
1 
 

 

 

 

 

 

 

VEFA LİSESİ PDR SERVİSİ 

BURSLAR VE YURT İMKÂNLARI BROŞÜRÜ 

2021 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR 

Kurum yurt içinde ve yurt dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim kredisi 

vermektedir. 

29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-

2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim 

ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak 

kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı 

tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Kurum tarafından katkı kredisi 

verilmemektedir. 

 

BURS NEDİR? 

Yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim 

Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen 

paradır. 

Burstan yararlanacak öğrenciler, 

 Ön lisans öğrencileri,  

 Lisans öğrencileri,  

 İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı 

ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez. 
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 Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)  

 ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren 

öğrenciler,  

 Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre 

Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir. 

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz. 

 

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler 

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler, 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç 

olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve 

kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,  

 Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,  

 Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,  

 Yabancı uyruklu öğrenciler,  

 Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,  

 Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,  

 Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,  

 Açık öğretim ve uzaktan  eğitim öğrencileri, 

 Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,  

 Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler 

,  burstan yararlanamazlar. 

 

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR? 

Yükseköğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel 

gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal 

öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. 

 

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye 
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İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak 

miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir. 

 

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler; 

 Ön lisans öğrencileri,  

 Lisans öğrencileri,  

 İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran 

öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez), 

 Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler. 

 

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz. 

 

Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler 

 Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-

doktora hariç)  

 Ek süre öğrenim gören öğrenciler,  

 Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına 

başlayan öğrenciler,  

 Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak 

programı süresince)  

 Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim 

yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,  

 Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,  

 Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,  

 Yabancı uyruklu öğrenciler,  

 Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,  

 Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,  

 Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, 

 Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan 

öğrenciler, öğrenim kredisinden yararlanamazlar. 

Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin 

meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek 
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öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla 

öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa 

dönüştürülür. 

 

KATKI KREDİSİ NEDİR? 

Yükseköğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca 

tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına 

öğretim kurumu hesabına ödenen paradır. 

 

Ancak, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı 

”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci 

öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı 

kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı 

payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Bu sebeple Kurumumuzca da 

katkı kredisi verilmemektedir. 

 

Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye 

İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak 

miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir. 

 

KURUMDAN İLK DEFA BURS / ÖĞRENİM KREDİSİ ALMAK İÇİN MÜRACAATTA BULUNACAK 

ÖĞRENCİLERİN YAPACAKLARI İŞ VE İŞLEMLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul 

edilmektedir. 

Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi 

istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından 

web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru 

indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir. 

Öncelik Belgeleri 

 Şehit/Gazi çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi) (İlgili Kurum ve 

Kuruluşlardan alınacak belge),  

http://kyk.gov.tr/
http://kyk.gov.tr/
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 Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.(Tam 

teşekküllü Devlet Hastanesi)  

 Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme 

yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)  

 Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)  

 Amatör milli sporcular (Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden, amatör 

futbolcular Futbol Federasyonundan teyit edilmektedir.) 

 Anne ve babası vefat edenler,(Kurumumuz tarafından Mernis'den alınmaktadır.) 

Öğrencilerin; yukarıdaki söz konusu belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alarak, 

belirlenen süre içerisinde Kurumun "Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya /ANKARA 

" adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

 

Belgeleri ile beyanları arasında farklılık bulunan öğrencilerin burs/ kredi tahsis işlemleri vermiş 

oldukları belgeleri esas alınarak yapılacaktır. Tahsis yapılamayan öğrencilere ayrıca bilgi 

verilmeyecektir. 

 

Öğrencilerin müracaat etmiş olmaları kendilerine mutlaka burs veya kredi tahsis edileceği 

anlamına gelmemektedir. Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler 

Kurumun kyk.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilmektedir. Kendilerine burs veya kredi 

tahsis edilen; 18 yaşından büyük öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet 

adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak kendi e-devlet şifreleri ile, 18 yaşından küçük 

öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz 

linkine ulaşarak, anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-

devlet şifreleri ile onaylayacaklardır. 

15 yaşından küçük öğrenciler anne veya babaları, şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile 

birlikte kendilerine en yakın Kredi ve Yurtlar Kurumumu İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi 

kararı vb.) ile birlikte giderek, taahhütnamelerini Kurum personeli huzurunda onaylayacaklar, 

süresi içinde Genel Müdürlüğümüze ulaştıracaktır. 

 

Burs-Kredi Taahhüt Senedini düzenlemeyenlere burs veya öğrenim kredi verilmeyecek olup, 

ayrıca bildirim yapılmayacaktır. 

http://kyk.gov.tr/
http://www.turkiye.gov.tr/
http://www.turkiye.gov.tr/
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Öğrenci kyk.gsb.gov.tr adresindeki Kredi/Burs Sonuç ekranından T.C. Ziraat Bankası 

linkine  ulaşarak  öğrenecekleri şubelerinden adına düzenlenmiş olan BANKKART'larını alarak 

burs yada öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden süre tahdidi olmaksızın 

istedikleri zaman, ATM'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası 

şubesinden masraf ödemeden tahsil edebileceklerdir. Öğrencilere TC Kimlik Numaralarının 

son rakamına göre her ayın 6.-10. günleri arasında ödeme yapılacaktır. 

 

ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORCUNUN TESPİTİ 

Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrencilerin borcu; kredilerinin verildiği tarihten 

normal öğrenim sürelerinin bitimine kadar geçen veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği 

tarihe kadar kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat 

Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit 

edilmektedir. 

 

Öğrencilerin ödeyecekleri kredi (Yİ-ÜFE) borcu, öğrencilerin öğretimi süresince Kurumdan 

aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçmemektedir. 

 

ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ 

 Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması, 

 Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,  

 Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,  

 Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız 

olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,  

 Öğretim kurumunun kapatılması,  

 Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,  

 Kesin hükümle mahkum olması  hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir. 

 

BURSUN KESİLME SEBEPLERİ 

 Başarısız olması,  

 Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,  

 Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,  

 Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,  

http://kyk.gov.tr/
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 Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız 

olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,  

 Öğretim kurumunun kapatılması,  

 Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,  

 Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir. 

 

BURS ALAN ÖĞRENCİLERE BAŞARISIZLIK VEYA VAZGEÇME SEBEBİYLE ÖĞRENİM KREDİSİ 

VERİLMESİ 

Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs 

verilmez. Bursu kesilen öğrencilere burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi 

ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir. 

 

Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve aynı öğretim 

türünde bir daha burs verilmez. Ancak bursun kesildiği tarihte öğrenim kredisi almak isterse 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kredi 

verilebilir. 

 

BURS/KREDİ ALMAKTAN VAZGEÇEN ÖĞRENCİLER 

Kurumumuzdan  burs/kredisi almakta olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-

devlet şifresi ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu  linkine ulaşarak burs/kredi iptal/ 

vazgeçti işlemini yapabilirler. 

Normal öğrenim süresi içerisinde öğrencinin kredisini tekrar talep etmesi halinde, Öğrenim 

Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar kredi 

ödenmektedir. 

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaktan vazgeçen öğrenciye tekrar burs ödemesi 

yapılamaz, ancak talep etmesi halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal 

öğrenim süresinden kalan süre kadar tekrar öğrenim kredisi ödenir. 

Kredi almaktan vazgeçen öğrenci, kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal 

öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık taksitler 

halinde öder. 

 

http://www.turkiye.gov.tr/
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ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORCUNUN ÖDENMESİ (Yüksek Lisans Hariç) 

 Öğrenci, öğrenim ve/veya katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun 

normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar 

sürede ve aylık taksitler halinde öder. ( 2006-2007 öğretim yılından önce üçer aylık)  

 Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitişi ve 

borçlarının ödeme başlangıç tarihi, yeni öğretim kurumlarının normal öğrenim süresine 

göre tespit edilir. 

 

ÖĞRETİM KURUMUNDAN AYRILMA HALİNDE BORCUN ÖDENMESİ 

 Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir 

sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği 

tarihten itibaren iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede aylık taksitler 

halinde borcunu öder.( 2006-2007 öğretim yılından önce üçer aylık)  

 Öğretim kurumunu değiştirdikten veya kredi almaktan vazgeçtikten sonra öğretim 

kurumundan ayrılan veya çıkarılanlar hakkında da aynı borç ödeme kuralları uygulanır. 

 

DİĞER HALLERDE BORCUN ÖDENMESİ 

Hakikate aykırı beyanda bulunma, kesin hükümle mahkum olma ve Kurum yurtlarından süresiz 

çıkarılma sebebiyle kredisinin kesilmesi halinde öğrenci borcunu; kredisinin kesildiği tarihten 

itibaren bir yıl sonraki tarihi takip eden ödeme döneminden başlamak suretiyle bir yıl içinde 

aylık dönemler halinde öder. ( 2006-2007 öğretim yılından önce üçer aylık) Bu durumda olan 

öğrenciler için "Kredi Borcunun Tespiti" maddesine göre belirlenen endeks artışından ilave 

edilen miktarlardan herhangi bir indirim yapılmaz. 

 

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARININ ÖDENMESİ 

Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin, lisans öğrenimi döneminde aldıkları kredilerden doğan 

borçlarının ertelenebilmesi için; Lisans/lisans üstü öğrenimini normal eğitim süresinde 

tamamladıktan sonra, öğrenimine ara vermeden lisan üstü eğitime başlamaları 

gerekmektedir. 

 

Öğrenciler lisansüstü öğrenimine kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 30 gün 
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içinde, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile borç erteleme talebinde 

bulunabilirler. 

 

e-devlet dışında gelen erteleme talepleri dikkate alınmamaktadır. 

 

Öğrencilerin erteleme talebinde bulunmaları halinde; 

          -Lisans öğrenimini normal eğitim süresinde tamamladıktan sonra, öğrenimine ara 

vermeden yüksek lisans (master) öğrenimine devam eden öğrenciler, öğrenim ve/veya katkı 

kredisi borçlarını, yüksek lisans öğrenimlerinin normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl 

sonraki aydan başlamak üzere, 

 

          -Lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden doktora 

öğrenimine devam eden öğrenciler de öğrenim kredisi borçlarını, doktora öğrenimlerinin 

normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, 

 

kredi aldıkları süre kadar zamanda ve aylık dönemler halinde ödemek zorundadırlar. 

 

BURSUN GERİ ÖDENMESİ 

 Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını 

araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe 

aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı 

öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi 

Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.  

 Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası 

alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim 

kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan . Bu 

tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek 

Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil 

edilir.  

 Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya 

çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu 

http://www.turkiye.gov.tr/
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kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna 

dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği 

hükümlerine göre tahsil edilir. 

 

ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ TAKSİTLERİNİN ÖDENME ZAMANI 

 Borçlu öğrenim ve/veya katkı kredisi taksitini her dönemin son ayının son iş günü mesai 

bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler 

zamanında ödememiş sayılırlar.  

 Ödeme günü (borcun aylıktan kesilmesi hali hariç) taksitin ödenmesi ile ilgili banka 

dekontu tarihidir.  

 Ödemeyi ve gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf 

halinde Kurum kayıtları esas alınacaktır.  

 Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin 

birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanmaktadır.  

 İvedilik kazanan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri yada mal sandıklarınca tahsil 

olunarak, Kurum hesabına aktarılır. 

 

KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİ 

Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi henüz 

başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler www.turkiye.gov. tr. adresinden e-devlet 

şifreleri ile erteleme talebinde bulunabilirler. 

 

Kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu 

niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma 

süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır. 

