İstanbul Bilgi Üniversitesi
Burs ve Destek Programları Yönergesi (1)
Kabul eden makam, tarih ve sayı

:

Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (247)

Ek ve değişiklikler

:

- Mütevelli Heyet, 16.02.2006 (304)
- Mütevelli Heyet, 20.07.2009 (455)
- Mütevelli Heyet, 12.08.2010 (565)
- Mütevelli Heyet, 27.07.2011 (678)
- Mütevelli Heyet, 03.01.2012 (738)
- Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152)

Ek ve değişiklik kontrolü

:

28.06.2014

Amaç ve Dayanak
Madde 1 – 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 9’uncu maddesinin üçüncü
fıkrasına dayanılarak hazırlanan bu Yönergenin amacı İstanbul Bilgi Üniversitesi önlisans,
lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilere sağlanacak burs ve
indirimlerin kapsamını ve koşullarını düzenlemektir.2
Tanımlar
Madde 2 – Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,
b) Mütevelli Heyeti: İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,
ç) Genel Sekreter: İstanbul Bilgi Üniversitesi Genel Sekreterini
d) Burs Komitesi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Burs Komitesini,
e) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
f) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını 3
ifade eder.
Temel İlke ve Hedefler
Madde 3 – Burs, destek ve indirimlerin temel ilkeleri, eğitim kalitesinin artırılması
ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi amacıyla başarılı öğrencilere burs verilmesi ve
ihtiyacı olanların mali olanaklar dahilinde desteklenmesidir. Buna bağlı olarak, Burs
Komitesi, toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesi amacını paylaşan kişi ve
1

Mütevelli Heyet’in 03.01.2012 tarih ve (738) sayılı kararıyla Yönergede geçen “Genel sekreter”
ibareleri “Genel Sekreter” olarak değiştirilmiş ve Yönergenin birden çok fıkradan oluşan ve fıkra
numarası veya bend imi bulunmayan maddelerinde fıkralar, birden çok paragraftan oluşan
bentlerinde ise paragraflar numaralandırılmıştır.

2

Değişik madde: Mütevelli Heyet, 27.07.2011 (678).

3

Değişik bend: Mütevelli Heyet, 03.01.2012 (738).
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kuruluşların desteğini sağlayarak, daha fazla sayıda öğrencinin eğitiminin sağlanmasını
hedefler.
Kapsam 4
Madde 4 - Bu Yönerge:
a) İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin, ÖSYM sınav kılavuzunda belirtilen burslarını
(ÖSYS Bursları); 5
b) İstanbul Bilgi Üniversitesi 2 ve 3’ncü sınıflarında okuyan başarılı öğrencilere
verilecek Başarı Burslarını;
c) Spor alanında üstün başarı gösteren öğrencilere verilecek Spor Burslarını;
ç) Özel-Tüzel Kişi Burslarını;
d) İhtiyaç burslarını;
e) Lisansüstü Burslarını;
f) Üniversite’nin öğrenci, mezun ve mensuplarına sağlanabilecek olan indirimleri 6
kapsar.
Burs Komitesi 7
Madde 5 - (1) İstanbul Bilgi Üniversitesi Burs Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Rektör tarafından görevlendirilen öğretim üyesi ve iki öğretim elemanı
b) Genel Sekreter tarafından görevlendirilen bir Genel Sekreter yardımcısı,
c) Genel Sekreter tarafından belirlenen Mali İşler Direktörlüğünden bir personel,
ç) Genel Sekreter tarafından belirlenen Hukuk Müşavirliğinden bir personel,
d) Genel Sekreter tarafından belirlenen Öğrenci Destek Merkezi direktörlüğünden bir
personel.8
(2) Burs Komitesi Başkanlığını Rektör tarafından görevlendirilen öğretim üyesi,
sekretaryasını Öğrenci Destek Merkezi direktörü yürütür.9
(3) Burs ve Destek Programlarıyla ilgili başvuruların kabulü, duyurusu, öğrencilerin
bilgilendirilmesi, öğrenci çalışma programının yürütülmesi ve benzeri işlemlerin

4

Değişik madde: Mütevelli Heyet, 27.07.2011 (678). Maddenin (d) bendi Mütevelli Heyet’in
03.01.2012 tarih ve (738) sayılı kararıyla kaldırılmış ve izleyen bentlerin imleri yeniden teselsül
ettirilmiştir.

