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Yükseköğrenim dünyasına hoşgeldiniz… 

Değerli Öğrenciler, 

Siz ve aileleriniz uzun yıllar emek verdiğiniz eğitim 
hayatınızda yeni bir dönüm noktasına geliyorsunuz. 
Üniversite eğitiminize başlayacağınız akademik ve 
sosyal alanlarda kendinizi yetiştireceğiniz çok önemli 
yılların başındasınız… 

“Öğrenme”ye olan ihtiyacımız hiçbir zaman 
azalmıyor, hayatımız boyunca devam ediyor. Bu 
süreç; ilgi alanlarımıza göre, seçtiğimiz mesleğe 
göre, hobilerimize göre çeşitlilik gösterebiliyor. 
Önemli olan doğru bilgiye nasıl ulaşılacağını 
öğrenmek, akademik araştırma yöntemlerini bilmek, 
derlediği bilgileri rasyonel bir süzgeçten geçirerek 
içselleştirebilmek.

Akademik alanınız hangi disipline ilişkin olursa olsun, 
üniversite eğitiminiz sizi bu süreçlere en doğru şekilde 
hazırlayacak. Küreselleşen dünyamızda sağlık, çevre, 
gıda, eğitim gibi bir çok alanda sorunlarla mücadele 
ederken size de bunları yorumlama ve çözüm 
süreçlerine katkıda bulunma imkanı tanıyacak.

Estetik ve etik değerler katacak; felsefe, psikoloji ve 
güzel sanatlarla entelektüel dünyanızın gelişimine 
katkıda bulunacak. 

Bu bilgiler ışığında tercihlerinizi yaparken 
üniversiteleri araştırırken akademik kadrolarını,  
bölümlerini, ders içeriklerini, akademik yayınlarını, 
çeşitli kurumlarla olan proje çalışmalarını, sanayi 
işbirliği süreçlerini, çift ana dal / yan dal imkanlarını, 
Erasmus ve diğer yurtdışı değişim programları gibi 
akademik imkanları çok iyi değerlendireceğinizi 
umuyorum. Yaşamak istediğiniz kentin size sunacağı 
sosyal ve kültürel olanakları da araştırmanız 
gerektiğini düşünüyorum.

İzmir’de Yaşar Üniversitesi ailesi olarak, sizleri de 
ailemizin bir üyesi olarak aramızda görmekten büyük 
mutluluk duyacağımızı belirterek, yeni akademik 
yılın başarılarla dolu geçmesini dilerim.

Bilim, Birlik, Başarı her zaman ışığınız olsun…

    

Prof. Dr. M. Cemali DİNÇER

Yaşar Üniversitesi Rektörü

Yaşar Üniversitesi’nin ayrıcalıklı dünyası... 

Sevgili Gençler,

Bilginin çok hızlı değiştiği ve küresel rekabetin 
hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir 
ortamda fark edilmeniz için; “farklı” niteliklere 
sahip, özgün ve donanımlı bir yükseköğretim 
kurumunda eğitim almanız şart.

Bizim de hedefimiz; sizleri ihtiyacınız olan 
“farklılığı” yaratacak şekilde, akademik-mesleki 
bilgiyle donanımlı, özgüvenli, sosyal sorumluluk 
bilincine sahip, sanatsal duyarlılığı olan 
bireyler olarak yetiştirebilmek ve hayallerinizin 
gerçekleşeceği kariyer hayatınıza emin şekilde 
hazırlamak.

Yaşar Üniversitesi hedefine yönelik olarak, “Bilim 
Kültürü Bölümü” altında; “Tasarım Kültürü”, “Proje 
Yönetimi”, “Araştırma ve Yöntembilim”, “İnsan 
Bilimleri”, “Etik”, “Estetik” ve “Sosyal Sorumluluk”  
dersleri vererek, bu kavramların öğrencileri 
tarafından kolaylıkla benimsenmesini sağlayarak 
“farklı” bir kültür oluşturmuştur.

Üniversitemiz; özgür düşüncenin merkezi, Türkiye’nin 
batıya dönük yüzü olan İzmir’in en merkezi yerinde 
bulunan kampüsüyle tam bir “Kent Üniversitesi” 
olma özelliğini taşımaktadır. Yaşayan kampüsü 
ile Yaşar Üniversitesi sizlere, en son teknolojik 
imkanları, çok çeşitli bölüm olanakları ve uzman 
akademik kadrosunu bir arada sunuyor.

Sevgili öğrenciler; hepinizin başarı dolu ve mutlu 
bir yükseköğrenim hayatı geçirmenizi, tüm 
beklentilerinizin ve hayallerinizin gerçekleşeceği 
bir kariyer hayatına sahip olmanızı gönülden 
dilerim.

Ahmet YİĞİTBAŞI

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

REKTÖRÜMÜZDEN...MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANIMIZDAN...
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YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
• Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

• Elektrik Elektronik Mühendisliği 
  (UOLP-ECAM Lyon) Bölümü

• Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

• Endüstri Mühendisliği Bölümü

• Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

• İnşaat Mühendisliği Bölümü

• Makine Mühendisliği Bölümü 

• Yazılım Mühendisliği Bölümü

MİMARLIK FAKÜLTESİ
• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
• Mimarlık Bölümü

TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
• Tarım Makineleri Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

• Tarım Ekonomisi Bölümü

HUKUK FAKÜLTESİ
• Hukuk Bölümü 

İŞLETME FAKÜLTESİ
• Ekonomi Bölümü
• İşletme Bölümü
• Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü
• Lojistik Yönetimi Bölümü