 

Ayrıca, ödeme dönemleri askerlik yükümlülüğüne rastlayan erkek borçlular, askerlik 

şubelerinden alacakları belge ile Kurumumuza yazılı olarak müracaat etmeleri halinde borçları 

Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik dönemi sonuna kadar Kurumca ertelenmektedir. 
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BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ KONUSUNDA OLUŞAN SORUNLARI 

Burs/ öğrenim ve katkı kredisi ile ilgili soru ve sorunları olan öğrenciler; 

http://yurtkur.gsb.gov.tr/Sayfalar/2446/2388/SikcaSorulanSorular adresinden sıkça sorulan 

sorular bölümünü inceleyebilirler. 

Posta ile: 

Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya/ANKARA 

Elektronik Posta ile: 

http://www.kyk.gsb.gov.tr/web/Yurtkur/krediMailGiris.do alanına girerek 

Telefon ile: 

444 0 472 numaralı Çağrı Merkezimizden gerekli bilgileri alabilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yurtkur.gsb.gov.tr/Sayfalar/2446/2388/SikcaSorulanSorular
http://www.kyk.gov.tr/web/Yurtkur/krediMailGiris.do
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Nitelikli eğitime erişimde fırsat eşitliği misyonuyla 2011 yılında hayata geçirilen Anadolu 

Bursiyerleri Programı, başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite adaylarını Koç Üniversitesi çatısı 

altında hak ettiği eğitim imkanları ile buluşturuyor. Ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde, kısıtlı 

eğitim imkanlarıyla üniversiteye hazırlanarak, yerleştirme sınavında en üst yüzde birlik dilim 

içinde olduğu halde Koç Üniversiesi’nde burslu eğitim görme hakkı elde demeyen bursiyer 

adaylarına ikinci bir fırsat sunan Anadolu Bursiyerleri Programı, bugün diğer yüksek öğrenim 

kurumlarında da benzer uygulamaların başlamasına öncülük ediyor. İlk yılında 6 kurumsal 

bağışçının katkılarıyla 14 öğrenciye destek vererek başlayan programdan yararlanan 

bursiyerlerin sayısı bugün 782’ye ulaştı. 300’den fazla bağışçı kurum ve 1500’den fazla şahsi 

bağışçının destekleriyle her geçen yıl büyüyen Anadolu Bursiyerleri Programı, geniş bir paydaş 

kitlesini bir araya getirerek üniversite-sanayi ve yüksek öğrenim-orta öğrenim işbirliklerini yeni 

bir boyuta taşıdı. Anadolu Bursiyerleri Programı her yıl önemli çapta büyüme gösterirken, 

programa duyulan ilgi de aynı oranda artış kaydediyor. 2020 yılında Türkiye’nin tüm illerinden 

toplam 6000'den fazla başvuru alan program, bugüne kadar 81 ilimizden öğrencilerin hayatına 

dokundu ve toplam 190 mezun verdi. Mezunların çoğu kariyerlerine ülkemizin önde gelen 

kurumlarında ve uluslararası firmalarda başlarken, diğerleri ise dünyanın en iyi 

üniversitelerinde akademik kariyerlerine devam ediyorlar. Anadolu Bursiyerleri 

Programı’ndan yararlanarak Koç Üniveresitesi’nden mezun olan öğrencilerin, nitelikli eğitime 

erişim için hayırseverliğin önemini bizzat deneyimlemiş bursiyerler olarak topluma fayda 

sağlayan ve gelecekte başka öğrencilere de aynı imkanları sunmayı amaçlayan bireyler olarak 

yetiştiklerini görmekten mutluluk duyuyoruz. 

NASIL BAŞVURULUR? 

 Başvuru Formu (İnternet sayfası üzerinden doldurulacaktır.) 

  

 Ortaöğretim başarısını gösterir belge (9. Sınıftan itibaren 2021 Güz dönemini kapsayacak 

transkript) 

https://kocuniversitesi.formstack.com/forms/anadolu_bursiyerleri_basvuru_formu
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 2 adet referans mektubu (Mektuplarda biri rehber öğretmen, diğeri bir branş öğretmeni 

tarafından yazılmalı, referans alınacak öğretmenlerin bilgileri başvuru formundaki ilgili bölüme 

yazılmalıdır. Bu işlem sonunda öğretmenlere bir e-posta gider, öğretmenler bu e-postadaki 

link ile ulaşabilecekleri referans mektubu şablonunu doldurup kaydeder.) 

  

 Ortaöğretimi ücretli bir lisede burslu olarak okuyan öğrenciler için burs veren tarafından 

hazırlanmış burs kapsamına ve süresine ilişkin belge 

  

 Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınabilir) 

  

 T.C. kimlik no.lu nüfus cüzdanı fotokopisi ve tüm aile fertlerinin gösterildiği “Vukuatlı Nüfus 

Kayıt Örneği” (E-devletten alınabilir) 

  

 Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (İş yerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler için 

emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi veya aylığı gösterir hesap ekstresi, serbest 

çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar için ise SGK’den 

gelirsizlik belgesi, tapu ve mülkleri gösteren belgelerin fotokopisi, kira sözleşmesi fotokopisi 

ve diğer gelirleri gösteren belgeler) 

  

 E-Devlet’in http://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir web adresinden anne-baba adına kayıtlı 

taşınır/taşınmaz malvarlığını (liste, detay, hisse sayfaları), araç bilgisi ve gelir durumunu 

gösterir detaylı döküm başvuruyla birlikte ibraz edilmelidir. Geçimi ebeveynleri dışında biri 

tarafından sağlananlar, geçimini sağlayan kişinin mali durum belgesini başvurusuna 

eklemelidir. 

  

 Çalışmayan, geliri olmayan anne/baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları 

olmadığına dair belge ve anne/baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi 

görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumdan kayıt olmadığına dair belge alınmalıdır. 

http://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir
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 Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 12 saat içinde tüm adayların ilgili puan türündeki 

başarı sırasını internet başvuru sayfası üzerinden sisteme girmesi, sonuç belgesini ise aynı 

sayfa üzerinden sisteme yüklemesi gerekmektedir. 

Başvurunuzun değerlendirmeye alınması için 30 Haziran 2021 tarihine kadar başvuru formunu 

internet sayfası üzerinden eksiksiz şekilde doldurarak, gerekli belgeleri başvuru formu 

sonundaki ilgili alana yüklemeniz gerekmektedir. 

 

Anadolu Bursiyerleri Programı nedir? 

Anadolu Bursiyerleri Programı Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yaşayan, başarılı oldukları halde 

ekonomik nedenlerle ülkemizin en donanımlı eğitim kurumlarında yükseköğrenim fırsatı 

bulamayan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği tanımak amacı ile kurgulanmış bir burs 

programıdır. Program, ülkemizin dört bir yanında başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin Koç 

Üniversitesi’nde tam burslu olarak eğitim görebilmeleri için bağışçı kişi ve kuruluşlar tarafından 

desteklenmektedir. 

 

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı kimler destekliyor? 

Anadolu Bursiyerleri Programı, Koç Üniversitesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırma 

misyonuna ortak olan hayırsever kurum ve şahısların desteği ile hayata geçirilmiştir.  Mevcut 

bağışçıların devam eden katkıları ve yeni bağışçıların desteği ile her geçen yıl daha da gelişen 

Program, üniversite ve sanayi arasındaki diyaloğun artmasına katkıda bulunmakta, çeşitli 

alanlarda yeni işbirliklerinin oluşmasına da imkan sağlamaktadır.    Koç Üniversitesi çalışanları, 

mezunları ve diğer şahsi destekçiler de programın toplumsal misyonuna dahil olmakta, 

bireysel bağışlarıyla programın bağış havuzuna katkıda bulunmaktadırlar. 2020 yılı itibariyle 

yaklaşık 300 kurum ve 1000’i aşkın şahsi destekçi programın bağışçıları arasında yer 

almaktadır.   
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Anadolu Bursiyerleri Programı’na kimler başvurabilir? 

Anadolu Bursiyerleri Programı’na adaylık şartlarını yerine getirebilen tüm lise son sınıf 

öğrencileri başvurabilirler. Adaylık şartları aşağıdaki gibidir: 

 T.C. vatandaşı olmak 

  

 Eğitim ücretini ödemekte kısıtlı imkanlara sahip olmak 

  

 Orta öğretim diploma notunun en az 4.0/5.0 olması 

  

 İlgili YKS puan türünde Koç Üniversitesi'ne yerleşebilecek başarı sıralamasına sahip olmak 

  

 İnsanlık birikiminin ışığı altında ülkemize ve dünyaya katkı sağlama amacı bulunan sorumluluk 

bilincine sahip bir birey olmak. 

 

Anadolu Bursiyerleri Programı ile bursiyerlere sağlanan olanaklar nelerdir? 

Anadolu Bursiyerleri Programı dahilinde bursiyer öğrenciler; öğretim ücretinin tamamından 

muaf olarak, yurtlarda 3-4 kişilik odalarda ücretsiz konaklamaya, öğretim süresince ders kitabı 

giderlerinin karşılanmasına ve her eğitim yılında 10 ay süreyle aylık cep harçlığı edinmeye hak 

kazanırlar. Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında verilen burslar karşılıksız olup normal 

eğitim süresince devam eder. Bu süre Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için 

Hazırlık Programı süresi artı dört yıl; Hazırlık Programı’nda okumadan birinci sınıftan başlayan 

öğrenciler için dört yıldır. Çift Anadal yapan öğrenciler için Hazırlık Programı artı beş yıldır. 

Anadolu Bursiyeri olan öğrenciler Tıp Fakültesi’nde öğrenim görüyorlar ise Hazırlık Programı 

süresi artı altı yıl burstan faydalanırlar. YÖK yönetmeliği gereği Yabancı Dil Hazırlık 

Programı’nın süresi iki yıl ile kısıtlıdır. Hazırlık ve lisans eğitimi süresince derslere devamlılık 

gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı burs kaybı yaşamazlar. Ancak YÖK 

tarafından belirlenen kurallar gereği, uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre zarfında 

öğrencilik haklarından faydalanamazlar. Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan yararlanarak 

üniversitemize yerleşen öğrencilerden kampüsümüzün tüm imkânlarını değerlendirmek üzere 
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üniversitenin yurtlarında konaklamaları, disiplin cezaları gerektiren davranışlardan uzak 

durmaları ve akademik sorumluluklarının bilincinde olmaları beklenir. 

 

 

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın başvuru süreci nasıl oluyor? 

Başvuru formu internet sayfası üzerinden doldurulmalı ve ilgili belgeler başvuru formundaki 

ilgili yere ilan edilen son başvuru tarihine kadar eksiksiz bir şekilde yüklenmelidir. Son başvuru 

tarihi ve başvuru takvimi hakkında detaylı bilgiler Anadolu Bursiyerleri Programı’nın internet 

sayfasında yer almaktadır. Tüm adaylar, YKS sonuçları açıklandıktan sonraki 12 saat içinde, 

sınav sonuçlarını internet başvurusu üzerinden sisteme girmeli ve sınav sonuç belgesini 

sisteme yüklemelidirler. Aday öğrencilerin gönderdiği dosyalar gizli tutularak Koç Üniversitesi 

tarafından oluşturulan komisyon tarafından ön elemeye tabi tutulur. Ön elemeyi geçen 

adaylar, seyahat ve konaklama masrafları Koç Üniversitesi tarafından karşılanmak üzere, tercih 

dönemi süresince gerçekleşecek olan ve Anadolu Bursiyerleri Programı değerlendirme 

sürecinin ikinci aşaması olan Koç Üniversitesi’nde 24 Saat Programı’na davet edilirler. Mülâkat 

sonucunda burs programından faydalanmaya hak kazanan adaylar, destekleyici şahıs veya 

kurumun bursiyeri olarak üniversitemize katılırlar. Programa yapılan başvurularla ilgili iletişim 

e-posta üzerinden yürütüldüğünden tüm adaylar güncel bir e-posta adresine sahip olmaları 

gerekmektedir. 