5

Değişik bend: Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152).

6

Değişik bend: Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152).

7

Değişik madde: Mütevelli Heyet, 27.07.2011 (678).

8

Değişik bend: Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152).

9

Değişik fıkra: Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152).

2

Bilgi Burs ve Destek Yönergesi
koordinasyonunu Genel Sekreterlik yürütür. Üniversite Burs Komitesi’nde kararlar,
toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.
Burs Çeşitleri 10
Madde 6
a) ÖSYS Bursları 11
(a.1) ÖSYM sınav kılavuzunda belirtilen burslu öğrenci kontenjanlarına yerleştirilen
öğrencilere verilen ve öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan karşılıksız
burslardır. Bu burslar, yabancı dil hazırlık sınıfı dahil olmak üzere Üniversitede öğrencilik
süresince devam eder.12
(a.2) 2011-2012 Akademik Yılı ve öncesinde verilmiş olan ÖSS ve ÖSYS burslarının
azami süresi, ilişiğin veya bursun herhangi bir şekilde kesilmemiş olması kaydıyla, İngilizce
Dil Hazırlık Programı için 2 yıl, önlisans programları için 4 yıl, lisans programları için 7
yıldır ve bu burslar Üniversitenin yaz okullarını kapsar. Öğrenimini belirtilen süreler içinde
tamamlayamayanların durumu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, 6111 sayılı ve
13.02.2011 tarihli kanunla kaldırılan 44. maddesindeki koşullar esas alınarak Burs Komitesi
tarafından incelenir ve kaldırılan 44. madde yürürlükte olsaydı ek sınav hakkı kullanabilecek
olanların bursu ilgili derslerle sınırlı olmak üzere devam ettirilir.13
(a.3) 2012-2013 Akademik Yılında ve sonrasında yerleştirme sonucu kayıt yaptıran
öğrencilerin azami burs süresi İngilizce Dil Hazırlık Programı için 2 yıl, önlisans
programları için 3 yıl, lisans programları için 6 yıldır ve bu burslar yaz okullarını
kapsamaz.14
(a.4) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından haklı nedenle kayıt dondurulan hallerde,
kayıt dondurma süreleri bu bentte belirtilen sürelere dahil edilmez.15
b) Başarı Bursları 16
(b.1) Yaz okulu hariç olmak üzere; eğitim-öğretim yılının sonu itibarıyla Kredili
Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca 2. ve 3. sınıf öğrencisi
olarak kayıtlı olduğu programın müfredatında o yıl için öngörülmüş ders ve kredi yükünü
tamamlamış, genel not ortalaması ve son iki yarıyıl derslerinin not ortalaması (4.00)
10

Değişik madde: Mütevelli Heyet, 27.07.2011 (678). Maddenin (d) bendi Mütevelli Heyet’in
03.01.2012 tarih ve (738) sayılı kararıyla kaldırılmış ve izleyen bentlerin imleri yeniden teselsül
ettirilmiştir. Anılan karar uyarınca, kaldırılan (d) bendi kapsamında “IB Bursu” olarak verilmiş
burslar, Yönerge uyarınca kesilmesinin gerektiği haller dışında devam edecektir.

11

Değişik kenar başlığı: Mütevelli Heyet, 03.01.2012 (738).

12

Ek paragraf: Mütevelli Heyet, 03.01.2012 (738).

13

Ek paragraf: Mütevelli Heyet, 03.01.2012 (738).

14

Ek paragraf: Mütevelli Heyet, 03.01.2012 (738).

15

Ek paragraf: Mütevelli Heyet, 03.01.2012 (738).

