T.C.
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM BURS VE İNDİRİM YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1– (1) Bu yönerge, Yaşar Üniversitesi lisansüstü programlarına üstün nitelikli öğrenci
kazandırmak üzere verilecek Eğitim-Öğretim bursuna ilişkin uygulamaların düzenli bir biçimde
yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2– (1) Bu yönerge, Yaşar Üniversitesi lisansüstü programlarında öğrenim görecek
öğrencilerin Eğitim-Öğretim bursu alma hakkı kazanmalarına ve bu hakkı kaybetmelerine ilişkin
usul ve esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 3– (1) Bu yönerge, Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim 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)
Burs: Bu yönergeyle düzenlenen esaslara göre verilen ve yararlanan öğrenciye
herhangi bir yükümlülük getirmeyen mali desteği,
c)
Burs Seçici Kurulu: Rektör başkanlığında Rektör tarafından görevlendirilen
ilgili Rektör Yardımcısı, Mali İşler Daire Başkanı, Genel Sekreter, Sanat 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,
ç) Eğitim - Öğretim Bursu: Enstitüler tarafından yapılan lisansüstü programlara giriş
sınavı sonucunda hak kazanılan lisansüstü eğitim-öğretim bursunu,
d) Genel Not Ortalaması: Öğrencinin öğrenim süresi boyunca kayıt olduğu bütün
derslerin ağırlıklı ortalamasını,
e) Mütevelli Heyet: Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Proje Destek Bursu: Proje Değerlendirme Komisyonunun önerisi üzerine verilen
bursu,
g) Protokol İndirimi: Kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarla anlaşma yapılarak öğrenim
ücreti indirimini,
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: Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğünün önerisi,