 

Başvuru belgeleri arasında yer alan referans mektupları kimlerden alınabilir? Okul müdürü 

ve rehber öğretmenler dışında başka kişilerden de referans mektubu alınabilir mi? 

Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvuru için gerekli belgeleri arasında yer alan referans 

mektuplarının amacı eğitim profesyonelleri tarafından Programa başvuru yapan aday 

öğrenciler hakkında detaylı bilgi edinebilmektir. Bu sebeple, referans mektuplarından birinin 

öğrencileri yakından tanıyan rehber öğretmeninden diğerinin ise bir branş öğretmeninden 

alınması önem taşımaktadır. Referans mektupları öğrencinin mezun olduğu lisede görev yapan 

öğretmenlerden alınmalıdır. Özel kurs veya devlet kurslarındaki öğretmenlerden alınan 

referans mektupları kabul edilmez. 
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Referans mektuplarını nasıl ulaştıracağız? 

Başvuru formundaki ilgili bölüme referans almak istediğiniz öğretmenin bilgilerini girmeniz 

durumunda öğretmenlerinize bir e-posta gider. Öğretmenleriniz bu e-postadaki link ile 

ulaşabilecekleri referans mektubu şablonunu doldurup kaydettiğinde mektuplar bize ulaşır. 

 

Başvurular ne zaman başlıyor? 

Anadolu Bursiyerleri başvuru sürecinin 

başladığı http://anadolubursiyerleri.ku.edu.tr adresinden duyurulmaktadır. Başvurular her yıl 

Ocak ayında başlar ve Haziran ayına kadar devam eder. Son başvuru tarihi programın web 

sitesinde, programın tanıtım kitapçıklarında ve başvuru formlarında da belirtilir. Aday 

öğrenciler web sitesini takip ederek başvurularını yapabilirler. Ayrıca, Programın tanıtım 

kitapçıkları yıl boyunca ülke genelinde çeşitli orta öğretim kurumlarına posta yoluyla 

ulaştırılmaktadır.  Öğrenciler programın kitapçıklarını okul müdürlerinden veya rehber 

öğretmenlerinden temin edebilirler. Okulunuz adına toplu kitapçık gönderimi talebinde 

bulunmak için bize anadoluburslari@ku.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

Başvurular ne zamana kadar yapılabilir? Başvurular hangi yollarla yapılabilir? 

Anadolu Bursiyerleri Programı'na başvuruların geçerli olması için son başvuru tarihine kadar 

internet sitesindeki formun eksiksiz doldurulması ve gerekli belgelerin formdaki ilgili alana 

yüklenmesi gerekmektedir. Ayrıca öğretmenlerin referans mektuplarını son başvuru tarihine 

kadar doldurması gerekmektedir. Lütfen internet sitemizde yer alan gerekli evraklar listesini 

dikkatle okuyunuz ve tüm belgeleri eksiksiz olarak sisteme yükleyiniz. Referans mektupları için 

ise başvuru formundaki ilgili alana referans mektubu dolduracak öğretmenlerinizin bilgilerini 

girmeniz gerekmektedir. Bu işlem sonucunda öğretmenlere mail gidecektir ve öğretmenler bu 

mail ile ulaşabilecekleri formu doldurarak referans mektubunu bize iletebilecektir. 

 

 

 

 

 

https://anadolubursiyerleri.ku.edu.tr/
mailto:anadoluburslari@ku.edu.tr
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Tam Burs ve Ek Olanakları 

Tam Burs  

Yıllık öğrenim ücretinin tamamından muafiyet  

Koşullar: YKS sonucunda Tam Burs (Burslu) kontenjanından yerleştirilmek 

Üstün Başarı Sakıp Sabancı Bursu:  

Yıllık öğrenim ücretinin tamamından muafiyet + 9 ay boyunca ayda 1000 TL nakit ödeme + 2 

kişilik odada yurt ücretinden muafiyet (Yurtta kalmayan öğrencilere Güz ve Bahar dönemleri 

için, yurt ücretinin 2/3’ü kadar dönemlik nakit ödeme); olağandışı durumlarda, yurt bursunun 

uygulanmasına yönetim tarafından karar verilir.  

Koşullar: Herhangi bir program grubuna Tam Burs (Burslu) kontenjanından yerleştirilmiş olup; 

yerleştiği puan türündeki YKS sıralamasında ilk 1000 (bin) öğrenci içinde yerleşmiş olmak. 

Onur Bursu:  

Yıllık öğrenim ücretinin tamamından muafiyet + 4 kişilik odada yurt ücretinden muafiyet 

(Yurtta kalmayan öğrencilere Güz ve Bahar dönemleri için, yurt ücretinin 2/3’ü kadar dönemlik 

nakit ödeme); olağandışı durumlarda, yurt bursunun uygulanmasına yönetim tarafından karar 

verilir.  

Koşullar: Herhangi bir program grubuna Tam Burs (Burslu) kontenjanından yerleştirilmiş olup; 

Üstün Başarı Bursundan yararlanmamış olmak. 
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DİPLOMA KATKI BURSU 

Üniversitemize ÖSYM ile yerleştiği tarihte, burslu ya da burssuz olarak kayıt yaptıracak lisans 

öğrencilerinin Üniversiteye ilk kayıt döneminde, aşağıda belirtilen farklı diplomalar için 

belirlenen kriterleri sağladığını belgeleyerek bildirimde bulunması (tam burslular hariç) 

durumunda; “Diploma Katkı Bursu” verilecektir. Diploma Katkı Bursu kapsamında, ek olarak 

%10 öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır.Katkı sağlayacak diploma türleri ve kriterleri şunlardır:IB 

diploma notu 34 ve üzeri olmak, ABITUR diploma notu 2 ve altı olmak,MATURA diploma notu 

2 ve altı olmak,MATURITA diploma notu 80 ve üzeri olmak,SAT sınavı 1410 puan ve üstü 

olanlardan YKS başarı sıralamasında ilk 25.000 (yirmibeşbin) içinde yer almış olmak. 

 

Öğrenime Devam Ederken Sağlanan Burs Olanakları 

2021-2022 AKADEMİK YILI 

  

Her akademik yılın sonunda, belirlenen başarı seviyesini sağlamış öğrencilere çeşitli 

kapsamlarda burs olanakları sunulmaktadır. Üniversitemizde verilmekte olan burslar, her yıl 

Üniversite Yönetimi ve Burs Komitesi tarafından değerlendirilerek; yeni kontenjan, kapsam, 

koşul ve sayılar saptanabilir. 

Sakıp Sabancı Teşvik Bursu: 

Öğrenime devam ederken "üstün akademik başarı" veya "akademik başarı ve ihtiyaç" 

nedeniyle sağlanan "Sakıp Sabancı Teşvik Bursu"; yıllık öğrenim ücretinin %100'ü, %50'si ya da 

%25'i şeklinde verilir. Sakıp Sabancı Teşvik Bursunu, Mütevelli Heyeti her yıl değerlendirerek, 

yeni kontenjan, kapsam ve koşullar saptayabilir. 

Dilek Sabancı Bursu: 

Sabancı Üniversitesi lisans öğrencilerinden; ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen ve gerekli başarı 

koşullarını sağlayan 5 öğrencinin yıllık öğrenim ücretinin %100’ünü kapsayan burs, başvuru 

olmaksızın “akademik başarı” nedeni ile verilir. Öğrencinin disiplin cezası almaması, normal 

öğrenim süresi içinde olması ve her yıl genel not ortalamasının en az 2.50 olması koşulu ile 

bursu mezuniyetine kadar devam eder. 
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Hacı Sabancı Bursu:  

Sabancı Üniversitesi lisans öğrencilerinden; birinci sınıftan ikinci sınıfa geçişte genel not 

ortalaması en az 3.50 olan ve ihtiyaç sahibi öğrenciler arasında en yüksek genel not 

ortalamasını sağlayan bir öğrenciye verilir. Öğrencinin disiplin cezası almaması, normal 

öğrenim süresi içinde olması ve her yıl genel not ortalamasının en az 2.50 olması koşulu ile 

bursu mezuniyetine kadar devam eder. Burs, öğrenim ücreti ve dört kişilik odada yurt 

ücretinden muafiyet ile yıllık 750 TL'ye kadar kitap desteği ve 9 ay boyunca aylık 1000 TL nakit 

ödemeyi kapsar. 

Türkan Sabancı Bursu:  

Sabancı Üniversitesi lisans öğrencilerinden; birinci sınıftan ikinci sınıfa geçişte genel not 

ortalaması en az 2.50 olan, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrenciler arasında en yüksek genel not 

ortalamasını sağlayan öğrencilere bir akademik yıl süresince verilir. Türkan Sabancı Bursu; yıllık 

öğrenim ücretinden muafiyeti ve 9 ay boyunca aylık 600 TL nakit ödemeyi kapsamaktadır. 

  

Sabancı Vakfı İhtiyaç Bursu:  

Sabancı Üniversitesi lisans öğrencilerinden; birinci sınıftan ikinci sınıfa geçişte genel not 

ortalaması en az 2.50 olan, burssuz ya da kısmi burslu olup, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrenciler 

arasında en yüksek genel not ortalamasını sağlayan 5 öğrenciye bir akademik yıl süresince 

verilir. Sabancı Vakfı İhtiyaç Bursu; ödemekle yükümlü olunan öğrenim ücretine ek %25 

öğrenim ücreti muafiyetini kapsamaktadır. 

  

Tenzile Erdoğan Bursu: 

Sabancı Üniversitesi lisans programı ikinci sınıfında öğrenim görecek, genel not ortalaması en 

az 2.50 olan, tercihen İstanbul dışından gelen ve Yönetim Bilimleri programına kayıtlı olan 

öğrenciler arasından, ihtiyaç sahibi bir kız öğrenciye mezuniyetine kadar “Tenzile Erdoğan 

Bursu” verilecektir (Genel not ortalamasının 2.50’nin altına düşmesi durumunda öğrencinin 

burs durumu tekrar değerlendirilecektir). Tenzile Erdoğan Bursu yıllık öğrenim ücreti muafiyeti 
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ile, 2 kişilik yurt ücretinden muafiyeti ve 9 ay süreyle ayda 700 TL nakit ödemeyi 

kapsamaktadır. 

Ayşe (Gül) Aktaş Bursu: 

Bu burs; annesinin adını Sabancı Üniversitesi'nde yaşatmak isteyen değerli bağışçımız 

tarafından verilmektedir. Sabancı Üniversitesi lisans programı birinci sınıfı tamamlamış ve 

genel not ortalaması en az 2.50 olan öğrenciler arasından, Burs Komitesi'nce belirlenen ihtiyaç 

sahibi iki kız öğrenciye normal öğrenim süresi içerisinde mezuniyetine kadar “Ayşe (Gül) Aktaş 

Bursu” verilecektir. (Genel not ortalamasının 2.50'nin altına düşmesi durumunda öğrencinin 

burs durumu tekrar değerlendirilecektir) Ayşe (Gül) Aktaş Bursu; yıllık öğrenim ücretinden 

muafiyet ve 4 kişilik yurt ücretinden muafiyeti kapsamaktadır. 