16

Değişik bend: Mütevelli Heyet, 03.01.2012 (738).
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üzerinden asgari (3.70) olan öğrencilere Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kontenjan ve
diğer koşullar çerçevesinde bir sonraki eğitim-öğretim yılı öğretim ücretinden indirim
yapılmak suretiyle akademik başarı bursu verilir. Yaz okullarında alınan dersler, akademik
başarı bursu başvuru koşullarını sağlamak için gerekli not ortalamasının hesaplanmasında
dikkate alınmaz. Yaz okullarında alınan dersler ancak bir sonraki akademik yıl not
ortalamasının hesaplanmasında değerlendirmeye alınır.17
(b.2) Burs kontenjanı, burs miktarı ve burs oranı gibi hususlar her yıl Rektörün
önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Burslar bir akademik yıl boyunca
geçerlidir ve yaz okulunu kapsamaz.18
(b.3) Öğrenci Değişim Programı ile bir akademik dönemi başka bir üniversitede
tamamlayan ve başka üniversitede almış oldukları derslerden “T” kredi alan öğrenciler de
başarı sıralamasına dahil edilirler.
c) Spor Bursları 19
(c.1) Spor alanında, branşında milli takım seviyesine yükselmiş veya milli olmasa
bile okul takımına seçildikten sonra yüksek performans göstermiş olan burssuz okuyan
öğrenciler için, Spor Birimi’nin teklifi ve Burs Komitesi’nin tespit edeceği oranlarda
karşılıksız sporcu bursu verilebilir. Burslu Sporcu adayı öncelikle, hazırlanmış olan “Burslu
Sporcu Sözleşmesi” şart ve yükümlülüklerini kabul edip imzalamak zorundadır. Burs
koşullarını ve öğrencinin yükümlülüklerini içeren bu sözleşmenin imzalanmaması
durumunda Spor Bursu teklifi yapılamaz. Bursun verilmesindeki esas, söz konusu
öğrencinin eğitim başarısı öncelikli olmak üzere, kendi branşındaki okul takımında İstanbul
Bilgi Üniversitesi’ni temsil etmesidir.
(c.2) Burs verilecek branşlar, Spor Birimi’nin görüşü alınarak, Burs Komitesi
tarafından belirlenir. Spor Birimi her yıl performans değerlendirmesi yapar ve bursun
devamı konusunda Burs komitesine bir rapor sunar.
(c.3) Burslar bir akademik yıl boyunca geçerlidir ve yaz okulunu kapsamaz. Genel
not ortalaması veya arka arkaya iki yarıyıl dönem not ortalaması (2.00)’nin altına düşen
öğrencinin bursu sona erer.
(c.4) Spor bursu kapsamında öğrencilere verilen bursların toplamı 30 tam bursu
geçemez.
ç) Kişi ve Kuruluş Bursları
İstanbul Bilgi Üniversitesi, kişi ve kuruluşların, öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer
harcamalarını karşılamak üzere karşılıklı veya karşılıksız burs vermesine destek olacaktır.
d) İhtiyaç Bursları 20
17

Değişik alt bend: Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152).

18

Değişik alt bend: Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152).

19

Değişik bend: Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152).

20

Değişik bend: Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152).

4

Bilgi Burs ve Destek Yönergesi
(d.1) İhtiyaç Bursuna, başvurusundan önce kesintisiz olarak en az bir akademik yıl
kayıtlı aktif öğrenci olarak öğrenimine devam etmiş olan ve yaşadığı maddi manevi
zorluklarını belgeleyen öğrenciler başvurabilir.
(d.2) Başvurusu kabul edilen öğrenciye taahhütname imzalatılır ve burslar bir yarıyıl
veya bir akademik yıl için verilir ve yaz okulunu kapsamaz.
(d.3) Burs aldığı yarıyıl veya akademik yıl sonunda genel not ortalaması (4,00)
üzerinden (2,00) veya üzeri olan öğrencilerin, tekrar başvuru yapmaları halinde, burslarının
devamı Burs Komitesi tarafından değerlendirilir.
(d.4) Burs kontenjanı, burs miktarı ve burs oranı gibi hususlar her yıl Rektör’ün
önerisi ile Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
e) Lisansüstü Bursları
Lisansüstü burslarının burs miktarı, kontenjanı, başvuracak adaylarda aranacak
koşullar gibi hususları her yıl Mütevelli Heyeti belirler ve program koordinatörleri uygular.
f) Bu maddede düzenlenen burslardan, (a) bendinde düzenlenen ÖSYS Bursları hariç
olmak üzere, yararlanılabilmesi için yazılı olarak ve usulüne göre başvuru yapılması
gereklidir.21
g) Bu maddede düzenlenen burslardan geçmişe yönelik olarak yararlanılamaz.22
İndirimler 23
Madde 7
a) İstanbul Bilgi Üniversitesi personelinin çocuklarına, Üniversitede yasal olarak
okumaya hak kazanmaları halinde, personelin İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “tam zamanlı”
ve kesintisiz olarak;
- Bir yıldan fazla, üç yıldan az süredir çalışmakta olduğu hallerde öğrenim
ücretinin %50’si,
- Üç yıldan fazla süredir çalışmakta olduğu hallerde ise öğrenim ücretinin
%75’i oranında ve
İngilizce Dil Hazırlık Programı için azami iki yıl, önlisans programları için azami üç
yıl, lisans programları için azami beş yıl, lisansüstü programlar için ise azami iki akademik
yılla sınırlı olmak üzere personel indirimi yapılır.
Personel indirimi yaz okullarında geçerli değildir.
Emeklilik hariç olmak üzere, iş ilişkisinin personel tarafından sona erdirilmesi
halinde indirimin devamı Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilir.24
21