Rektörlüğün onayı ile her yıl uygun görülen sayıda uluslararası öğrenciye verilen eğitim-öğretim
bursunu,
i) Üniversite: Yaşar Üniversitesini,
j) Yetenek Bursu: Üniversite Mütevelli Heyeti onayı ile spor, sanat, bilim, sosyal ve
kültürel alanlarda özel başarıların sahibi olmuş öğrencilere verilen öğrenim bursunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Bursu
Burs kontenjanının belirlenmesi
MADDE 5– ( 1 ) Her program için burs sayısı ve oranı Anabilim/Ana Sanat dalının teklifi
üzerine enstitü kurulunun kararı, Yaşar Üniversitesi Senatosunun kabulü ve Mütevelli Heyetinin
onayı ile belirlenir.
Bursun dağıtım esasları
MADDE 6– ( 1 ) Anabilim/Ana Sanat dalı kesin kayıt hakkı kazanan programa yeni başvuran
öğrencilere %25 %50 %100 oranlarında burs verilebilir. Burs tahsisinde Madde 7’de belirtilen
esaslar uygulanır.
Burs verme koşulları
MADDE 7– (1) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 11 inci maddesine göre tanımlanan
komisyonların bursların sayısına ve oranına ilişkin önerisi enstitü yönetim kurulu tarafından
onaylanır. Enstitü kurulu tarafından belirlenen asgari şartları sağlayan öğrencilerin sıralamasında
en üstten başlanarak burs tahsisi yapılır. Asgari şartlara; burs sınavına ek olarak yabancı dil
puanı, lisans/lisansüstü ortalaması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı puanı
gibi özel ölçütler getirilebilir.
(2) Öğrenciler, eğitimleri sırasında hak ettikleri bursun niteliğinde veya oranında değişiklik talep
edemezler.
Bursun sona ermesi
MADDE 8 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin bursu kesilir.
a) Lisansüstü öğrencisinin 2 inci dönem sonundan başlamak üzere her dönem
sonunda genel not ortalamasının 3.20’in altına düşmesi,
b) Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası alması,
c) Öğrencinin azami süresi içinde mezun olamaması,
ç) Başka bir programa yatay geçiş yapması,
(2) Kaybedilen burs geri kazanılmaz.
Burs hakkını kaybedenlerin öğrenim ücreti
MADDE 9- (1) Bursunu kaybeden öğrenci, kayıtlanılan akademik yıl için Mütevelli Heyet
tarafından belirlenen kredi başına ders ücretini öder. Bu ücret öğrencinin kayıtlandığı yıldaki
paket ücretini aşamaz. Normal eğitim süresini aşan öğrenci ise kredi başına ders ücreti öder
(08.12.2017 tarihli ve 7 sayılı Mütevelli Heyeti kararı ile).
Hazırlık sınıfı öğrencilerinin burs durumu
MADDE 10- (1) Burs kazanmış; fakat yabancı dil hazırlık okumak zorunda olan öğrenci o
öğrenim yılı için lisansüstü öğrencilerine belirlenmiş olan hazırlık sınıfı öğrenim bedelini
ödemekle yükümlüdür.
(2) Bilimsel hazırlıkta okuyan öğrenci aldığı dersler için ek ücret ödemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Proje Bursu
Burs kontenjanının belirlenmesi
MADDE 11- (1) Proje bursu, Mütevelli Heyetinin yıllık olarak belirlediği kontenjan dâhilinde,
%25 %50 %100 oranlarında verilebilir.
Bursun dağıtım esasları
MADDE 12- (1) Araştırma projesi olarak nitelenen projelerde görev alan lisansüstü öğrenciler,
Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından önerilen oranlarda burs alabilirler.
Burs verme koşulları
MADDE 13- (1) Burslar dağıtılırken Fakülte ve Bölümlerden gelen projelere yaygınlaştırılması
gözetilir.
(2) Bir projeye ancak bir burs tahsis edilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilmiş öğrencilere proje bursu verilmez.
(4) Burslar dağıtılırken aşağıdaki öncelikler sırasıyla uygulanır:
a) Dış destekli projelerde çalışan öğrencilere öncelik verilir.
b) Doktora öğrencilerine öncelik verilir.
c) Bütçesi yüksek olan projelerde çalışanlara öncelik verilir. Ancak proje bütçeleri
arasındaki farkın %25’nin altında olması durumunda lisans not ortalaması yüksek olan
öğrencilere öncelik verilir.
Bursun sona ermesi
MADDE 14- (1) İlk akademik yarıyıl sonunda not ortalaması yüksek lisans için 3,20; doktora
için 3,50’nin altında olan bursiyerlerin bursu kesilir.
(2) Proje yürütücüsü tarafından bursiyerin projedeki performansının yetersiz olması nedeniyle
projedeki görevine son verilmesi durumunda burs kesilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uluslararası Öğrenci Bursu
Burs kontenjanının belirlenmesi
MADDE 15– (1) Uluslararası öğrenci bursu, Mütevelli Heyetinin yıllık olarak belirlediği
kontenjan dâhilinde, %25 %50 %100 oranlarında verilebilir.
Bursun dağıtım esasları
MADDE 16– (1) Burs alma koşullarını sağlayan adaylar Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğü
tarafından belirlenerek Burs Seçici Kurulu’na önerilir.
Burs verme koşulları
MADDE 17– (1) Mütevelli Heyet tarafından tahsis edilen burslardan kimlerin istifade edeceğine
ek 1’de belirtilen tablo esas alınarak karar verilir.
Bursun sona ermesi
MADDE 18- (1) Uluslararası öğrenciye verilen bursların sona ermesi, ikinci bölümde
düzenlenen eğitim-öğretim bursunun sona erme esaslarına tabidir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Özel Hükümler
Durumu özellik gösteren öğrenciler
MADDE 1 9 - (1) Özel öğrenciler burs talebinde bulunamazlar. Özel öğrenciler lisansüstü
programlara kabul edildiklerinde özel öğrenci iken ödemiş oldukları ücret program ücretinden