Mehmet Zorlu Vakfı Bursu:  

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi veya Yönetim Bilimleri Fakültesi 

lisans programlarına yerleşen Tam Burslu (%100 öğrenim ücreti muafiyeti) öğrenciler 

arasından, başarılı ve ihtiyaç sahibi beş öğrenciye Mehmet Zorlu Vakfı tarafından; başarı 

durumunun devam etmesine bağlı olarak normal öğrenim süresi boyunca 9 ay süreyle aylık 

600 TL burs verilmektedir 

Deloitte Eğitim Vakfı (DEVAK) Bursu: 

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

veya Yönetim Bilimleri Fakültesi lisans programlarına yerleşen, üçüncü veya dördüncü sınıf 

Tam Burslu (%100 öğrenim ücreti muafiyeti) öğrenciler arasından; en fazla ihtiyaç sahibi ve 

başarılı öğrencilere DEVAK-Deloitte Eğitim Vakfı tarafından; normal öğrenim süresi boyunca 9 

ay süreyle, her bir bursiyerin başarı durumuna göre aylık 700-1000 TL, burs verilmektedir. 

Aylık İhtiyaç Bursu: 

Her akademik yıl için ilan edilen sürelerde, aylık ihtiyaç bursu başvurusunda bulunan 

öğrenciler, Burs Komitesi tarafından uygun görüldükleri takdirde bu burstan yararlanabilirler. 

Karşılıksız olan Aylık İhtiyaç Bursu, en fazla 9 ay süresince aylık nakit ödemeyi kapsar. Maddi 

gereksinimin devam etmesi durumunda, ögrencinin her akademik yıl için yeni başvuru 

yapması gerekir. 
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ApplyBAU Nedir 

ApplyBAU Nedir? 

ApplyBAU, 2013 yılında hayata geçirilen Türkiye’nin ilk ve en yeni üniversite kabul modelidir. 

Öğrencilerin müfredat bazlı başarılarını ölçen sınav sistemi yerine kişisel becerileri, ilgi alanları 

ve yetenekleri doğrultusunda bir üniversiteye yerleştirilmelerine önem veren Bahçeşehir 

Üniversitesi, "Admission / Başvuru – Kabul" modelinin uygulanmasını sağlamıştır. 

Üniversite adayları, merkezi sınav sistemi ile bir üniversiteye yerleştirilmeden önce 

ApplyBAU’ya başvuruda bulunarak üniversiteden kabul talebinde bulunurlar. Kabul talebinde 

bulunurken kendilerinden, otobiyografileri, kişisel özelliklerini ifade eden belgeler, 

yetenekleri,proje ve fikir çalışmaları, sosyal sorumluluk çalışmaları istenir. Öğrenci başvuruda 

bulunurken hangi alanda ve bölümde eğitim almak istediğini de belirtir. Değerlendirme 

sonucunda öğrencinin akademik başarısından bağımsız olarak hangi alanda ve bölümde eğitim 

alması gerektiği kendisine "kabul belgesi" ile bildirilir. Bu işlem sırasında komisyon öğrencilere 

mülakat yapma hakkına da sahiptir. Böylece öğrenciler farklılıkları ve kişisel özelliklerine göre 

eğitim alma şansı yakalamış olurlar. 

ApplyBAU sistemi tüm aday öğrencilere birey olarak yaklaşır. Aday öğrencilerin tüm 

özelliklerini, farklılıklarını benimser ve tüm ayrımcılık konularına karşı çıkan değerlendirme 

kriterlerine sahiptir. 
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APPLYBAU // 

NASIL BAŞVURU YAPILIR? 

ApplyBAU, üniversite adaylarının, ÖSYS ile bir üniversiteye yerleştirilmelerinden önce, 

yetenekleri, ilgi alanları, becerileri ve projeleri ile istedikleri bölüme başvuru yapabildikleri bir 

üniversite başvuru-kabul sistemidir. 

 

01başvuru yap! 

“Başvuru Yap!” sayfasına tıkla ve açılan ekrandan Yeni Kullanıcı Girişi ile kayıt oluştur. Senden 

istenilen bilgileri eksiksiz doldur ve ardından kayıt olduğun telefon numarasına gelen kod 

ile aktivasyon işlemini gerçekleştir.. 

02giriş yap! 

Aktivasyon işlememini gerçekleştirdikten sonra. Kullanıcı adın ve parolan ile sisteme giriş 

yapabilirsin. Anasayfamızda yer alan Giriş Yap! butonu daha sonra yapacağın girişler için aktif 

olacaktır. 

03kendinden bahset! 

Biliyoruz ki ilk defa bir üniversiteye “Başvuru-Kabul” modeli ile başvuruyorsun. Seni 

sınırlandırmak için değil, doğru yönlendirebilmek amacıyla aşağıdaki başlıkları hazırladık. 

 

a. Kendini Anlatmak için Öncelikle Yapman Gereken, Kim Olduğundan Bahsetmek. 

• İlgi alanlarından bahsedebilirsin. 

• Spor, sanat vb. alanlarda çalışmaların varsa bunları anlatabilirsin. 

• Kendini geliştirdiğin ya da geliştirmeyi düşündüğün alanlardan bahsedebilirsin. 

• Herhangi bir dalda katıldığın yarışmalar, etkinlikler ya da aldığın ödüller varsa bunlara 

değinebilirsin. 

• Sosyal sorumluluk alanında gerçekleştirdiğin çalışmalarından mutlaka bahsetmelisin. 

 

b. Projelerini Anlat! 

Eğitim hayatının ilk gününden bu yana gerçekleştirdiğin ve içinde yer aldığın projelerin var ise 
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aşağıdaki başlıklara dikkat ederek kapsamlı olarak anlatmanı istiyoruz. 

• Projeye nasıl başladın? 

• Neden bu projeyi seçtin? 

• Projenin ana teması nedir? 

• Geliştirdiğin aşamalar nelerdir? 

• Herhangi bir yarışma ya da etkinlikte projeni sundun mu? 

 

c. Projen Yoksa, Hayallerini ve Fikirlerini Anlat! 

İçinde yer aldığın bir projen yoksa senden fikirlerini, hayallerini ve hedeflerini anlatmanı 

bekliyoruz. 

• Seçmek istediğin bölümde ileriye dönük olarak hangi çalışmaları yapmayı planlıyorsun? 

• Nasıl bir üniversite hayatı ve iş hayatı hedefliyorsun? 

• Geleceğe yönelik proje fikirlerin ve hayallerin neler? Bunlardan bahsedebilirsin. 

04önce başvuru taslağını hazırla! 

Sana küçük bir tavsiye; başvurunu önce form dışında bir word dosyasında çalışabilir, link 

ekleyebilirsin, bu alanlar sana yardımcı olacaktır. 

 

Dikkat Etmen Gerekenler: 

Projelerinle ilgili anlatmak istediğin kapsamlı bilgileri Dosya Yükleme alanından pdf, link, 

png formatlarında yükleyebilirsin. 

05son adım... 

Başvurunu aynı gün içinde sonlandırmak zorunda değilsin. Düzenlemelerin otomatik olarak 

kayıt olacaktır. 

Hazır olduğundan emin olduğunda son sayfada yer alan “Başvuruyu Tamamla” butonu ile 

değerlendirmeye gönderebilirsin. 

06sonucumu nasıl öğreneceğim? 

Adaylara burslu kabul sonuçları, başvuru yaptıkları sistem üzerinden dijital kabul 

mektuplarıyla ve posta adreslerine gönderilen kabul mektuplarıyla ilan edilir. 
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Sonuç açıklama tarihleri ise ApplyBAU resmi web sayfasında (applybau.com) ve adaylara 

gönderilen e-postalarla duyurulur. 

 

 

U N U T M A ! 

ApplyBAU Kabul Mektubu almaya hak kazandıktan sonra kayıt yaptırabilmek için ÖSYM 

tarafından merkezi yerleştirme ile ilgili bölüme “burssuz” kontenjandan yerleştirilmen 

gerekiyor! 

 

ApplyBAU Değerlendirme ve Burslandırma Süreci Nasıl İşler? 

ApplyBAU başvuruları “Nasıl Başvuru Yaparım?” sayfasında ifade edildiği şekilde tamamlanır. 

Başvurular tamamlandıktan sonra değerlendirme aşamasına geçilir. ApplyBAU bir kabul 

sistemidir. Yapılan ön değerlendirme sonrasında başvuru-sonuç açıklama takvimine göre 

öğrencilere başvuru yaptıkları bölümlerden kabul veya red aldıkları ilan edilir. Red alan 

öğrenciler sisteme yeniden başvuru yapamazlar. Kabul alan öğrencilerin detaylı değerlendirme 

süreci devam eder. ApplyBAU komisyonu kabul alan öğrencileri 2.Aşama ve mülakat 

değerlendirmelerine tabi tutabilir. Kabul alan öğrencilerin tüm değerlendirme süreçleri 

tamamlandıktan sonra burs sonuçları ilgili takvim uyarınca ilan edilir. 

1.Aşama Değerlendirmeleri 

Tamamlanan ApplyBAU başvuruları fakülteler değerlendirme komisyonlarında belirlenen 

değerlendirme kritlerince değerlendirilir. Değerlendirmeler sırasında başvurunun tamamı 

üzerinden puanlama sistemi yapılır. Tamamlanan değerlendirmeler sonrasında her öğrenci 

için bir puan belirlenir. Belirlenen puanlamalar üzerinden BAU Burs komisyonu öğrencilerin 

burs sonucunu veya 2.aşamaya değerlendirmesine tabi tutulacaklarını belirler. 

2.Aşama Değerlendirmeleri 

2.Aşama değerlendirmesi aday öğrencilerin başvurdukları bölüm tarafından daha iyi tanınması 

veya yeni bir aşamada değerlendirilmesi isteğini ifade eder. Bu aşamada bireysel bazda 

üniversitemiz bölümlerince uygun görülen yeni bir başvuru formu gösterilir. Bu formda 
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öğrencilere 2.aşamaya geçtikleri bölüm uyarınca yeni bir soru veya proje verilir ve 

öğrencilerinden başvuru formunu ApplyBAU Başvuru ve sonuç açıklama takviminde yer alan 

tarihlere göre tamamlamaları beklenir. Bu aşamada öğrencilerden bir kişiden referans 

mektubu almaları istenir. Referans mektubu , referans olarak bilgisi verilen kişinin mailine 

otomatik ulaşan link üzerinden referans kişisi tarafından doldurulmalıdır. 2. Aşama 

değerlendirmeleri fakültelerimiz komisyonlarınca tamamlanır. Belirlenen 2. Aşama 

değerlendirme puanına göre öğrencilerin bursları ilan edilir veya mülakata katılmaları gerektiği 

belirtilir. 

Mülakat Değerlendirmeleri 

Mülakata değerlendirmesine alınması kararlaştırılan öğrencilerin fakülte mülakat 

değerlendirme komisyonlarınca mülakatları gerçekleştirilir. Mülakat içeriği aday öğrencilerin 

tüm başvuru içerikleri ve başvurduğu bölümler ile ilgilidir. Mülakatlar tamamlandıktan sonra 

iletilen rapor uyarınca burs komisyonu öğrencilerin burslarını belirler. 

Hangi Bölümler 

Hukuk Fakültesi 

Bölümler 

- Hukuk 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

İletişim Fakültesi 

Eğitim Bilimleri Fakültesi 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

Konservatuvar  

 

https://applybau.com/hangi-bolumler#collapse8
https://bau.edu.tr/akademik/12548-hukuk-fakultesi
https://applybau.com/hangi-bolumler#collapseOne
https://applybau.com/hangi-bolumler#collapseTwo
https://applybau.com/hangi-bolumler#collapseThree
https://applybau.com/hangi-bolumler#collapseFour
https://applybau.com/hangi-bolumler#collapseFive
https://applybau.com/hangi-bolumler#collapseSix
https://applybau.com/hangi-bolumler#collapseSeven
https://applybau.com/hangi-bolumler#collapse9
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ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 

2021-2022 Bursları 

2021-2022 akademik yılında YKS sonuçlarına göre Üniversiteye yerleşerek kayıt olan 

öğrencilere, yerleştikleri program koduna göre, giriş (kontenjan) bursu/indirimi ve aşağıda 

belirtilen koşulları sağlamak şartıyla ek burs/indirimler verilir.  

