuş olması gerekir. Ekle-bırakma 
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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 35- (1) Ücretlerde indirim, burslarla birlikte veya kendi içinde birlikte uygulanır. 

Öğrencilerin hak kazandığı burslar ve indirimler % 100 oranını aşmamak üzere birleştirilir. 

(2) İndirimler, öğrencinin indirime hak kazanma koşullarını sürdürmesi durumunda, azami 

öğrencilik süresi için (hazırlık sınıfı için 2 yıl, ön lisans için 8 yarıyıl (4 yıl), lisans için 14 yarıyıl 

(7 yıl) geçerlidir. 

 

    DOKUZUNCU BÖLÜM 

    Son Hükümler 

 

Normal eğitim süresini aşan öğrenciler 
MADDE 36- (1) Hazırlık sınıfını geçip bahar döneminde programlara kayıtlanan öğrencilerin 

mezuniyetleri için bir yarıyıl daha eğitim-öğretim görmeleri gerektiğinde bu halde de burs 

hakları devam eder. Diğer haldeki normal eğitim süresini aşan öğrenciler bu yönergenin ilgili 

hükümlerine tabidir. 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 
MADDE 37– (1) 12 Şubat 2013 tarihinde yürürlüğe giren Burs Yönergesi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu yönergenin akademik başarı bursu değerlendirmeleri ile ilgili 12 

nci Maddesinde genel not ortalamasının 3.00 olması şeklindeki değişiklik, 2017-2018 akademik 

yılın sonunda uygulanacak olup, 2016-2017 akademik yılsonu değerlendirmeleri, 2.60 genel not 

ortalaması üzerinden yapılır.  

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2016-2017 akademik yılından önce, gerekli genel not ortalamasını 

sağlayamadığı için (ÖSYM, Uluslararası Öğrenci, Şehit ve Malul Gazi) bursları kesilen 

öğrencilerin, olağan eğitim süreleri içinde (ön lisans için 4 yarıyıl, lisans için 8 yarıyıl) kalmaları 

halinde bu hakları, 2017-2018 akademik yılından itibaren devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 6 ncı maddede mevcut olan akademik başarı bursları, yetenek bursları 

ve barınma bursları hariç tüm burs ve indirimler, azami öğrenim süresi boyunca devam eder 

kuralı, 2020-2021 Akademik Yılı itibarıyla kayıtlı tüm öğrenciler için uygulanır.  

Yürürlük 

MADDE 38– (1) Bu yönerge Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 39– (1) Bu yönerge hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

 

 

13/02/2020 tarih ve 01 sayılı Mütevelli Heyeti kararı ile onaylanmıştır. 
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Ek 1 

 

 
Ön Lisans/Lisans Uluslararası Öğrencileri İçin Tahsis Edilen Burs Kontenjanı Değerlendirme Ölçütleri 

Sınav/Puan Türü %25 bursluluk için 

ölçüt 

%50 bursluluk için 

ölçüt 

%100 bursluluk için 

ölçüt 

Ek Barınma 

Bursu Ölçütü 

Mezuniyet Ortalaması 

 

3.00/4.00-3.20/4.00 

%75-%80 

3.21/4.00-3.49/4.00 

%81-%86 

3.50/4.00 veya üzeri 

%87-%100 

3.80 veya üzeri 

Attestat  

Türki Cumhuriyetler  

En yüksek not: 5.00 

4.25 4.50 4.75 4.80 veya üzeri 

Scholastic Aptitude Test (SAT) 

ABD Merkezli uluslararası sınav  

En yüksek not: Puan türü başına 800 

1325 1450 1550 1700 veya üzeri 

Secondary School Certificate 

Pakistan 

En yüksek not: A+ 

B+ A- A, A+ A+ 

Abitur/Fachabitur 

Almanya 

En yüksek not: 1.1 

2.9 – 2.6 2.5 – 2.1 1.9 – 1.1 1.4-1.1 

International Baccalaureate  (IB) 

 

30/45 – 33/45 34/45 – 37/45 38/45 ve üzeri 42 veya üzeri 

A – Level En az iki adet bitirme 

konusundan birinden “B” 

ve diğerinden “C” almak 

En az iki adet bitirme 

konusundan“B” 

almak 

En az iki adet bitirme 

konusunda birinden “A” 

ve birinden  en az “B” 

almak 

En az iki “A” 

 