mahsup edilir.
(2) Bilimsel veya sanatsal hazırlık programından ders alıyor olmak, eğitim-öğretim bursu tahsisine
engel olmaz.
(3) Üniversitenin idari personeli, lisansüstü programlardan Mütevelli Heyet tarafından belirlenen
oranda indirimli olarak faydalanır.
(4) Erasmus ve benzeri Öğrenci Değişim Programları ve İzmir Üniversiteleri Platformu
dâhilindeki üniversitelerin Yaşar Üniversitesinde ders almak isteyen öğrencileri ders kredi
ücretini ödemezler.
(5) Kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarla protokol yapılarak öğrenim bedeli konusunda
Mütevelli Heyet onayı ile özel hükümler getirilebilir. Bu kapsamda eğitim ücretinden indirim
yapılan kişilere ayrıca burs tahsis edilmez veya başkaca indirim yapılmaz.
(6) Yaşar Üniversitesinin lisans programlarından eğitim-öğretim bursu ile mezun olan öğrenciler,
lisansüstü sınavlarında başarılı olmaları koşuluyla, mevcut Eğitim-Öğretim burslarının, oranları
korunarak, anadal lisans mezuniyetini takip eden ilk iki dönem boyunca başvurulması ve adayın
da anadal genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması şartıyla ilgili lisansüstü programlarına
kabul edilirler. Tezsiz programlar için söz konusu burs devam ettirilmez.
(7) Beşinci fıkra hükümlerine göre tahsis edilen bursların diğer burs kontenjanlarına etkisi
bulunmaz.
(8) Üniversitede araştırma görevlisi olarak istihdam edilenler bu maddede aranan koşullardan
bağımsız, %100 burslu olarak yararlanırlar.
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Burs ve İndirimler
Şehit ve malul gazi bursu
Bursun verilme koşulu
MADDE 20– (1) Şehit eşleri ve çocuklarına, malul gazilere, eşlerine ve çocuklarına burs
verilebilir.
Burs tahsisi
MADDE 21– (1) Mütevelli Heyet, izleyen akademik yılda tahsis edilecek şehit ve malul gazi
burslarının sayısını belirler.
Şehit ve malul gazi bursuna başvuru koşulları
MADDE 22- (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) Burs değerlendirme koşullarını sağlayan öğrenciye Burs Seçici Kurulu’nun önerisi üzerine
Rektörlük onayı ile burs verilir.
(4) Süresi içerisinde başvuruda bulunmayan öğrenci, o yıl için burs talep hakkından vazgeçmiş
sayılır.
Yetenek bursu
Bursun kapsamı ve süresi
MADDE 23– (1)Yetenek bursu, öğretim ücretinde Mütevelli Heyetinin uygun gördüğü oranda
muafiyet sağlayan burstur.
Bursun verilme koşulu
MADDE 24– (1) Yetenek Bursu, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjan dâhilinde, 25
inci maddedeki başvuru koşullarını taşıyan öğrenciye verilebilir.