FAKÜLTELER / YÜKSEKOKULLAR

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
• Çizgi Film ve Animasyon Bölümü
• Endüstriyel Tasarım Bölümü
• Müzik Bölümü*
* Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul etmektedir. 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
• Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
• Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
• Yeni Medya ve İletişim Bölümü

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
• İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
• Mütercim-Tercümanlık Bölümü
• Psikoloji Bölümü
• Uluslararası İlişkiler Bölümü

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
• Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
• Turizm Rehberliği Bölümü
• Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
• Adalet Programı

MESLEK YÜKSEKOKULU
• Bankacılık ve Sigortacılık Program
• Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı ve   
  Animasyon Programı
• Bilgisayar Programcılığı Programı
• Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı
• Dış Ticaret Programı
• Gıda Teknolojisi Programı
• Grafik Tasarım Programı
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
• İş Sağlığı ve Güvenliği Programı
• Lojistik Programı
• Marina ve Yat İşletmeciliği Programı
• Mimari Restorasyon Programı

• Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
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KAMPÜSTE YAŞAM
YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ 
Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü’nde 
yerinde yemek üretimi yapılmaktadır. Günlük 
öğlen yemeğinde çorba, ana yemek, yardımcı 
yemek,  meyve, yoğurt, salata ve tatlı çeşitleri 
olmaktadır. Bu menü içinden öğrenci ve personel 
4 çeşit yemek seçebilmektedir.

Selçuk Yaşar Kampüsü içinde ayrıca, kantin ve 
kafeteryalar bulunmaktadır. 

  

ULAŞIM
SELÇUK YAŞAR KAMPÜSÜ: 
İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan kampüsümüz, 
araçla çevre yoluna doğrudan bağlantı sağlayan 
düzenleme ve trafik yönlendirme levhaları 
izlendiğinde kolayca ulaşılabilecek bir noktadadır. 
Kent içi ulaşımda metro hattı kullanılarak da rahat 
ve güvenli bir şekilde kampüse ulaşım imkanı 
vardır. Bölge Metro Durağı’nda inildiğinde tam 
karşıda bulunan kampüsümüze üst geçitten 
geçerek kolayca ulaşabilirsiniz. 

SAĞLIK
Yaşar Üniversitesi Sağlık Merkezi Reviri 
öğrencilerin her tür sağlık sorununda ilk 
başvuracakları yerdir. Sağlık Merkezi Üniversite 
içerisinde herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşan 
öğrencilere ücretsiz ilk bakım hizmeti verir. Bu 
hizmet ilk tanı ve tedavi ile acil durumlarda ilk 
yardımı kapsar. Acil durumlarda bakım önceliğini 
ve ambulans gereğini, Yaşar Üniversitesi Sağlık 
Merkezi ekibi belirler. Sağlık hizmetleri iki işyeri 
hekimi doktor ve bir hemşire denetiminde 
yürütülür.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencinin 
ruh sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapar. 
Üniversite öğrencileri, ergenlikten yetişkinliğe 
geçişin beraberinde getirdiği sorumluluk alma, 

bireyselleşme, karar verme, kişiler arası ilişkiler, 
vb. konularda stres yaşayabilir ve bu nedenlerle 
bir uzmanın yardımına ihtiyaç duyabilirler. 

Psikolojik Danışmanlık Birimi, öğrencilerin kişisel, 
duygusal, sosyal, eğitsel ve mesleki gelişimlerini 
başarılı bir biçimde gerçekleştirebilmelerini amaç 
edinmiştir. Bu amaca ulaşmak için gelişimsel ve 
önleyici hizmetler sunar. PDR Birimi, öğrencilerin 
kişisel gelişimini desteklemeyi, akademik, sosyal, 
kişisel sorunlarını çözmelerinde yardımcı olmayı, 
günlük yaşamın stresleriyle baş edebilmelerini 
sağlayacak bilgi ve beceriyi edinmelerinde 
yardımcı olur. 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi’ne 
öğrenciler e-posta, internet sitesi üzerinden 
başvuru formunu doldurarak veya doğrudan 
başvurabilirler. 

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ
Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanarak 
14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete’ de 
yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Engelliler 
Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” dikkate 
alınarak, Üniversite Rektörlüğü’ne bağlı olarak 
“Engelli Öğrenci Birimi” ismi ile çalışmalarını 
sürdürmektedir. Birimimiz, üniversitemizdeki 
engelli öğrencilerimizin üniversite yaşamlarını 
engelsiz bir şekilde sürdürmelerine yönelik 
çalışmalar gerçekleştirir. Ayrıca birimimiz, 
çalışma, etkinlik ve faaliyetleriyle farkındalık 
yaratmayı amaçlar. Engelli Öğrenci Birimi, 
engelli öğrencilerimiz ile birebir görüşmeler 
yaparak engel durumları, sorunları ve ihtiyaçlarını 
belirleyip, öğrenme kaynakları, sınav ve erişim 
olanakları için bireysel çözümler üretmekte, 
özel ihtiyacı olan öğrenciler için sınav ve ders 
uygulamaları konusunda ilgili fakülte yönetimi ve 
öğretim görevlileriyle görüşmektedir.
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SPOR
Yaşar Üniversitesi, 20 yıllık spor geleneğini, birçok 
branşta elde ettiği başarılarla taçlandırmıştır. Bu 20 
yıllık süreçte, takım sporlarında; Basketbol, Voleybol, 
Amerikan Futbolu, Hentbol, Yelken, E-Spor, Flag Futbol 
ve Salon Futbolu, bireysel sporlarda; Atletizm, Yüzme, 
Satranç, Okçuluk, Triatlon, Tenis, Masa Tenisi, Cimnastik, 
Eskrim, Oryantiring, Muay Thai, Taekwando, Karate, 
doğa sporlarında; Yelken, Rüzgar Sörfü, Dağcılık, Sualtı 
Dalış branşlarında faaliyet göstermiş ve göstermeye 
devam etmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz, üniversitemiz 
koşu ve bisiklet organizasyonlarında aktif yer almaktadır.        