Öğrenciler, koşullarını yerine getirmek şartıyla, sağlanan ek öğrenim ücreti muafiyeti 

burslarının her birinden yararlanabilir. 

Giriş (Kılavuz) Bursları 

Lisans programlarına yeni kabul edilecek öğrenciler için uygulanacak giriş bursları ve 

kapsamları şöyledir: 

Giriş Bursu Kapsamı 

Burslu 
Öğrenim 

ücretinin tamamından muafiyet 

%50 İndirimli Öğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet 

Yerleşme Başarı Sırası Bursu 

2021 YKS ilk yerleştirme sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının tam burslu 

kontenjanlarına ilk altı tercihleri arasında yerleştirilen, daha önce bir yükseköğretim 

kurumunda lisans düzeyinden mezun olmamış olan ve ilgili programın puan türünde belirtilen 

başarı sıralamasına giren öğrencilere Ekim-Haziran aylarını kapsayacak şekilde yılda 9 ay 

süreyle aşağıdaki ek burslar tahsis edilir. 
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Başarı 

Sıralaması 

Nakit Burs  

(Aylık) 

Yemek Bursu 

(Aylık)  

Yurt Bursu (*) 

(Dönemlik) 

İlk 100 2.500 TL 750 TL 
2 kişilik ortak kullanımlı banyolu bölmeli oda 

ücretinden muafiyet ** 

101-1000 1.500 TL 750 TL 
2 kişilik ortak kullanımlı banyolu bölmeli oda 

ücretinden muafiyet ** 

1001-5000 900 TL 750 TL 3 kişilik banyolu standart oda ücretinden muafiyet ** 

(*) Yurtta kalmak istemeyen öğrencilere dönem başlarında başvuru yapmaları 

durumunda, yurt bursu yerine aylık 650 TL ulaşım desteği sağlanır.   

(**) Bu tipte sunulan en uygun fiyatlı oda için geçerlidir. 

Uluslararası Diploma Bursu 

2021 YKS ilk yerleştirme sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının kısmi burslu 

(indirimli) veya burssuz kontenjanlarına ilk altı (6) tercihi arasından yerleşen öğrencilerden 

uluslararası diplomaya sahip olanlara, aşağıda belirtilen koşulları sağlamak şartıyla  %25 

öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır. (Bu burs, programa özel varsa ek ücretleri (bıçak seti, 

üniforma, uçuş vb.) kapsamaz.) 

Diplomalar Diploma Notu 

IB 32 ve üzeri 

ABITUR 2.3 veya daha iyi 

MATURA 2.0 ve üstü 

MATURİTA 80 ve üstü 

Fransız Bakaloryası 
En az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile 

denk en az 70 diploma notu)  

AP Programları En az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamak 
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Koşulları sağlayan ve bu burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin, yerleşme sonuçları 

açıklandıktan sonra durumlarını açıklayan dilekçe ve ilgili belgenin onaylı kopyasını Öğrenci 

Hizmetleri Direktörlüğüne (student.services@ozu.edu.tr) iletmeleri gerekir. 

Destek Bursları 

2021 YKS ilk yerleştirme sonucuna göre Üniversitemizin aşağıda belirtilen burssuz 

kontenjanlarına ilk beş (5) tercihleri arasından ve aşağıda belirtilen başarı sıralamasından 

yerleşen öğrencilere, daha önce bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinden mezun 

olmamış olma şartıyla, 20% oranında ek öğrenim ücreti muafiyeti bursu sağlanır. Koşulları 

sağlayan öğrencilerin bursları Öğrenci Hizmetleri tarafından kontrol edilip atanacaktır, burs 

tahsisi için ayrıca talep iletilmesine gerek yoktur. 

Yerleşilecek Program Yerleşilecek Başarı Sırası Limiti 

Ekonomi İlk 400.000’den yerleşmek 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik İlk 400.000’den yerleşmek 

Mimarlık (İngilizce) İlk 200.000’den yerleşmek 

Bilgisayar Mühendisliği İlk 65.000’den yerleşmek 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği İlk 120.000’den yerleşmek 

Endüstri Mühendisliği İlk 100.000’den yerleşmek 

Makina Mühendisliği İlk 150.000’den yerleşmek 

Psikoloji İlk 250.000’den yerleşmek 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları İlk 300.000’den yerleşmek 

Şehit Çocuklarına Öğrenim Ücreti Muafiyeti Bursu 

2021 YKS sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının burssuz veya kısmi burslu 

(indirimli) kontenjanlarına yerleşen ve ilgili programın puan türünde yerleşme başarı sırasına 

göre ilk 20.000’de yer alan şehit çocuklarına %20 ek öğrenim ücreti muafiyet bursu verilir. 

Koşulları sağlayan ve bu burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin, durumlarını açıklayan 

mailto:student.services@ozu.edu.tr
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dilekçe, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve şehadetnamenin onaylı kopyasını kayıt esnasında 

Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne (student.services@ozu.edu.tr) iletmeleri gerekir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Mutabakatı Milli Sporcu Bursu 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan mutabakat gereği 2021 YKS ile Üniversitemiz burssuz veya 

kısmi burslu kontenjanlarına yerleşerek kayıt olacak olan ve bakanlık tarafından belirtilen spor 

alanlarında son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen milli sporcular için öğrenim ücreti 

muafiyeti bursu 100% olarak uygulanacaktır. Bu burs, programa özel varsa ek ücretleri (bıçak 

seti, üniforma, uçuş vb.) kapsamaz. 

Başvuru için uygulamanız gereken adımlar sırasıyla şu şekildedir; 

 Milli Sporcu Bursu sayfasındaki başvuru adımlarından ilerleyerek federasyon 

başkanlığına başvuru yapılması,  

 Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirmesi 

yapılan başvurunuzun olumlu bulunması halinde tarafınıza düzenlenecek resmi 

belgenizi ve milli sporculuk belgenizi kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri 

Direktörlüğü’ne (student.services@ozu.edu.tr) ibraz etmek. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen spor alanlarına buradan ulaşabilirsiniz. 

ÖZÜ Spor Bursu 

Üniversite spor takımlarına kabul edilen öğrencilere ilgili akademik yıl için belirlenen Spor 

Bursu Uygulama Esaslarında belirtilen koşul ve esaslara uygun olarak öğrenim ücreti muafiyet 

bursu verilebilir. Ayrıntılı bilgi Spor Merkezi Müdürlüğü’nden edinilebilir. Detaylar 

için tıklayınız. 

FİBA/ÖZÜ Çalışan İndirimi 

2021-2022 akademik yılında Üniversitemiz lisans programlarına yerleşen veya kabul edilen 

FİBA Grubu veya Özyeğin Üniversitesi tam zamanlı çalışanları ve çocuklarına %25 oranında 

öğrenim ücreti muafiyeti uygulanır. İndirimler, çalışanın tam zamanlı çalıştığı dönemlerde 

aşağıda belirtilen burs süreleri dâhilinde geçerlidir. 

mailto:student.services@ozu.edu.tr
https://millisporcubursu.gsb.gov.tr/Sayfalar/3727/3724/i-classfas-fa-edit-i-basvuru.aspx
mailto:student.services@ozu.edu.tr
https://www.ozyegin.edu.tr/sites/default/files/upload/OgrenciHizmetleri/genclik_ve_spor_bakanligi_mutabakati_sporcu_bursu_alanlar.pdf
https://www.ozyegin.edu.tr/tr/ogrenci-hizmetleri/burs-ve-finansal-destek/spor-bursu
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Öğrencilerin, her dönem başında bu durumlarını ilgili kurumdan alacakları belge ile 

kanıtlamaları gerekir. Koşulları sağlayan ve bu olanaktan yararlanmak isteyenlerin durumlarını 

açıklayan dilekçe ve Üniversite/FİBA çalışanı olduklarına dair belgelerini Öğrenci Hizmetleri 

Direktörlüğü’ne (student.services@ozu.edu.tr) iletmeleri gerekir. 

Aile İndirimi 

Bu indirim lisans programlarında, birlikte öğrenim gören aynı ailede birinci derece yakınlardan 

(iki kardeş, anne/baba-çocuk) her birine uygulanır. Koşulları sağlayan ve bu olanaktan 

yararlanmak isteyenlerin durumlarını açıklayan dilekçe ve vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesini 

Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü’ne (student.services@ozu.edu.tr) iletmeleri gerekir. İndirim 

tahsisinde aşağıdaki kurallar uygulanır: 

•    Anne veya babası aynı olanlar ile yasal olarak evlat edinilmiş olan kardeşlere uygulanır.  

•    Özyeğin Üniversitesi ve FİBA Grubu tam zamanlı çalışanlarına ve çocuklarına uygulanan 

indirimlerden yararlananlara aile indirimi uygulanmaz. 

•    Bu indirim, öğrencilerin yararlanmakta oldukları diğer öğrenim ücreti muafiyet bursları 

sonrasında kalan dönem öğrenim ücreti üzerinden %5 indirim olarak uygulanır. 

•    Bu indirim aile üyelerinin beraber öğrenime devam ettiği dönemlerde aşağıda belirtilen 

burs süreleri dahilinde geçerlidir. 

Sağlanan Burs ve İndirimlerin Süre ve Devam Koşulları 

Üniversiteye ilk girişte sağlanan giriş (kontenjan) burs/indirimleri ile diğer burslar (öğrenim 

ücreti muafiyeti, nakit, yemek, yurt/ulaşım) ve indirimler karşılıksız olup, tüm bursların / 

indirimlerin süresi; İngilizce Hazırlık Programında en fazla iki yıl, lisans programlarında en fazla 

beş yıl olmak üzere, toplamda en fazla altı akademik yıldır. Öğrencilerin varsa lisans 

programlarında intibak ettikleri yarıyıl süresi bu burs sürelerinden düşürülür. Ek burslar ise 

(nakit, yemek, yurt/ulaşım) belirtilen süreler kapsamında yılda 9 ay süreyle sağlanır. 

Milli Sporcu Bursu’nun süresi; İngilizce Hazırlık Programında en fazla iki yıl, lisans 

programlarında en fazla dört yıl olmak üzere, toplamda en fazla altı akademik yıldır. İngilizce 

Hazırlık Programında eğitim görmeden doğrudan lisans programlarına başlayan öğrenciler için 

mailto:student.services@ozu.edu.tr
mailto:student.services@ozu.edu.tr
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burs süresi en fazla dört akademik yıldır. Öğrencilerin varsa lisans programlarında intibak 

ettikleri yarıyıl süresi bu burs sürelerinden düşürülür. 

Giriş (kontenjan) burs/indirimleri ile diğer öğrenim ücreti muafiyetleri/indirimleri, belirtilen 

süreler içerisinde olmak kaydıyla, güz ve bahar dönemleri ile yaz okulunda geçerlidir. Giriş 

(kontenjan) burs/indirimleri ile diğer öğrenim ücreti muafiyetleri/indirimleri (destek bursu 

hariç) akademik başarıdan bağımsızdır. Ek burslar (nakit, yemek, yurt/ulaşım) ile Destek 

Bursunun devamı için her akademik yıl sonunda sağlanması gereken genel not ortalaması 4.00 

üzerinden en az 2.50’dir. Bu koşulu sağlayamayan öğrencilerin ek bursları ve destek bursu 

izleyen dönem(ler) için sona erer, koşullar sağladığında ek burslar ve destek bursu yeniden 

bağlanır. Ek burslar kayıt yenileme işlemi yapılarak derslere devam edilen dönemlerde 

sağlanır; kayıt dondurulan veya İngilizce Hazırlık programında dışardan hazırlanan statüye 

geçilen vb. Üniversitede öğrenime devam edilmeyen dönemlerde kesilir, tekrar kayıtlı statüye 

geçilen dönem itibari ile yeniden devam eder. 

Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, kayıt yenileyen 

ama derslere devam etmeyen ve/veya bursluluk süresini aşan öğrencilerin tüm 

burs/indirim/ek bursları sona erer.  Öğrencilerin disiplin cezası almaları durumunda Senato 

tarafından belirlenen “Disiplin Cezalarının Burs ve Öğrencilik Haklarına Etkisi” ile ilgili 

uygulama esaslarına göre sağlanan tüm burs/indirim/ek burslar kesilebilir. 

İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan 

öğrencilerin Üniversiteden ilişiği kesilir ve tüm burs/indirimleri sona erer. 2547 sayılı kanunun 

44. maddesine göre tanınan sınav hakkını kullanıp, İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans 

programına tekrar kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri azami süre 

içerisinde kayıtsız kalmadıkları takdirde, tekrar kayıt yaptırılan yılda Üniversiteye ilk kayıt 

oldukları yıldaki öğrenciler için belirlenmiş olan öğrenim ücretine tabi olurlar. Ayrıca, 

Üniversiteye ilk kayıt oldukları ve girişte hak kazandıkları nakit, yemek ve yurt ve/veya ulaşım 

ek bursları dışındaki öğrenim ücreti muafiyet bursları yeniden bağlanır. Azami süreleri içinde 

kayıtsız kalıp sınav hakkı ile tekrar kayıt yaptıran öğrenciler ise yeni öğrenciler için geçerli olan 

burssuz öğrenim ücretine tabi olurlar. 
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TAM BURS 

2021-2022 Öğretim Yılı Eski ve Yeni Öğrenciler için Aylık Yaşam Katkı Payları 

YKS Sıralaması SAY EA SÖZ DİL 

İlk 100 2.750 ₺ 2.750 ₺ 2.750 ₺ 2.750 ₺ 

101 - 500 2.250 ₺ 2.250 ₺ 2.250 ₺ 1.750 ₺ 

501 - 1.000 2.000 ₺ 2.000 ₺ 1.750 ₺ 1.000 ₺ 

1.001 - 2.500 1.750 ₺ 1.750 ₺ 1.250 ₺ 500 ₺ 

2.501 - 5.000 1.500 ₺ 1.500 ₺ 750 ₺ - 

5.001 - 10.000 1.250 ₺ 1.250 ₺ - - 

Tam burslu kontenjana giren tüm öğrenciler bu tabloya göre yaşam katkı payı alırlar. 

Konukevinde konaklamayı tercih eden tam burslu öğrencilerin yaşam katkı payından 500 ₺ 

indirilir. 

 

Yaşam Katkı Payları, tam burslu kontenjandan giren öğrencilere verilmektedir. 

 

TOBB ETÜ'nün tam burslu öğrencilerimize sağladığı tüm burs olanakları karşılıksızdır. Bu burs 

olanakları, öğrencinin akademik başarısından bağımsız olarak, Tıp Fakültesi öğrencileri için 

hazırlık sınıfı dahil 8 yıl, diğer fakülte ve bölümlerin öğrencileri için 5 yıl + 1 dönem boyunca 

kesilmez. Belirtilen bu sürelere hazırlık sınıfı dahildir. Öğrenim süresi boyunca verilen yaşam 

katkı payları, İngilizce Hazırlık sınıfında yılda 10 ay, bölüme geçen öğrencilere yılda 11 ay 
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boyunca ödenir. Ortak eğitim uygulamasına katılacak tam burslu öğrencilere ortak eğitim 

süresince, o dönemde geçerli ücret tutarının varsa almakta oldukları Yaşam Katkı Payının 

üzerinde kalan kısmı ödenir. Ortak eğitim protokolünde belirtildiği takdirde mevzuatı ve yapısı 

gereği ücret ödemeyen bir kurumda ortak eğitim yapan burslu öğrencilerin ortak eğitim 

süresince yaşam katkı payı kesilmez. 

 

KISMİ BURSLAR 

2021 - 2022 Kısmi Burslular için Ücretler 

TOBB ETÜ'de eğitim-öğretim ücretlidir. Daha fazla öğrencinin sunduğumuz üstün olanaklara 

erişebilmesi için, kısmi burslu kontenjanlarla, öğrenim ücretimizde indirim yapıyoruz. %50 

burslu öğrencilerimiz, kazandıkları kontenjan türü oranında öğrenim ücreti indirimine hak 

kazanır. Kısmi burslu kontenjanların sağladığı ücret indirimleri, Tıp Fakültesi öğrencileri için 

hazırlık sınıfı dahil 8 yıl, diğer fakülte ve bölümlerin öğrencileri için 5 yıl + 1 dönem (toplam 16 

dönem) boyunca kesilmez. 

 

* 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk %10'luk dilimde olan öğrenciler için 

konukevi ücretinde burs oranında indirim sağlanır. 

 

İLK 100 BURSU 

YKS’de ki herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrencilere, tam burslu öğrencilere 

sağlanan olanakların üstüne ek olarak farklı olanaklar sunuyoruz. 

YKS’de ilk 100’e girerek ve ilk tercihi ile yerleşmiş öğrencilere, hazırlık sınıfı eğitiminin bir 

yarıyılını TOBB ETÜ’nün onaylayacağı yurt dışındaki bir kurumda geçirmeleri için azami dört ay 

süreyle destek sağlıyoruz. Bu destek kapsamında yurt dışındaki eğitim kurumunun harcı ve 

ilgili ülkeye gidiş dönüş uçak biletini masrafları TOBB ETÜ tarafından karşılanır ve öğrencinin 

yaşam katkı payı ödemesi yurt dışındaki eğitimi süresince devam eder.  
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İŞ DÜNYASI BURS PROGRAMI 

Türk iş dünyası ve TOBB ETÜ, eğitimde fırsat eşitliği için birlikte çalışıyor. 

Fark yaratan eğitim anlayışını başlattığı “İş Dünyası Burs Programı” ile devam ettiren TOBB 

ETÜ, 2018-2019 Akademik Yılı’ndan itibaren, maddi desteğe ihtiyacı olan lisans düzeyinde 

başarılı öğrencilerin eğitimlerine destek vererek ülkemizin gelişimine ve geleceğine katkı 

sağlamayı amaçlıyor. 

BİLİM OLİMPİYATLARI BURSLARI 

Bilim Olimpiyatı Başarısına Göre Alınacak Burslar 

Burslar Altın Gümüş Bronz 

Uluslararası ilk 100 olanakları ilk 500 olanakları ilk 1.000 olanakları 

Ulusal ilk 2.500 olanakları ilk 5.000 olanakları  -  

TÜBİTAK tarafından tanınan Ulusal ve Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında derece alan 

öğrencilere başarıları ölçüsünde burs veriyoruz. TOBB ETÜ’ye yerleştiği puan türünde ilk 

50.000 içinde yer alan öğrencilerimiz Olimpiyat derecelerini belgelediklerinde tam burslu 

öğrencilerin yararlandığı tüm burs ve olanaklardan (öğrenim ücreti muafiyeti, ücretsiz 

konukevi ve yaşam katkı payı) yararlanıyor. Ayrıntılı bilgi alın. 

EĞİTİM BAŞARI BURSU 

Öğrenime başladıktan sonra da burs kazanabilirsiniz 

Tam burslu olmayan öğrencilerimiz eğitimlerine başladıktan sonra, üstün başarı göstererek, 

öğrenim ücreti muafiyeti kazanabilirler. TOBB ETÜ'ye tam burslu kontenjan dışında kayıt 

yaptıran (kısmi burslu ve ücretli) öğrenciler Üniversitenin burs yönergesinde öngörülen ders 

yükü ve kredi yükü şartlarını sağlamaları ve genel not ortalamalarının 4 üzerinden 3,5 ve daha 

yüksek olması durumunda, fakültelerin Başarı Bursu kontenjanları dahilinde, takip eden 1 

eğitim dönemi için öğrenim ücretinden muaf tutulabilirler. Başarı bursu kazanan bir öğrenci, 

gerekli koşulları sağlayarak, yeniden başarı bursu kazanabilir.  

 

  



38 
 

EĞİTİM BAŞARI BURSU KONTENJANLARI 

Eğitim Başarı Bursunun kontenjanları, her fakültenin tam burslu statü hariç ağırlıklı ÖSYS 

kontenjanının (fakültelerin eşdeğer ücretli öğrenci sayısının TOBB ETÜ eşdeğer ücretli öğrenci 

sayısı içindeki yüzde oranına göre hesaplanan kontenjanın) yüzde 5’ini geçmemek koşuluyla 

belirlenir. 

 

ŞEHİT ÇOCUĞU BURSU 

Şehit Çocukları İçin Burs Kontenjanları 

Puan Türü Kontenjan 

EA 6 

SAY 9 

SÖZ 3 

DİL 1 

Toplam 19 

Tam burslu dışındaki programlara kayıt yaptıran şehit çocuklarına kayıt hakkı kazandıkları puan 

türüne göre her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanınca belirlenecek 

kontenjan dâhilinde eğitim ücreti muafiyeti sağlanır.  

SPOR BAŞARI BURSU 

Öğrencilerimizin TOBB ETÜ’ye kayıt yaptırdıktan sonraki spor başarıları da 

ödüllendirilmektedir. TOBB ETÜ öğrencisi olup bireysel spor dallarında üstün başarı gösteren 

öğrencilerden Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği veya katıldığı uluslararası 

yarışmalarda birincilik derecesi alanlara izleyen akademik yılda eğitim ücreti muafiyeti 

sağlanmaktadır.  
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Burslar 

ÖSYM Bursları 

ÖSYS sınav kılavuzunda belirtilen burslu öğrenci kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere 

verilen ve öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan karşılıksız burslardır. ÖSYM 

burslarından yararlanmak için adayların üniversiteye giriş kılavuzunda ‘’burslu’’ kodunu tercih 

etmeleri gerekmektedir. ÖSYM Bursları, lisans öğreniminde 2 yıl İngilizce Hazırlık Programı* ve 

6 akademik yıl; önlisans öğreniminde ise 2 yıl İngilizce Hazırlık Programı * ve 3 akademik yıl 

süresince kesintisiz devam eder. ÖSYM bursları Yaz Okulu'nu kapsamamaktadır. 

* Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir. 

Başarı Bursları 

Öğrenim gördükleri akademik yıl sonunda 2. ve 3. sınıfı başarıyla bitiren ve başarı bursu 

kriterlerini yerine getiren (ilgili akademik yıl ortalaması ile Genel Not Ortalaması -CGPA- 

3.70 ve üzeri olan) öğrencilere, bir sonraki akademik yılı için öğretim ücretinden %50 indirim 

sağlayan akademik başarı bursu verilir. Burslar bir akademik yıl boyunca geçerlidir  ve yaz 

okulunu kapsamaz. 

İhtiyaç Bursları 

Maddi açıdan desteğe ihtiyaç duyan BİLGİ öğrencileri, kesintisiz olarak en az bir akademik yıl 

kayıtlı aktif öğrenci olarak öğrenimine devam etmiş ise ve yaşadığı maddi manevi zorluklarını 
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belgeliyorsa İhtiyaç Bursu’na başvurabilir. Başvurusu kabul edilen öğrenciye taahhütname 

imzalatılır ve burslar bir yarıyıl veya bir akademik yıl için verilir ve yaz okulunu kapsamaz. 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. 