Ek bend: Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152).

22

Ek bend: Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152).

23

Kaldırılan maddeler nedeniyle bu maddeden itibaren madde numaraları yeniden teselsül ettirilmiştir:
Mütevelli Heyet, 27.07.2011 (678).
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b) Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan ve
Mezunlar Derneği’ne üye olan İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunlarına yeni bir programa
kayıt olmaları halinde % 20 indirim yapılır.25
c) Öğretmen ve öğretim elemanlarının çocuklarına İstanbul Bilgi Üniversitesini
kazanmaları halinde % 10 indirim yapılır.26
ç) İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerin ve İstanbul
Bilgi Üniversitesi’nin Mezunlar Derneği üyesi olan mezunlarının kardeşlerine, İstanbul Bilgi
Üniversitesi’nde okumaya hak kazanmaları halinde %10 indirim yapılır. Bu indirim yüksek
lisans, lisans ve önlisans programları için geçerlidir. Kardeşleri İstanbul Bilgi
Üniversitesi’nde okumaya hak kazanan, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğrenim görmekte
olan öğrenciler için de kardeşin okula girdiği seneden başlamak üzere %10 indirim yapılır.
Bu indirim İngilizce Dil Hazırlık Programı için azami iki yıl, önlisans programları için azami
üç yıl, lisans programları için azami beş yıl, lisansüstü programlar için ise azami iki
akademik yılla sınırlıdır ve yaz okullarında geçerli değildir.27
d) İstanbul Bilgi Üniversitesi personeli, Üniversite’nin lisansüstü programlarında
yasal olarak okumaya hak kazanmaları halinde, Üniversite’de “tam zamanlı” ve kesintisiz
olarak;
- Bir yıldan fazla, üç yıldan az süredir çalışmakta olduğu hallerde öğrenim
ücretinin %50’sinden,
- Üç yıldan fazla süredir çalışmakta olduğu hallerde ise öğrenim ücretinin
tamamından
muaf tutulur. Bu muafiyet azami iki akademik yılla sınırlıdır ve yaz okullarında
geçerli değildir.
Emeklilik hariç olmak üzere, iş ilişkisinin personel tarafından sona erdirilmesi
halinde muafiyetin devamı Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilir.28
e) Liselerin İngilizce IB, Abitur, Matura, Fransızca IB ve Bakalorya, Maturita
programından mezun öğrencilere, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki önlisans ve lisans
öğrenimleri boyunca eğitim-öğretim ücretinde %20 indirim yapılır. Bu indirim yaz
okullarında geçerli değildir.29
(f) Bu maddede düzenlenen indirimlerden yararlanılabilmesi için yazılı olarak ve
usulüne göre başvuru yapılması gereklidir.30
(g) Bu maddede düzenlenen indirimlerden geçmişe yönelik olarak yararlanılamaz.31
24

Değişik bend [ (a) bendi]: Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152).

25

Değişik bend: Mütevelli Heyet, 27.07.2011 (678).

26

Değişik bend: Mütevelli Heyet, 03.01.2012 (738).

27

Değişik bend: Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152).

28

Değişik bend [ (d) bendi]: Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152).