Üniversitemiz spor takımları ile akademik yıl içerisinde 
çeşitli spor branşlarında lig, turnuva ve yarışmalara 
katılım sağlamaktadır. Bununla beraber, üniversite içi 
spor organizasyonlarıyla öğrencilere birçok branşta 
spor imkanı sunulmaktadır. Fakülteler arası lig ve 
turnuvalarda, öğrencilerimiz kendi fakültelerini temsil 
edebilirler. 

Öğrencilerimiz, spor konusunda her türlü soru ve yardım 
talepleri için spor merkezi personelimiz ile iletişime 
geçebilirler.

 ÖNEMLİ SPORTİF BAŞARILAR 
• Basketbol; Ünilig Erkekler şampiyonluğu, Ünilig Erkekler üçüncülüğü,

• Voleybol; namağlup Ünilig Kadınlar şampiyonluğu,

  Ünilig Kadınlar ikinciliği, 

• Tenis; Ünilig Erkekler üçüncülüğülüğü, 2.Lig Erkekler şampiyonluğu,

  2.Lig Kadınlar şampiyonluğu, 1.Lig Kadınlar şampiyonluğu,

  1.Lig Erkekler ikinciliği.

• Satranç; Üniversiteler arası takım şampiyonluğu, bireysel birincilik,

  bireysel ikinciilik, bireysel üçüncülük.

• Amerikan Futbolu; namağlup 1.Lig şampiyonluğu, 1.Lig ikinciliği.

• Yüzme; Erkek bayrak takımı birinciliği, bireysel birincilik, bireysel      

  ikincilik, bireysel üçüncülük.

• Triatlon; bireysel birincilik, bireysel ikincilik, bireysel üçüncülük,

  Erkekler takım ikinciliği.

• Yelken; çeşitli yarışlarda 16 takım derecesi. 

• Hentbol; Erkekler 2.Lig birinciliği.

• Atletizm; bireysel birincilik, bireysel ikincilik, bireysel üçüncülük.

• Okçuluk; bireysel ikincilik.

• Muay Thai; bireysel ikincilik. 

• Karate; bireysel ikincilik.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI 
Yaşar Üniversitesi Öğrenci Toplulukları 
öğrencilerimizin kişisel ve mesleki anlamda 
ilerlemelerine katkıda bulunurken, hobilerini 
gerçekleştirerek, sosyal ortamlarda daha katılımcı 
olmalarını sağlamaktadır. Yıl boyunca faaliyetlerini 
sürdüren Öğrenci Toplulukları ile üniversite 
öğrencilerimizin iş yaşamına hazırlanma sürecinde 
bilgi donanımının ve sosyal yönlerinin gelişmesi 
amaçlanmaktadır. Yaşar Üniversitesi öğrencileri, 
üniversitenin sanat ve proje temelli eğitim anlayışı 
sonucunda çevreye ve yaşama duyarlı, araştıran, 
toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket edebilen, 
bilimin tek rehber olduğuna inanmış, yaratıcı Türk 
aydınları olarak mezun olmaktadır. Bu kapsamda 
öğrencilerimize oldukça geniş bir yelpazede, 
ilgi alanlarına göre seçim yapma olanağı 
sunulmaktadır. Mesleklerine ve özel ilgi alanlarına 
yönelik 58 öğrenci topluluğu bulunmaktadır ve 
öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda yenileri 
eklenebilmektedir.   

• Ar-Ge, Teknoloji ve Robotik Topluluğu
• Atatürkçü Düşünce Topluluğu
• Bayrak Futbol Topluluğu
• Bilim Kurgu ve Fantezi Topluluğu
• Bilşim ve Bilgi Teknolojileri Topluluğu
• Briç Topluluğu
• Capoeira Topluluğu
• Çeviri Topluluğu
• Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu
• Dans Topluluğu
• Denizcilik Topluluğu
• Dış Ticaret Topluluğu
• Doğa Topluluğu
• Edebiyat Topluluğu
• Ekonomi Topluluğu
• Endüstri Mühendisliği Topluluğu
• Enerji Verimliliği ve Yönetimi Topluluğu
• Engelsiz Yaşam Topluluğu
• Erasmus Student Network Topluluğu
• eSpor Topluluğu
• Fikir ve Sanat Topluluğu
• Gastronomi Topluluğu
• Genç Kızılay Topluluğu
• Gıda ve Tarım Topluluğu
• Girişimcilik Topluluğu
• Halk Oyunları Topluluğu
• Hayvanları Koruma Topluluğu
• Hukuk Topluluğu
• IEEE (Mühendislik) Topluluğu
• İletişim Topluluğu
• İnsan Hakları Topluluğu
• İnşaat Mühendisliği Topluluğu
• İş Kadınları Topluluğu
• İşletme Topluluğu

• Kariyer ve İnovasyon Topluluğu
• Kitap Topluluğu
• Kültür Topluluğu
• Lojistik Topluluğu
• Masa Tenisi Topluluğu
• Mimarlık ve Tasarım Topluluğu
• Model Birleşmiş Milletler Topluluğu
• Münazara Topluluğu
• Müzik Topluluğu
• Okçuluk Topluluğu
• Ombudsmanlık Topluluğu
• Psikoloji Topluluğu
• Rock Topluluğu
• Satranç Topluluğu
• Savunma Sanatları Topluluğu
• Sinema Topluluğu
• Sinema ve Televizyon Topluluğu
• Sosyal Sorumluluk Topluluğu
• Sualtı Topluluğu
• Tiyatro Topluluğu
• Uluslararası İlişkiler Topluluğu
• Uluslararası Ticeret ve Finans Topluluğu
• Uzay ve Havacılık Topluluğu
• Yelken Topluluğu