Spor Bursları 

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin üniversitelerarası müsabakalara katılım sağladığı branşlarda milli 

takım seviyesine yükselmiş veya milli olmasa bile üniversite takımına seçildikten sonra yüksek 

performans göstermiş olan öğrencilere, Spor Koordinatörlüğü’nün teklifi ve Burs Komitesi’nin 

tespit edeceği oranlarda karşılıksız ‘sporcu bursu’ verilebilir. Bursun verilmesindeki esas, söz 

konusu öğrencinin eğitim başarısı öncelikli olmak üzere, kendi branşındaki üniversite 

takımında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni temsil etmesidir. Burs verilecek branşlar, Spor 

Birimi’nin görüşü alınarak, Burs Komitesi tarafından belirlenir. Sporcu bursu İngilizce Hazırlık 

Programı'nda 2 yıl*,  lisans programlarında 4 yıl, önlisans programlarında 2 yıl geçerlidir ve Yaz 

Okulu'nu kapsamaz. Not ortalaması 2.00 altına düşerse kesilir.  

*Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir. 

Lisansüstü Bursları 

İstanbul Bilgi Üniversitesi, yükseköğrenimlerine yüksek lisans ve doktora programlarıyla 

devam eden öğrencileri desteklemek üzere ‘lisansüstü bursları’ sunmaktadır. Bursların miktarı, 

kontenjanı, başvuracak adaylarda aranacak koşullar gibi hususlar her yıl Mütevelli Heyeti 

tarafından belirlenir ve program koordinatörleri tarafından uygulanır. 

IB İndirimleri 

Liselerin İngilizce IB, Abitur, Matura, Fransızca IB ve Bakalorya, Maturita programından mezun 

olan ve ÖSYM sınavıyla yerleşen öğrenciler,  İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki öğrenimleri 

boyunca (lisans programlarında 2 yıl İngilizce Hazırlık, 4 yıl bölüm, önlisans programlarında 2 

yıl İngilizce Hazırlık* 2 yıl bölüm) eğitim-öğretim ücretinde %25 (2019-2020 akademik yılı ve 
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öncesinde yerleşen öğrenciler için %20) indirimden yararlanırlar. Yaz Okulu burs kapsamı 

dışındadır. 

*Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir. 

Mezun İndirimi 

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin önlisans, lisans ve lisanüstü programlarından mezun olan 

öğrenciler, yeni bir programa kayıt olmaları halinde %30 (2019-2020 akademik yılından 

itibaren yerleşen öğrenciler için) indirimden yararlanır. 

Öğretmen İndirimi 

Öğretmen ve öğretim elemanlarının çocukları, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni kazanmaları 

halinde %10 indirimden yararlanır. 

Kardeş İndirimi 

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerin ve mezunların kardeşleri, 

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde okumaya hak kazanmaları halinde %10 kardeş indiriminden 

yararlanır. Bu indirim lisans, önlisans ve yüksek lisans programları için geçerlidir. 

*Burs ve indirimler Yaz Okulu'nda geçerli değildir. 

*University of Liverpool Çift Diploma Programları’nın dördüncü yılında ÖSYM bursu dışında 

burs imkânı sağlanamamaktadır. 
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KYK YURT BAŞVURUSU İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER 

1. Yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? 

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı 

üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT 

şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine 

(internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. 

  

2. Daha önce lisans eğitiminde yurtta kalan öğrenci ikinci lisans eğitimine başladığında yurt 

başvurusu yapabilir mi ve fazladan ücret öder mi? 

Öğrencinin yurt başvuru hakkı bulunmaktadır. İkinci lisans eğitiminin normal öğrenim süresi 

kadar barınma hakkı mevcut olup fazladan herhangi bir ücret ödememektedir. 

  

3. İlk kayıt ücreti nedir ve bu ücret ne kadardır? 

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin 

içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret 

öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka 

ATM’lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir. 

  

4. İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir? 
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İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” 

bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç 

ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir. 

  

5. Yurtta kalmaya hak kazanan ve ilk kayıt ücretini yatırarak onay işlemini yapan bir 

öğrencinin kaç gün içerisinde yurt müdürlüğüne başvurup işlemlerini yerine getirmesi 

gerekmektedir? 

İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim 

kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler 

belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek 

listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya 

hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları 

gerekmektedir. 

  

6. İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra taahhütname onayı yapmayan ve yurtta kalmak 

istemeyen öğrenci ne yapmalıdır? 

Öğrencilere ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçesinin ilgili yurt müdürlüğüne 

teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt sildirilen tarihten sonraki yurt ücreti ve güvence bedeli 

öğrencilere iade edilmektedir. 

  

7. Yurtta barınma hakkı kazanan ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ne yapmalıdır? 

Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt 

yerleştirme işlemi iptal edilmektedir. 

  

8. Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrenciler seneye tekrar yurt başvurusu 

yapabilirler mi? 

Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrencilerin tekrar yurt başvuru hakkı 

bulunmaktadır. 
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9. Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında 

öğrenim görecek öğrenciler yeniden yurt başvurusu yapabilirler mi? 

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim 

görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru 

sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya 

devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır. 

  

10. İlk kayıt ücretini yatıran ancak taahhütname onayı yapmayan öğrencilerin ne yapması 

gerekmektedir? 

İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak 

taahhütname onayının yapılması gerekmektedir. 

  

11. KKTC’ de öğrenim gören öğrenciler yurt başvurusu yapabilir mi? 

KKTC’ de öğrenim gören öğrenciler belirtilen tarihler arasında yurt başvurusu 

yapabilmektedirler. 

  

12. Ücretsiz barınma hakkı olan öğrenciler kimlerdir? 

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri, 

Gazi ve gazi çocukları, 

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler, 

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak 

tamamlayanlar, 

Devlet koruması altında olanlar, 

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir. 

  

13. Başvuru sonuç ekranında yedek sırada olduğu belirtilen öğrencilerin yapması gereken 

işlem nedir? 

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. 

Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir. 

http://sonuc.gsb.gov.tr/
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14. Öğrencilerin bir eğitim-öğretim döneminde kaç gün izin hakkı bulunmaktadır? 

Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta 

sonu (cumartesi-pazar) tatilleri, diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç bir eğitim-öğretim 

yılında toplam 75 gün izin verilmektedir. 

  

15. Yurt ücretleri ne zaman ödenmelidir? 

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra içinde bulunulan ayın yurt ücreti takip eden ayın onuncu günü 

saat 23.59’a ödenmelidir. 

  

16. Kaydı silinen öğrencilerin güvence bedeli iade işlemleri nasıl yapılmaktadır? 

Yurt müdürlüğünce kaydı silinen öğrencilerin alacağı tutar hesaplanarak yurdun bağlı 

bulunduğu il müdürlüğüne gönderilir. Öğrencilerin yurt müdürlüklerine vermiş oldukları 

dilekçelerinde yer alan kendilerine ait IBAN numaralı hesaplarına il müdürlükleri tarafından 

iade yapılmaktadır. IBAN numarası kesinlikle öğrencilerin şahsına ait olmalıdır. Öğrencinin 

vefatı halinde mirasçılarına kalan ücret iade edilir. 

  

17. Kaydı silinen ve yeniden başvuru yapmak isteyen öğrencilerin ödeyecekleri ücret ne 

kadardır? 

Herhangi bir sebeple yurt kaydı silinen/sildiren öğrencilerin başvurularının kabulü halinde 

mevcut yurt ücreti ve güvence bedeli alınarak barındırılırlar. 

  

18. Erasmus veya Farabi ile yarım veya tam dönem farklı bir üniversitede eğitim görecek 

öğrencilerin ne yapması gerekmektedir? 

Erasmus öğrencilerinin kalmakta oldukları yurt müdürlüklerinden Erasmus sebebiyle kayıtlarını 

sildirmeleri gerekmektedir. Söz konusu öğrenciler, kendi üniversitelerine döndüklerinde ise 

“öncelikli” olarak yurt kayıtları yapılmaktadır. Farabi öğrencilerinin ise yarım veya tam dönem 

öğrenim görecekleri illerde bulunan herhangi bir yurda nakilleri yapılmaktadır. Dönüşlerinde 

asıl kayıtlı oldukları yurtlara yine nakil yoluyla yerleşmeleri sağlanmaktadır. Erasmus ve Farabi 
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öğrencilerinin dönüşlerinde asıl kayıtlı oldukları yurtta boş yer bulunmaması halinde açılan ilk 

boş yatağa kayıtları yapılmaktadır. 

  

19. Yurtlarda barınma şartları nelerdir? 

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması. 

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya 

ilçe sınırları dışında bulunması. 

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda 

sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı 

altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine 

karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, 

Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye 

Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar 

veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde 

imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme 

veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor 

müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan 

sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması. 

ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına 

göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle 

hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması. 

d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet 

veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla 

uzaklaştırma cezası almamış olması. 

e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu 

ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması. 

f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte 

çalışmaması. 

g) Kamu personeli olmaması. 
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ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve 

bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması. 

h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması. 

  

20. Hatalı başvuru durumunda yapılması gereken işlemler nelerdir? 

Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası “Başvuruda, öğrencinin beyanı 

esastır. Bakanlık, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin 

doğruluğunu tespit etmek amacıyla araştırma yapabilir. Araştırma sonucunda, beyan ile 

tespitler arasında fark bulunması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen bilgi 

ve belgelere göre işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır. 

Öğrenciler başvuru sürecinde bilgilerinde güncelleme yapabilmektedir. Başvuru tarihinden 

sonra bilgi değiştirme, hata düzeltme vb. hiçbir işlem yapılmamaktadır. Başvuru sırasında 

hatalı başvuru yapan öğrencilerin durumları tespit edilerek “Yanlış Beyan” dan kayıtları 

silinmektedir. Bakanlığın daha sonra açıktan başvuru alması halinde öğrenciler tekrar başvuru 

yapabilmektedirler. 

  

21. Barındıkları yurt müdürlüğünün bulunduğu il/ilçe dışında üniversite veya bölüm 

değiştiren, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler için yapılması gereken işlemler nelerdir? Yurt 

nakil işlemi yapılabilmekte midir? 

Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası “Yurtta barınan öğrenciler, 

yükseköğretim programına devam ederken bir defaya mahsus farklı il veya ilçede üniversite 

veya bölüm değiştirmeleri, yatay veya dikey geçiş yapmaları halinde öğrenim görecekleri il 

veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler, yeni öğretim 

kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.” hükmünü içermektedir. Bu 

sebeple nakil işlemi yapılmamaktadır. 
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Burslar 

Bilkent Üniversitesi’nde okuyan 12.000 öğrencinin %65’i bursludur. Lisans programlarına 

kayıtlı öğrenciler için Tam Burs’a eş değer bursluluk oranı %43’tür.  

Tam Burs’tan yararlanmak için, üniversiteye girişte “Burslu” kontenjanlardan; %50 Burs’tan 

yararlanmak içinse, “%50 İndirimli” kontenjanlardan yerleştirilmiş olmak gereklidir. Tam 

Burslu olarak yerleştirilen öğrencilerden aşağıda belirtilen başarı koşullarını sağlayanların 

bursu doğrudan Kapsamlı Burs’a yükseltilir. 