29

Değişik bend: Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152).

30

Ek bend: Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152).

31

Ek bend: Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152).
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Tek Burstan Yararlanma İlkesi 32
Madde 8 - ÖSS burslusu ve Başarı Bursu alan öğrenciler hariç olmak üzere; farklı
burs imkanlarının birden fazlasından yararlanmak için gerekli şartları sağlayan öğrenci,
kendi açısından en avantajlısı olan yalnızca bir tek burs hakkından yararlanabilir. Destek
programları ve indirimler, Burs Komitesi’nin kararıyla bu kapsamın dışında tutulur.
Burs, Destek Programları İle İndirimlerin Uygulanma Yöntemi, Süresi Ve
Kesilmesi 33
Madde 9
(1) ÖSYS Bursları hariç olmak üzere; hırsızlık, sahtekarlık veya yüz kızartıcı bir
suçtan ötürü hüküm giyen veya uyarma ve kınama cezası hariç olmak üzere disiplin cezası
alan öğrenci burs ve indirim uygulamaları kapsamından çıkarılır.34
(2) ÖSYS Bursları hariç olmak üzere; Üniversitenin yetkili organlarının kararı
olmaksızın ders kaydı yapmayan ve/veya kayıt sildiren öğrenci burs hakkını kaybeder.35
(3) ÖSYS Burslusu iken iç yatay geçiş yapma hakkı kazanan ancak ilgili yönetmelik
gereği iç yatay geçiş yaptığı için ÖSYS bursunu kaybeden öğrencilerden genel not
ortalaması (4,00) üzerinden (3,50) olanların başvurmaları halinde bursları aynı oranda
İhtiyaç Bursu olarak devam eder; genel not ortalaması (2,40) ile (3,49) arasında olanların
durumları ise Burs Komitesi tarafından değerlendirilir.36
(4) Başarı bursundan yararlanırken iç yatay geçiş yapanların durumları Burs
Komitesi tarafından yeniden değerlendirilir.
(5) Spor Bursu almaya hak kazanmış öğrencilerin mensup oldukları takımla ilgili
olarak katılmaları gereken etkinliklere (toplantı, antrenman, maç, deplasman, vb.) devamları
Spor Birimi’nce takip edilir ve izinsiz olarak devam etmediği rapor edilen sporcunun bursu
kesilir.37
(6) ÖSYS Bursları dışında verilen tüm burs ve destek programları, aksi bu
Yönerge’de veya burs veya destek verilmesi kararında daha kısa bir süre belirtilmedikçe, 1
(bir) akademik yıl için geçerlidir. Bu süreye yaz okulu dahil değildir.38
(7) İndirimlerden yararlanmaya hak kazanan öğrencilerden ön lisans programlarına
kayıtlı olanlar en fazla 4 akademik yarıyıl, lisans programlarına kayıtlı olanlar en fazla 8

32

Değişik madde: Mütevelli Heyet, 27.07.2011 (678).

33

Değişik madde kenar başlığı: Mütevelli Heyet, 03.01.2012 (738).

34

Değişik fıkra: Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152).

35

Değişik fıkra: Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152).

36

Değişik fıkra: Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152).

37

Değişik fıkra: Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152).