11



YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL ETKİNLİKLER 
Yıl boyunca kampüs içinde ve dışında 
gerçekleştirilen çok sayıda etkinlik ile öğrenciler, 
akademik eğitimin yanısıra sosyal olarak da 
kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadırlar.  
Bu kapsamda konferans salonlarında 
tüm fakülteler ve birimler çok sayıda 
konferans, panel, söyleşi, sergi ve konserler 
düzenlemektedir. Medyatik isimlerin konuşma 
yaptığı konferansların yanısıra sektör 
sorunlarına yönelik sempozyum ve panellerin 
de düzenlendiği Yaşar Üniversitesi’nde her 
yıl yabancı konukların da katıldığı uluslararası 
organizasyonlara da ev sahipliği yapılmaktadır.  

Konferans salonlarına ek olarak kampüs içinde 
yer alan cep sineması da yıl içerisinde çok sayıda 
film ve ulusal / uluslararası film festivalleri 
gösterimleri için kullanılmaktadır. 

Bornova Selçuk Yaşar Kampüsü’nde bulunan 
fuaye alanı ise yıl boyunca tanınmış sanatçıların 
eserlerinin yanında öğrenci sergilerinin de 
sanatseverlerle buluştuğu bir galeri olarak 
hizmet vermektedir. 

Her yıl, geleneksel olarak düzenlenen 
Bahar Şenlikleri’nde ise, öğrenci gruplarının 
gösterilerine yer verilirken, çeşitli oyuncaklar ve 
animasyonlarla renklenen şenliklerde birbirinden 
ünlü sanatçılar da konser vermektedir. Şenlikler 
kapsamında akademik yıl boyunca hazırlanan 
tiyatro, dans, halk oyunları ve müzik toplulukları 
çalışmalarını kampüs içinde sergileme fırsatı 
bulmaktadır. 

Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Sayın Selçuk 
Yaşar’ın fikriyle kurulan Yaşar Üniversitesi 
Senfoni Orkestrası, yıl içinde Selçuk Yaşar 
Kampüs Konser ve Konferans Salonu’nda ve 
AASSM Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 

dinleyicileriyle buluşmaktadır. 

Çoğu solistlik kariyerlerini devam ettirmekte 
olan sanatçılardan oluşan Yaşar Üniversitesi 
Oda Orkestrası giderek kadrosunu güçlendirerek 
ulusal ve uluslararası platformlarda üniversitemizi 
başarıyla temsil etmektedir. 

Akademik yıl içerisinde

ulusal ve uluslararası

çok sayıda panel, söyleşi, konferans ve

konserler düzenlenmektedir.
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YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU
Akademik anlamda olduğu kadar “günlük 
yaşam” içinde kullanılan pratik yapıların da 
uygulandığı yabancı diller yüksek okulu...

Yabancı Diller Yüksekokulu seçkin öğretim 
kadrosu ve çağdaş  programları ile Yaşar 
Üniversitesi öğrencilerine üç ana dalda eğitim 
vermektedir;

2011 yılında Commission on English Language 
Program Accreditation (CEA) tarafından 
akredite edilerek Türkiye’de yabancı dil 

alanında CEA akreditasyonu alan ilk kurum 
olma ünvanını kazanan ve CEA tarafından 
2016 yılında 10 yıllığına tekrar akredite edilen 
İngilizce Hazırlık Sınıfı’nın görevi, anadili 
İngilizce olmayan öğrencilerine nitelikli 
İngilizce dil eğitimi sunmaktır. Yoğun İngilizce 
Programı, öğrencilerine bölümlerinde ve/veya 
programlarında eğitimlerini sürdürebilmeleri ve 
bunun yanında gelecekteki sosyal ve mesleki 
hayatlarında etkin iletişim kurabilmeleri 
için gerekli dil becerilerini  kazandırmayı 
hedeflemektedir.

İngilizce Hazırlık Sınıfı’nın bir görevi de üniversite 
eğitiminin ilk adımı olması bilinciyle öğrencilerini 
“Yaşar Üniversitesi Öğrencisi” olmanın getirdiği 

haklar ve sorumluluklar hakkında bilgi sahibi 
yapmaktır.

İleri İngilizce Programı sunduğu seçmeli ve 
zorunlu dil dersleri ile fakülte ve yüksekokullarda 
eğitim görmekte olan öğrencilerin akademik dil 
beceri ve yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlar. 
Bu dersler sayesinde öğrenciler edindikleri 
becerileri eşzamanlı olarak bölüm ve/
veya program derslerinde uygulama fırsatı 
bulabilmektedir.

Modern Diller Programı’nın amacı bölüm ve 
program öğrencilerine İngilizce dışında ikinci 
bir yabancı dilde temel iletişim becerilerini 
kazandırmaktır. Bu program dahilinde öğrenciler 
Japonca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce 
vb. diledikleri herhangi ikinci bir yabancı 
dilde 1 yarıyıldan 8 yarıyıla kadar öğrenim 
görebilmektedirler.