Yetenek bursuna başvuru koşulları
MADDE 25– (1) Yetenek bursundan yararlanma koşulları şunlardır:
a) Üniversiteye kayıtlı olma,
b) Yetenek bursu seçici kurulunun değerlendirmesi sonucunda adayın üniversiteyi üstün
başarıyla temsil edebilecek özellikte olduğunun saptanması,
c) Sanat, kültür ve bilim alanlarından en az birinde, ülkemizi temsil etme ya da ulusal
ve/veya uluslararası ödül aldığına dair resmi belgeye sahip olma.
(2) Burs başvuruları, Sağlık Kültür Spor Müdürlüğüne, Üniversite erişim sitesinde ilan edilen
tarihler arasında yazılı olarak yapılır. Başvurular, Burs Seçici Kuruluna iletilir.
(3) Burs değerlendirme koşullarını sağlayan öğrenciye Burs Seçici Kurulu’nun önerisi üzerine
Rektörlük onayı ile burs verilir.
Bursun sona ermesi
MADDE 26– (1)Şehit ve malul gazi bursu ile yetenek bursu bu yönergenin 8 inci maddesindeki
koşulların sağlanamaması (8.1/a bendi hariç) durumunda kesilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Ücretlerde İndirim
Aile indirimi
MADDE 27– (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 28– (1) Aşağıda yazılı kişilerin öğrenim ücretlerinde %20 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 29- (1) Yaşar Topluluğu anlaşmalı, toptancı, distribütör, perakende bayilerinin birinci
derece yakınları (kendisi, eşi, çocukları) için, Yaşar Topluluğu’nun ilgili şirketlerinin yetkilileri
tarafından belgelendirilmesi kaydıyla, Ön lisans ve Lisans eğitim ve öğretim programlarının,
ilgili yıldaki ücretlerinde % 20 oranında indirim yapılır.
(2) Bu indirimin devamı, hak kazanma koşullarının sürmesi ile birinci fıkradaki
belgelendirmenin yenilenmesi koşullarına ve 10 uncu maddesinin c fıkrası hükmüne tabidir.
Başvuru koşulu
MADDE 30- (1) Aile indirimi, personel indirimi ve bayi indiriminin yapılması için ilgilinin
talepte bulunması ve gerekli belgeleri talep ekinde eksiksiz sunmuş olması gerekir. Eklebırakma 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 31- (1) Ücretlerde indirim, burslarla birlikte veya kendi içinde birlikte uygulanır.
Uygulanacak indirimler kalan burs tutarından düşülerek hesaplanır. Bu uygulama öğrencinin
kayıtlı olduğu programın olağan öğrencilik süresi için (tezsiz programlar için 3 yarıyıl, tezli
programlar için 4 yarıyıl, doktora programları için 8 yarıyıl) geçerlidir.
Bursların Birleşmesi
MADDE 32- (1) Öğrencilerin hak kazandığı burslar, oranlarına göre birbirini tamamlayacak
şekilde birleşebilir.
(2) Protokol indirimi yapılan öğrencilere ayrıca burs tahsis edilmez veya başkaca indirim
yapılmaz.
Tez dersi ücretlendirmesi
MADDE 33- (1) Tezli programlarda, normal eğitim süresini aşan (artık yıl) veya normal eğitim
süresi içinde olup bursunu kaybeden öğrenciler, “Tez Dersi” kayıtlarında güncel 12 AKTS
kredi karşılığı ders ücreti öderler.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 34– (1) 22 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe giren Burs Yönergesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1– (1) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce burs kazanmış olan
öğrencilerin hakları saklıdır. Ancak bu öğrenciler yönergenin bursun sona ermesi ile ilgili
sadece 8 inci maddesinin “ç” fıkrası hükümlerine tabidirler.
GEÇİCİ MADDE 2– (1) 2016-2017 Akademik Yılından önce kayıt yaptıran lisansüstü
öğrencilerin, eğitim-öğretim burslarının devamı için gereken genel not ortalaması, 2 inci dönem
sonundan başlamak üzere her dönem sonunda e n a z 3.00’dür.
GEÇİCİ MADDE 3- (1) 33. Maddedeki değişiklik bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten
önce kayıtlı öğrencileri de kapsar.
Yürürlük
MADDE 35– (1) Bu yönerge, Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36– (1) Bu yönerge hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.

23/10/2018 tarih ve 09 sayılı
Mütevelli Heyeti kararı ile onaylanmıştır.

EK-1
Uluslararası Öğrenciler İçin Tahsis Edilen Tezli Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta
Yeterlik Burs Kontenjanı Değerlendirme Ölçütleri
Sınav/Puan Türü

%25 bursluluk için
ölçüt

%50 bursluluk için
ölçüt

%100 bursluluk için
ölçüt

Ek Barınma
Bursu Ölçütü

Lisans Mezuniyet Ortalaması

3.30/4.00-3.59/4.00
%86-%90

3.80/4.00 ve üzeri
%95-%100

3.90 ve üzeri

GRE veya GMAT veya ALES

%80-86

3.60/4.003.79/4.00
%91-%94
%87-90

%91 ve üzeri

%95 ve üzeri

