
BURSLAR/İNDİRİMLER ve ÜCRETLER

Eğ�t�m Öğret�m Bursu / İnd�r�m�Eğ�t�m Öğret�m Bursu / İnd�r�m�

ÖSYM tarafından burslu ve �nd�r�ml� programlara yerleşt�r�len öğrenc�lere, �lg�l� mevzuat gereğ�nce ver�len burs ve �nd�r�md�r. Hazırlık Sınıfı dah�l olmak üzere ver�lecek olan burs ve
�nd�r�mlerde, burslu; öğren�m ücret�n�n tamamını, %50 �nd�r�ml�; öğren�m ücret�n�n yarısını ve %25 �nd�r�ml� öğren�m ücret�n�n dörtte b�r�n� kapsar. Eğ�t�m Öğret�m Bursu-İnd�r�m�,
öğrenc�n�n mezun olana kadar azam� eğ�t�m süres� boyunca (2 yıl/dört yarıyıl hazırlık sınıfı �le 4 yıl/8 yarıyıl ön l�sans ve 7 yıl/14 yarıyıl l�sans) devam eder. Azam� süreler
yükseköğret�m kanununun bel�rled�ğ� süred�r. Bu süreler sonunda zaten �l�ş�k kes�l�r. Özetle burs ve ÖSYM �nd�r�mler�, eğ�t�m süres�nde “d�s�pl�n cezası” veya “kurum �ç� başka
programa yatay geç�ş” haller� dışında kes�lmeyecekt�r.

Akadem�k Başarı BursuAkadem�k Başarı Bursu

Akadem�k Başarı Bursu �ç�n kayıtlı olduğu öğret�m programında, değerlend�rmen�n yapıldığı akadem�k yılın sonunda Genel Not Ortalaması en az 3.00 olan öğrenc�ler
değerlend�rmeye alınır. Öğrenc�ler�n değerlend�rmen�n yapıldığı akadem�k yıl (güz/bahar) �ç�nde Ün�vers�te Senatosu tarafından kabul ed�len müfredatta bel�rt�len yıllık güz ve
bahar AKTS toplamından az olmamak koşuluyla ders alması ve aldığı tüm derslerden başarılı olması gerek�r.

Yetenek BursuYetenek Bursu

Yetenek Bursu, Ün�vers�te Mütevell� Heyet� onayı �le spor, sanat vb. alanlarda özel başarıların sah�b� olmuş ve bu başarısını belgeleyen öğrenc�lere ver�l�r. Yıllık eğ�t�m ücret�n�n
tamamını ya da b�r bölümünü kapsayan Yetenek Bursu’nun süres�, her yıl yen�len�r.

Barınma BursuBarınma Bursu

İzm�r İl sınırları dışında �kamet eden Eğ�t�m-Öğret�m Bursu kapsamında ÖSYS sınavında D�l puan türünde �lk 1000’de d�ğer puan türler�nde �lk 5000’de yer alarak Yaşar
Ün�vers�tes�ne g�ren ve tam burslu olarak kayıt yaptıran öğrenc�ler, Yaşar Ün�vers�tes� Öğrenc� Yurdundan kontenjan dah�l�nde ücrets�z olarak faydalanır.

Uluslararası Öğrenc� BursuUluslararası Öğrenc� Bursu

Rektörlüğün ve Mütevell� Heyet�n�n onayı �le uluslararası öğrenc�lere eğ�t�m öğret�m bursu ver�lmekted�r. Bu burslar sınırlı sayıda olup, akadem�k başarısı yüksek adaylara %25, %50
veya %100 oranında ver�leb�lmekted�r.

Şeh�t ve Malul Gaz� BursuŞeh�t ve Malul Gaz� Bursu

Öğrenc� Seçme Yerleşt�rme sınavı sonucunda Yaşar Ün�vers�tes�n�n Burssuz programlarından b�r�ne g�rme hakkı kazanan şeh�tler�n eşler� ve çocuklarına, malul gaz�lere ve
çocuklarına, Mütevell� Heyet tarafından tahs�s ed�len kontenjan dah�l�nde burs ver�leb�l�r.

Burslu Öğrenc�ler�n Yurttan YararlanmasıBurslu Öğrenc�ler�n Yurttan Yararlanması

Yaşar Ün�vers�tes� burslarından herhang� b�r�n� kazanan öğrenc�lere Mütevell� Heyet kararı �le ayrıca Barınma Bursu da ver�leb�l�r. Barınma Bursu, a�t olduğu eğ�t�m yılı b�t�m�nde
sona erer. Öğrenc� barınma bursuna hak kazanma koşullarını sağladığı her öğret�m yılı �ç�n Mütevell� Heyet kararı �le bu bursu tekrar alab�l�r. Detaylı b�lg� alab�lmek �ç�n;
https://o�m.yasar.edu.tr/burslar/ adres�m�z� z�yaret edeb�l�rs�n�z.

2020-2021 Akadem�k Yılında Öğren�m Ücret�2020-2021 Akadem�k Yılında Öğren�m Ücret�

2020-2021 Akadem�k Yılı yen� kayıtlanacak öğrenc�ler �ç�n geçerl�d�r.

Hazırlık sınıfı : 48.000 TL (*)
Tüm fakülteler : 48.000 TL
Uygulamalı B�l�mler Yüksekokulu : 46.000 TL
Gastronom� ve Mutfak Sanatları Bölümü : 48.000 TL
Meslek Yüksekokulu : 22.500 TL
Adalet Meslek Yüksekokulu : 23.750 TL

Ücretlere KDV dah�ld�r.

(*) Hazırlık sınıfı ücret� tüm bölüm ve programlar �ç�n aynıdır.
Yukarıdak� öğren�m ücretler� güz ve bahar dönem�n� kapsamaktadır. Yarısı güz dönem� kayıtlarında, d�ğer yarısı bahar dönem� kayıtlarında alınır.
"Nak�t ödemeler banka kanalı �le tahs�l ed�l�r. Kred� kartı �le peş�n veya taks�tle ödeme kolaylığı sağlanır."

Öneml�; Kred� kartıyla yapılacak taks�tl� ödemelerde kullanılacak kred� kartının, yeterl� l�m�t� olmalıdır.

2020-2021 Akadem�k Yılı Yurt Ücretler�2020-2021 Akadem�k Yılı Yurt Ücretler�

Depoz�to : 1.500 TL

Tek k�ş�l�k oda (konaklama + kahvaltı) : 24.000 TL
İk� k�ş�l�k oda (konaklama + kahvaltı) : 15.750 TL
Üç k�ş�l�k oda (konaklama + kahvaltı) : 13.500 TL

Detaylı b�lg� �ç�n http://yurt.yasar.edu.tr
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