Yabancı Diller Yüksekokulu’nda tüm programlar 
ve süreçler uluslararası kalite standartları 
gözetilerek hazırlanır ve uygulanır. Yönetim ve 
öğretim kadrosu dünya vatandaşı yetiştirmenin 
yüklediği sorumlulukla çağdaş ve sağlıklı 
öğrenme ortamları yaratır ve geliştirir.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİ YURDU
Yaşar Üniversitesi Öğrenci Yurdu,  her 
türlü teknolojik imkânlara sahip, deprem 
yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiş 
olup, kız ve erkek öğrenciler için 2 ayrı blokta 
hizmet vermektedir.  Yurdumuz, Selçuk Yaşar 
Kampüsü’ne yaklaşık 10 dakikalık yürüme 
mesafesinde, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne, 
Bornova Forum ve Ikea gibi alışveriş 
merkezlerine yakın konumu ile öğrencilerimize 
ulaşım kolaylığı sağlamaktadır. 

Binalarda bulunan tek kişilik, çift kişilik ve üç 
kişilik tüm odalarda banyo ve tuvaletin oda 
içerisinde olmasının yanı sıra her öğrenci için 
çalışma ünitesi, kitaplık, mini buzdolabı, dolap, 
ayakkabılık, dıştan aramalı telefon, 24 saat 
kesintisiz sıcak su, kablosuz internet bağlantısı,  
etüt odaları,  yemekhane,  çamaşırhane, spor 
ve oyun salonu, televizyon izleme salonu 
mevcuttur. Ayrıca günün belli saatlerinde 
üniversitemize ve farklı güzergâhlara 
servis (Yaşar Üniversitesi, Bornova Forum 
Alışveriş Merkezi) hizmetimiz bulunmaktadır. 
Güvenliğimiz, 24 saat boyunca blok girişlerinde 
ve dış mekânlarda bulunan kamera sistemleri 

ile alanında tüm eğitimlerini tamamlamış 
güvenlik görevlilerince sağlanmaktadır. Ortak 
alanlarda temizlik hizmeti her gün, odaların 
genel temizliği haftada bir gün sağlık ve hijyen 
kurallarına uygun olarak yapılmaktadır.  

ENGELLİ DOSTU ÖĞRENCİ YURDU
Bedensel engellilerin yatay ve düşey ulaşımına 
yönelik her türlü mimari çözümlerin sağlandığı 
binalarımızda engelli odası ve ortak kullanım 
alanlarında engelli tuvaleti gibi yaşamı 
kolaylaştırıcı düzenlemeler bulunmaktadır.
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YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
BURSLARI
EĞİTİM ÖĞRETİM BURSU
Hazırlık Sınıfı dahil olmak üzere verilecek olan 
burslarda, %100 burslu; öğrenim ücretinin tamamını, 
%50 indirimli; öğrenim ücretinin yarısını ve %25 
indirimli de öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar. 
Eğitim Öğretim Bursu, öğrencinin azami öğrenim 
süresince (2 yıl/4 yarıyıl hazırlık sınıfı ve ön lisans 
programları için 4 yıl/8 yarıyıl, lisans programları için 
7 yıl/14 yarıyıl) devam eder. 

Eğitim Öğretim Bursu İndirimi; öğrencinin disiplin 
cezası alması ve bulunduğu programdan üniversite 
içi başka bir programa geçiş yapması halinde kesilir.

AKADEMİK BAŞARI BURSU
Kayıtlı olduğu öğretim programında, 
değerlendirmenin yapıldığı akademik yılın sonunda 
genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenciler 
değerlendirmeye alınır. Akademik Başarı Bursu için 
öğrencilerin değerlendirmenin yapıldığı akademik 
yıl (güz/bahar) içinde üniversite senatosu tarafından 
kabul edilen müfredatta belirtilen yıllık Güz-Bahar 
dönemi AKTS  toplamından az olmamak üzere aldığı 
tüm derslerden başarılı olması gerekmektedir.

YETENEK BURSU
Yetenek Bursu, Üniversite Mütevelli Heyeti onay 
ile spor, sanat vb. alanlarda özel başarıların sahibi 
olmuş ve bu başarısını belgeleyen öğrencilere verilir. 
Yıllık eğitim ücretinin tamamını ya da bir bölümünü 
kapsayan Yetenek Bursu’nun süresi, her yıl yenilenir.

ŞEHİT VE MALUL GAZİ BURSU
YKS sınavı sonucunda Yaşar Üniversitesi’nin 
programlarından birine girme hakkı kazanan şehit 
eşleri ve çocuklarına, malul gazilere, eşlerine ve 
çocuklarına verilebilir. Şehit ve Malul Gazi Bursu 
öğrencinin, azami öğrenim süresince devam eder. 
(Hazırlık sınıfı dört yarıyıl, lisans için on dört yarıyıl, 
ön lisans için sekiz yarıyıl) Şehit ve Malul Gazi bursu 
Eğitim-Öğretim bursunun süresi ve devam koşulları 
ile aynıdır.

BARINMA BURSU
Yaşar Üniversitesi burslarından herhangi birini 
kazanan öğrencilere Mütevelli Heyet kararı ile 
ayrıca Barınma Bursu da verilebilir. Barınma Bursu, 
ait olduğu eğitim yılı bitiminde sona erer. Öğrenci 
barınma bursuna hak kazanma koşullarını sağladığı 
her öğretim yılı için Mütevelli Heyet kararı ile bu 
bursu tekrar alabilir. 

Detaylı bilgi alabilmek için 
http://oim.yasar.edu.tr/yonetmelik-ve-yonergeler/ 
Hazırlık Sınıfı Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri 
Burs ve Eğitim-Öğretim İndirim Yönergesini 
inceleyebilirsiniz.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ YURT ÜCRETLERİ

ÇİFT ANADAL PROGRAMI
Kendi bölümlerinin lisans programlarını üstün 
başarı ile yürüten öğrencilerin, aynı zamanda 
ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere eş 
zamanlı olarak öğrenim görmelerini sağlayan 
ve iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan 
programdır. 