38

Değişik fıkra: Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152).
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akademik yarıyıl ve yüksek lisans programlarına kayıtlı olanlar 4 akademik yarıyıl bu
indirimlerden faydalanabilirler.
(8) Yerel yönetimler ve çeşitli kurumlar ile yapılacak anlaşmalar neticesinde
verilecek burslara ilişkin her türlü kararı almak yetkisi Mütevelli Heyetine aittir.39
(9) Toplam burs ve indirim hesaplanırken önce ÖSYS bursu, ardından varsa diğer
burs ve indirimler aşağıdaki sırayla ve her seferinde kalan tutar üzerinden uygulanır:
(a) Lisans programları için Özel Yetenek Bursu, Lisansüstü programları için ise
Program Bursu,
(b) Personel indirimi veya muafiyeti,
(c) Mezun indirimi,
(ç) Kardeş indirimi,
(d) Öğretmen indirimi,
(e) Uluslararası geçerli diplomalar (IB) veya lise indirimi,
(f) İhtiyaç bursu veya kurum indirimi gibi diğer indirimler,
(g) Sporcu bursu,
(ğ) Başarı bursu.40
Beyan
Madde 10 - Burs, indirim ve destek programlarından yararlanma hakkı kazanan her
öğrenci Yönergenin tüm şart ve esaslarını kabul ettiğini yazılı olarak beyan eder.41
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Ve Geçiş Hükümleri
Madde 11 - (1) Mütevelli Heyeti’nin 09.01.2004 tarihli toplantısında alınan
(193) sayılı kararla kabul edilen Burs ve Destek Programları Yönergesi yürürlükten
kaldırılmıştır. Anılan Yönerge uyarınca verilen ve sona ermemiş burs ve destekler ile yapılan
indirimler bu Yönerge hükümleri uyarınca devam eder.
(2) 2009-2010 Akademik Yılı için başarı burslarından yararlanacaklar Mütevelli
Heyetin 20.07.2009 tarihli toplantısında alınan (455) sayılı kararla yapılan değişiklikten
önceki hükümler uyarınca belirlenir.
(3) İkinci fıkra hükmü saklı kalmak üzere; Mütevelli Heyetin 20.07.2009 tarihli
toplantısında alınan (455) sayılı kararla yapılan değişiklikten önce verilmiş ve sona ermemiş
burs ve destekler ile yapılan indirimlerden;

39

Değişik fıkra (8. fıkra yürürlükten kaldırılmış, değiştirilen 9. fıkranın fıkra numarası “8” olarak
teselsül ettirilmiştir): Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152).

40

Değişik fıkra (10. fıkranın fıkra numarası “9” olarak teselsül ettirilmiştir): Mütevelli Heyet,
27.06.2014 (1152).

41

Değişik madde: Mütevelli Heyet, 27.06.2014 (1152).
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Bilgi Burs ve Destek Yönergesi
(a) ÖSS Bursları, Fahri Burslar, Yerel Yönetim Bursları, Özel ve Tüzel Kişi Bursları
ve Lisansüstü bursları ile tam veya kısmi karşılıklı ihtiyaç bursları değişiklikten önceki
koşullar dahilinde devam eder.
(b) Kaldırılanlar sona erer.
(c) Diğerleri ise değiştirilen hükümler uyarınca değerlendirilerek Burs Komitesi
tarafından karara bağlanır.
Yönerge Değişiklikleri
Madde 12 - Bu Yönergede ancak Mütevelli Heyeti’nin kararıyla değişiklik
yapılabilir.
Yürürlük
Madde 13 - (1) Bu Yönerge Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
(2) Mütevelli Heyetin 20.07.2009 tarihli toplantısında alınan (455) sayılı kararla
yapılan değişiklikler, “11’inci maddenin ikinci fıkrası” saklı olmak üzere, 2009-2010
Akademik Yılından itibaren verilecek burs, destek ve indirimler hakkında uygulanır.42
Yürütme
Madde 14 - Bu Yönerge hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.
Açıklamalar:
(1) Mütevelli Heyet’in 03.01.2012 tarih ve (738) sayılı kararı uyarınca “Bu kararla
yapılan değişiklikler Mütevelli Heyet kararının alındığı tarihte yürürlüğe girer. Ancak,
Yönergenin 7. maddesine eklenen (e) bendi 2012-2013 Akademik Yılında ve sonrasında kayıt
yaptıran öğrenciler hakkında uygulanır. Değişiklikler öncesinde “IB Bursu” olarak verilmiş
burslar, Yönerge uyarınca kesilmesinin gerektiği haller dışında devam eder.”
(2) Mütevelli Heyet’in 27.01.2014 tarih ve (1152) sayılı kararı uyarınca, anılan
kararla yapılan “değişikliklerin 2014-2015 Akademik Yılından itibaren ve kayıtlı olan tüm
öğrenciler hakkında da uygulanmak üzere yapılmasına” karar verilmiştir.

42

Mütevelli Heyet’in 27.07.2011 tarih ve (678) sayılı kararıyla yapılan değişiklikler nedeniyle madde
numaraları yeniden teselsül ettirildiğinden, “12’inci maddenin ikinci fıkrası” “11’inci maddenin
ikinci fıkrası” olmuştur.
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