Çift anadal programlarının başvuru koşulları 
Üniversitemizin başvuru tarihlerindeki güncel 
yönetmelik ve yönerge hükümlerine tabidir.

YANDAL PROGRAMI
Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin 
öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı 
yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma 
programı kapsamında belirli bir konuya yönelik 
sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma 
yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) 
alabilmelerini sağlayan programdır.

Yandal programı başvuru koşulları 
Üniversitemizin başvuru tarihlerindeki güncel 
yönetmelik ve yönerge hükümlerine tabidir.

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ
Üniversitemizde kayıtlı olan öğrenciler; güncel 
Yönetmelik ve Yönerge koşullarını sağlamaları 
ve başvurmaları halinde, belirlenen kontenjanlar 
dahilinde aynı düzeyde diğer diploma 
programlarına geçiş yapma hakkına sahiptir.

Yatay geçiş koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi  
http://ogrenciisleri.yasar.edu.tr/yatay-gecis/
linkinde bulunmaktadır.

https://aday.yasar.edu.tr/burs-ve-ucretler/ https://yurt.yasar.edu.tr/ucretler/kiz-ogrenci-yurdu-ucretler/

Öğrenim ücretleri için QR kodu okutunuz. Yurt ücretleri için QR kodu okutunuz.
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BİLİM KÜLTÜRÜ BÖLÜMÜ
Yaşar Üniversitesi Temel Dersler  
Programı (TDP)

Kurumsal Temel Dersler (UFND University 
Foundation Courses)

Bilim Kültürü Bölümü Yaşar Üniversitesi’ne 
özgü; öğrencilerinin bilimsel teorilere dayanarak 
yaşamsal sorunların çözümüne yönelik 
kazanımlar sağlayan, interdisipliner özelliğe 
sahip bünyesinde Temel Dersler Programını 
barındıran bir bölümdür. 

Evrensel bilim değerleri ile mezunlarımızı 
istihdam edecek olan sektör, kurum ve 
işletmelerin güncel talepleri doğrultusunda 
yapılan analizler ile elde edilen güncel öğrenme 
gereksinimleri, en uygun biçimde Bilim 
Kültürü Bölümü’nde uygulanan programda 
biraraya getirilmektedir. Bilim Kültürü Bölümü 
çalışmalarını; Yaşar Üniversitesi’nin farklılık, 
ayrıcalık ve üstünlüğünün bir anlatımı olarak 
düzenlemekte, akademik kültür ve özgün 
kimlik değerlerini yansıtan bilim iddialarının 
dayanak ve temel ilkelerini, felsefe temellerine 
dayandırarak sürdürmektedir.

Program; eğitim yoluyla kazandırılması istenen 
özelliklere ilişkin bilgi, yetenek, beceri, tutum, 
ilgi, alışkanlık ve sorumlulukları kazandırmak 
üzere “Yaşar Üniversitesi Ortak Zorunlu Kurumsal 
Temel Dersler”i içerir. Kurumsal Temel Dersler 
UFND koduyla “İnsan Bilimleri”  “Kültür” 
ve “Sosyal Sorumluluk” olmak üzere üç 
ana kategoride verilmektedir. Bu dersler ile 
öğrencilerin mesleki yeterlilikleri yanı sıra lehte 
farklılık, ayrıcalık ve üstünlük kazandıracak hem 
geçmiş hem de güncel genel kültür bilgilerini 
zenginleştirmelerine olanak sağlayarak ek 
yeterliklerle donanma olanağı sağlar. 

Fiziki olanakların daha verimli kullanılması 
ve öğrencilere esnek öğrenme imkânı 
sağlanabilmesi adına bu dersler Açık ve 
Uzaktan Öğrenme olanakları kullanılarak 
e.yasar.edu.tr öğrenme ortamı üzerinden 
çevrimiçi olarak sunulmaktadır.

Dersler Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) 
ile “Sosyal Sorumluluk” dersi 1 AKTS ve diğer 
dersler 2 AKTS ile kredilendirilir.  Uluslararası 
öğrencilerimize yönelik olarak bu dersler 
İngilizce olarak sunulmaktadır.

İKİNCİ YABANCI DİL EĞİTİMİ
Yaşar Üniversitesi’nde 2009-2010 Akademik 
Yılı’nda ikinci yabancı dil öğrenimi uygulaması 
başlatılmıştır. Almanca, Fransızca, İtalyanca, 
İspanyolca ve Rusça olarak başlangıç 
düzeyinden orta-üstü düzeye kadar sunulan bu 
derslere 2010-2011 akademik yılından itibaren 
Japonca ve Portekizce de eklenmiştir. Bölüm 
ve programların talep ve ihtiyaçlarına göre 
seçmeli veya zorunlu olarak sunulan dersler 
haftada 4 saat olarak uygulanmakta öğrenciler 
4 yarıyılda 250 saate yakın ikinci yabancı dil 
dersi alabilmektedir. Dersler anadili olan ya da 
anadil düzeyinde söz konusu dili bilen öğretim 
görevlileri tarafından verilmektedir. Ders 
içerikleri mevcut yönetmelikler ve yönergelere 
ve uluslararası standartlara uygun olacak 
şekilde bölüm ve programların görüşü alınarak 
düzenlenmiştir.  

İkinci yabancı dil derslerini düzenli olarak takip 
eden bir öğrenci 4 yarıyıl sonunda hedef dilin 
temel dilbilgisi kuralları hakkında bilgi edinmiş 
olur. Yazılı metinleri genel itibariyle anlayabilir, 
günlük konuşmaları dinler, konuşmalara katılır 
ve çok karmaşık olmayan akademik ortamlarda 
kendini ifade edebilir.
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AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZİ
Yaşar Üniversitesi AB Merkezi, üniversitemizin AB 
eğitim ve araştırma programları ile AB hibelerinden 
etkin olarak yararlanmasına yönelik girişim ve 
faaliyetleri düzenlemekte, desteklemekte ve bu 
alanda genel koordinasyonu sağlamaktadır. AB 
Merkezi, AB hibe destekli programlarını (Erasmus+, 
Horizon 2020, Horizon Europe vb.) yakından takip 
etmekte, bu kapsamda Avrupa Birliği’ne üye ve aday 
ülkelerdeki üniversite ve araştırma merkezleri ile 
eğitim, öğretim ve araştırma alanlarında işbirlikleri 
geliştirerek projeler üretmektedir. AB Merkezi, 
üniversitemizdeki tüm fakülte, enstitü ve meslek 
yüksekokulu öğrencileriyle öğretim üyelerine AB 
hibe programları ve yeni projelerin hazırlanması 
konularında danışmanlık hizmeti de sunmaktadır. 
Ayrıca bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 
Avrupa Birliği ve Proje Hazırlama alanlarında kurs, 
eğitim semineri ve konferanslar düzenlemekte, bu 
faaliyetlerin birçoğunu bölgemizdeki paydaşlara 
açık bir şekilde gerçekleştirerek Avrupa Birliği 
süreci ve AB projeleri konusunda hem kurumsal 
hem de yerel düzeyde farkındalık yaratmaktadır.  

AB DESTEKLİ PROJELER
AB Merkezi, 2005’ten bu yana 130 Avrupa Birliği 
hibe destekli eğitim ve araştırma projesine 

başarıyla katılmış, bu projelerde yerel, ulusal 
ve uluslararası kuruluşlarla ortaklıklar kurmuş 
ve verimli çıktılar yaratmıştır. Araştırma ve 
işbirliği boyutunun yanında bu projeler aracılığı 
ile Yaşar Üniversitesi öğrencileri ve öğretim 
elemanları Avrupa’daki üniversite öğrencileri ve 
öğretim elemanları ile ortak çalışmalar yürütme 
ve yurtdışında eğitim ve araştırma projelerine 
katılma imkanını da bulmaktadırlar.

AB Merkezi projeleri ile ilgili detaylı bilgi 
http://euc.yasar.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

SEMİNER VE EĞİTİM PROGRAMLARI
AB Merkezi, diğer seçkin üniversiteler, kamu 
kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla hem 
ulusal hem de uluslararası düzeyde işbirlikleri 
geliştirerek güncel AB konularında seminer ve 
eğitim programları düzenlemektedir. AB Merkezi 
ayrıca AB fon kaynakları ve proje yönetimi 
konularında online seminerler (webinar) ve 
eğitimler düzenlemektedir. 

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PDY) EĞİTİMLERİ
AB Merkezi uzmanları tarafından gerek 
üniversitemiz öğretim elemanlarına gerekse İzmir 
ve Ege Bölgesi’ndeki birçok kamu ve özel kurum ve 
sivil toplum çalışanlarına “proje döngüsü yönetimi” 
eğitimi verilmekte ve hibe çağrılarına yönelik 
proje teklifi hazırlamalarına destek olunmaktadır. 
2007 yılından bu yana Yaşar Üniversitesi AB 
Merkezi’nin yer aldığı eğitimler dahilinde İzmir ili 
ve çevresinde yaklaşık 750 kişiye “Proje Planlama 
ve Proje Yönetimi” eğitimi verilmiştir. 

AB PROJELERİ ARACILIĞIYLA ÖĞRENCİLERE
ÖĞRENME VE DENEYİM FIRSATLARI
Yaşar Üniversitesi öğrencileri ve öğretim 
üyeleri kabul edilen projeler kapsamında 

seminerler, değişim programları ve gönüllü 
çalışma fırsatları gibi yeni öğrenme deneyimleri 
edinebilmektedirler.

AB PROJELERİ BAŞARI ÖYKÜLERİ
Yaşar Üniversitesi, AB Merkezi desteğiyle 
üniversitemiz araştırmacıları tarafından yürütülen 
projeler ile AB projelerinde en aktif üniversiteler 
arasında yer almaktadır. 

Üniversitemiz, 2014- 2020 yıllarında Erasmus+ 
Jean Monnet Kürsüleri ve Modülleri çerçevesinde 
her yıl bir proje Erasmus+ Jean Monnet programı 
projesi kazanmıştır.  2014-2015 döneminde 
Türkiye’den kabul edilen 8 Erasmus+ Ana Eylem 
2: Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar 
projesinin 2 tanesinin koordinatörlüğünü Yaşar 
Üniversitesi yürütmüştür. 

2015-2016 döneminde Yaşar Üniversitesi’nin 
koordinatör ve ortak olarak yer aldığı 3 adet 
Stratejik Ortaklık projesi, 2016-2017 ve 2019-2020 
dönemlerinde 5’er adet Stratejik Ortaklık projesi, 
2021-2022 döneminde ise 7 İşbirliği Ortaklığı/ 
İnovasyon Ortaklığı projesi hibe almaya hak 
kazanmıştır. 

Üniversitemizin koordinatör olarak yürüttüğü 3 
adet Erasmus+ Ana Eylem 2: Stratejik Ortaklıklar 
projesi Avrupa Komisyonu tarafından iyi 
uygulama etiketi almıştır. 

2021 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yapılan 
değerlendirme sonucunda, Yaşar Üniversitesi 
Ufuk 2020 Programı Avrupa Araştırmacılar 
Gecesi hibesini kazanan Türkiye’deki tek kurum 
olmuştur. Daha önce 2016 ve 2017 yıllında Yaşar 
Üniversitesi koordinatörlüğünde düzenlenen 
bilim şenliği, 2021 yılında da İzmir’de dört ayrı 
üniversite kampüsünde başarıyla düzenlenmiş ve 
20000 kişiye erişilmiştir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE PROGRAMLAR
OFİSİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yaşar Üniversitesi’nin uluslararası odağını 
belirlemek, üniversite içerisindeki belirli 
uluslararası etkinlikleri düzenlemek, öğrenciler 
için uluslararası eğitim olanaklarını arttırmak ve 
kampüs içerisindeki uluslararası ve kültürler arası 
ilişkileri desteklemek ve arttırmak Uluslararası 
İlişkiler ve Programlar Ofisi’nin başlıca amaçlarıdır. 
Aynı zamanda Uluslararası İlişkiler ve Programlar 
Ofisi yurtdışındaki eğitim fuarlarında, uluslararası 
tanıtım etkinliklerinde ve çeşitli ülkelerden 
birçok devlet ve sivil toplum kuruluşlarıyla olan 
ilişkilerinde Yaşar Üniversitesi’ni temsil etmektedir. 

“ERASMUS BAŞARI ÖYKÜSÜ” ÖDÜLÜ 
Yaşar Üniversitesi, öğrencilerinin Erasmus 
Programı’ndan aktif olarak yararlanmasını 
hedeflemektedir. Erasmus Programı, 
üniversitemizde Uluslararası İlişkiler ve Programlar 
Ofisi koordinasyonunda yürütülmektedir ve 
üniversitemizin 22 farklı AB ülkesinden 229  
üniversite ile birçok alanda işbirliği ve değişim 
anlaşması bulunmaktadır.  Yaşar Üniversitesi 
Avrupa Komisyonu tarafından “2010 Erasmus 
Başarı Öyküsü” ödülüne layık görülmüştür. 

Erasmus Programı kapsamında öğrencilerimiz 
Avrupa’daki üniversitelerde bir dönem veya 
bir yıl eğitim görebildikleri gibi, kurum ve 
organizasyonlarda staj da yapabilmektedirler.
Öğrenci hareketliliğinin yanı sıra Erasmus  
Programı çerçevesinde Avrupa’daki 
üniversitelerden gelen birçok öğretim elemanı 

öğrencilerimize seminer ve dersler vererek 
öğrencilerimizin akademik ve kültürel anlamda 
yeni kazanımlar edinmelerine destek olmaktadırlar.

Ayrıntılı bilgi için: http://erasmus.yasar.edu.tr 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KAYITLARI VE REFAHI
Şu anda Yaşar Üniversitesi’nde eğitim almakta 
olan 58’den fazla farklı ülkeden 268 uluslararası 
öğrenci bulunmaktadır. Uluslararası İlişkiler 
ve Programlar Ofis ekibi tüm uluslararası 
öğrencilerle ilk iletişimi kuran ve üniversiteye 
kayıtlanmaları sürecinde bu öğrencilere destek 
olan birimdir. Uluslararası İlişkiler ve Programlar 
Ofisi ekibi yeni gelen uluslararası öğrencilerin 
kampüse ilk ulaştıkları andan itibaren, yeni eğitim 
hayatlarında ve İzmir’de geçirecekleri zamanla 
ilgili gereken tüm desteği vermektedir. 

KÜRESEL ORTAKLIK VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Yaşar Üniversitesi dünyanın birçok önde gelen 
üniversitesi ile karşılıklı yakın ilişkilere sahiptir. 

Bu bağlamda 37 adet üniversite ile Global 
Exchange anlaşmamız bulunmaktadır.

Bu stratejik ortaklıklar uyumluluk ve işbirliği 
olarak Yaşar Üniversitesi’ni güçlendirmekte 
ve öğrencilere sunulan uluslararası deneyim 
olanaklarını arttırmaktadır. Yaşar Üniversitesi 
50 farklı ülkeden 360 üniversitenin bir araya 
geldiği, Amerika merkezli Uluslararası Öğrenci 
Değişim Programı’na (ISEP) üyedir. Bu küresel 
öğrenci değişim programına başvurular ve 
kabul süreçleri de Uluslararası İlişkiler ve 
Programlar Ofisi aracılığı ile yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için: http://www.isep.org 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN
KAMPÜS ZİYARETLERİ
Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi muhtemel 
uluslararası öğrenciler için Yaşar Üniversitesi’nin 
tüm eğitim programları hakkında bilgi sağladığı 
sanal görüşmeler organize edebilmektedir. 
Kampüsü ziyaret etmek, akademik personel 
ile tanışmak ve kampüs olanaklarını görmek 
isteyen aileler de istenildiği zaman Uluslararası 
İlişkiler ve Programlar Ofisi tarafından karşılanıp 
ağırlanmaktadır. Yıl içerisinde dilediğiniz zaman 
randevu almak için lütfen e-mail ile bize ulaşın.

intoffice@yasar.edu.tr

http://international.yasar.edu.tr
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geleceği
tasarlayan ve
dönüştüren

bir dünya üniversitesi
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#universiteizmirdeokunur

Selçuk Yaşar Kampüsü
Üniversite Caddesi, No:37-39, Ağaçlı Yol, Bornova, İzmir PK. 35100

Telefon : (0232) 570 70 70
Faks : (0232) 570 70 00

Öğrenci Yurdu
367/2 sokak No : 9/2 Kazım Dirik Mahallesi Bornova, İzmir

Telefon : (0232) 570 80 20
Faks : (0232) 570 70 00

aday.yasar.edu.tr yasar.edu.tr