Tam ve %50 burslardan (indirimlerden) yararlanma süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda 

azami 2 yıl, hazırlık sonrası lisans programında azami 6 yıldır. Lisans eğitimi 6 yılın ötesine 

uzayan öğrenciler Tam ve %50 burslardan (indirimlerden) yararlanamaz. Kapsamlı Burs’tan 

yararlanmanın azami süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 yıl, hazırlık sonrası lisans 

programında 5 yıldır. Lisans eğitimi 5 yılın ötesine uzayan Kapsamlı Burslu öğrencilerin bursu 

altıncı yıl başında Tam Burs’a dönüşür. 

Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi alarak mezun olmuş öğrenciler ile geçmiş yıllarda 

Bilkent Üniversitesi’nde bir lisans programına yerleştirilmiş olup 2021 yılında yeniden bu 

üniversiteye yerleştirilenler, Kapsamlı, Tam veya %50 burslardan (indirimlerden) 

yararlanamaz. 

Kapsamlı, Tam ve %50 burslar (indirimler), öğrencilerin her yarıyılda normal ders yüklerini 

almaları (Kredisiz dersler, yandal dersleri, müfredata ek fazladan alınan dersler, GE 100 ile GE 

251 dersleri ve dönem içinde W notu alınan dersler ders yüküne sayılmaz) ve derslerine 
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düzenli devam etmeleri koşuluyla, azami burs süresi boyunca kesintisiz devam eder; düşük 

not ortalaması veya ders tekrarı gibi konulardan etkilenmez. Normal ders yükünün altında 

ders alan veya kayıtlı oldukları bir ya da daha çok sayıda derse devam etmeyen öğrencilerin 

bursları (indirimleri) askıya alınır. 

Eğitim ücreti bursları ve indirimleri, yaz dönemi ders ücretleri için de geçerlidir. 

Tam Burs: 

ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “Burslu” olarak belirtilen 

programlardan birini tercih ederek ÖSYM tarafından söz konusu programa yerleştirilen 

öğrenciler Tam bursa hak kazanır. Tam burslu öğrencilerden yukarıda belirtilen azami süre 

boyunca eğitim ücreti alınmaz. 

 Tam Burslu öğrenciler için Önemli Bilgiler 

Kapsamlı Burs: 

Bilkent Üniversitesi’ne Tam Burslu olarak yerleştirilen öğrencilerden 0,12 OBP katsayılı başarı 

sıralaması, yerleştirilmiş olduğu SAY, EA veya SÖZ puan türünde 10.000 veya daha iyi olanlar 

ile DİL puan türünde 250 veya daha iyi olanların bursu, üniversiteye kayıt sırasında doğrudan 

Kapsamlı Burs’a yükseltilir. 

Kapsamlı bursun içeriğinde Tam bursa ek olarak, yılda 8 ay boyunca 1.380 TL tutarında aylık 

katkı bursu ve Bilkent Üniversitesi yurtlarında ücretsiz konaklama olanağı vardır. Yurtta 

kalmayı tercih etmeyen Kapsamlı burslu öğrencilerin aylık katkı bursu 1.780 TL’ye yükseltilir. 

 Kapsamlı Burslu öğrenciler için Önemli Bilgiler 

 Kapsamlı Burslu öğrencilere sağlanan Yurt Olanakları 

 Kapsamlı Burslu öğrencilerin Katkı Bursu Ödeme Takvimi’ne buradan ulaşabilirsiniz. 

%50 Burs: 

ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%50 İndirimli” olarak 

belirtilen programlardan birini tercih ederek ÖSYM tarafından söz konusu programa 

yerleştirilen öğrenciler %50 bursa hak kazanır. %50 Burslu (“%50 İndirimli” kontenjandan 

https://w3.bilkent.edu.tr/www/tam-burslu-ogrenciler-icin-onemli-bilgiler/
https://w3.bilkent.edu.tr/www/kapsamli-burslu-ogrenciler-icin-onemli-bilgiler/
https://w3.bilkent.edu.tr/www/kapsamli-burslu-ogrencilere-saglanan-yurt-olanaklari/
https://w3.bilkent.edu.tr/www/kapsamli-burslu-ogrencilerin-katki-bursu-odeme-takvimi/
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yerleşmiş) öğrencilerden yukarıda belirtilen azami süre boyunca eğitim ücretinin yarısı alınır. 

%50 Burs sahibi öğrenciler, hak kazandıkları takdirde Üstün Başarı Bursu da alabilir. 

 %50 Burslu öğrenciler için Önemli Bilgiler 

Yetenek Bursu: 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan Güzel Sanatlar, Müzik ve Tiyatro bölümlerinin bu sınavlarda 

üstün başarı gösteren öğrencilerine Yetenek Bursu verilir. 

Yetenek Bursu, yıllık eğitim ücretinin tamamını ya da bir bölümünü karşılar ve karşılıksızdır. 

Yetenek burslarının sürekliliği öğrencinin akademik başarısına bağlıdır. 

Yetenek bursları açısından, İngilizce Hazırlık Programı’ndaki öğrencilerin FZ notu alması 

başarısızlık kabul edilir. (ECA sınavında başarısız olduğu için F notu alan öğrenciler, burs 

açısından başarısız kabul edilmez.) 

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencilerinin başarı kriterleri ve burslarının sürekliliği 

burs komisyonu tarafından belirlenir ve değerlendirilir. 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin lisans programındaki öğrenciler her yarıyıl 

en az bölümün normal ders yükü aralığının alt sınır kadar ders almalı ve ağırlıklı yıllık not 

ortalamaları en az 1.80 olmalıdır. (Kredisiz dersler, yandal dersleri, müfredata ek fazladan 

alınan dersler, GE 100 ile GE 251 dersleri ve dönem içinde W notu alınan dersler ders yüküne 

sayılmaz.) 

Son iki yarıyıldan herhangi birini değişim programı kapsamında yurt dışında geçirmiş yetenek 

burslu olanların tek dönem not ortalaması esas alınır. Değişim öğrencilerinin, değişim 

yarıyılında, kendi bölümlerinin normal ders yükü aralığının alt sınırı kadar dersten geçer not 

almış olmaları gereklidir. 

Başarısız duruma düşen öğrencilerin bursu kesilir. Başarısızlık nedeniyle bursu kesilen 

öğrenciler, sonraki yarıyıllarda başarılı duruma gelseler dahi bursları geri verilmez. Disiplin 

cezası alan öğrencilerin bursu kesilir. Yetenek burslu öğrenciler başka bir bölüme geçmek 

isterlerse yürürlükte olan bölümlerarası geçiş esaslarına tabi olurlar. 

https://w3.bilkent.edu.tr/www/yuzde50-burslu-ogrenciler-icin-onemli-bilgiler/
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Üstün Başarı Bursu: 

Her ders yılı sonunda, eğitim programında belirtilen asgari ders yükünü almış, yıllık not 

ortalaması 4,00 üzerinden 3,30 veya daha yüksek olan,  kendi programındaki ücretli 

öğrenciler arasında ilk yüzde beşe girmiş ücretli öğrenciler ve kendi programındaki %50 

Burslu öğrenciler arasında ilk yüzde üçe girmeyi başaran %50 Burslu öğrenciler, bir sonraki 

ders yılı için Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanır. Üstün Başarı Bursu, öğrencinin kendi 

grubunda hangi yüzde birlik dilim içinde bulunduğuna bağlı olarak, eğitim ücretinin tamamını 

veya bir bölümünü karşılar. Bu burs, İngilizce Hazırlık Programı’ndaki öğrenciler için geçerli 

değildir. 
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2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURS VE İNDİRİM OLANAKLARI 

 

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI EĞİTİM İNDİRİMİ 

Tam burslu olarak eğitim görmeyen, şehit ve gazi çocuklarına ayrıca %20 eğitim indirimi 

yapılır.  

Bu indirim, zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencinin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. 

 

TERCİH İNDİRİMİ 

Yerleştikleri program öncesindeki bütün tercihlerini İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ön 

lisans ve lisans programları arasından yapan adaylara, aşağıdaki şekilde tercih indirimi 

uygulanacaktır. 

•    Sadece Burslu ve %50 İndirimli kontenjanı olan programların, %50 İndirimli kontenjanına 

yerleştikleri takdirde, kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 tercih 

indirimi, 

•    Ücretli kontenjanı bulunan Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Eczacılık Fakültesi’nin Türkçe ve 

İngilizce Programları, Diş Hekimliği Fakültesi’nin Türkçe ve İngilizce Programları, İnsan ve 

Toplum Bilimleri Fakültesi’nin Psikoloji Türkçe ve İngilizce Programları, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik  Programı, Çocuk Gelişimi Programı, Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Türkçe ve İngilizce Programları ile Odyoloji Programının ücretli kontenjanına 

yerleşenlere kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %50 tercih indirimi 

uygulanacaktır.  
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Bu programların %50 İndirimli kontenjanına yerleşenlere tercih indirimi uygulanmayacaktır. 

•    Tercih İndirimi zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencilerin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. 

•    Kayıtlı olunan programda kazanılmış olan tercih indirimi; kayıtlı olunan yılda tercih 

indirimi uygulanan kontenjanlara Kurum İçi Yatay Geçiş yapılması durumunda da devam 

edecektir.  

•    Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin Türk Müziği Programı ile Dikey Geçiş 

Sınavı ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler için tercih indirimi uygulanmayacaktır. 

 

KARDEŞ İNDİRİMİ 

Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, ödeyeceği 

öğrenim ücreti üzerinden ayrıca %10 oranında indirim uygulanacaktır. 

Bu indirim, zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencilerin birlikte öğrenim gördüğü sürece ve 

öğrencilerden birinin üniversiteden ayrılmaması şartıyla mezuniyete kadar geçerli olacaktır. 

 

ÜSTÜN BAŞARI BURSU 

DİL Puanı hariç yerleştiği lisans programının puan türünde standart eğitim süresince ve 

zorunlu hazırlık sınıfında da geçerli olmak üzere; 

•    İlk 100 e giren öğrenciye 6.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca) ile 

ücretsiz yurt ve yemek olanağı, 

•    101-250 arasında yer alan öğrenciye 4.500 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay 

boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı, 

•    251-500 arasında yer alan öğrenciye 3.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay 

boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,  

•    501-750 arasında yer alan öğrenciye 2.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay 

boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,  
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•     751-1000 arasında yer alan öğrenciye 1.500 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay 

boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı verilecektir.  

Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler ile daha önce herhangi bir 

yükseköğretim kurumundan lisans veya lisansüstü derecesi ile mezun olan öğrenciler ÜSTÜN 

BAŞARI BURSU’ ndan yararlanamazlar. 

Derslere devam etmeyen, sınıf tekrarı yapan ve kayıt donduran öğrencilerin bursu ilgili yılda 

kesilir. 

  

ÖSYM BURSLARI 

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre 

Burslu, %50 indirimli olarak eğitim hakkı kazanırlar.  

Yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs ve indirimler sadece eğitim-öğretim ücretini kapsar ve 

zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencinin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. Barınma, 

beslenme, ulaşım, kitap, eğitim malzemesi vb. konular burs ve indirim kapsamı dışındadır.  

İstanbul Medipol Üniversitesinde verilen ÖSYM burs ve indirimleri karşılıksız olup ancak 

disiplin suçu işlenmesi ve yatay geçiş yapılması durumunda kesilir. 

  

BAŞARI BURSLARI 

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı hariç kayıtlı oldukları programın müfredatında o yıl için 

öngörülmüş ders ve kredi yükünü alan, aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlayan, bahar 

yarıyılında not yükseltmek veya başarısızlık nedeni ile bütünleme sınavına girmeden senelik 

ağırlıklı not ortalaması (SANO) 4.00 üzerinden en az 2,91 veya eşdeğeri olan lisans 

öğrencilerinden sınıfta ilk üç dereceye girenlere aşağıda belirlenen miktar, oran ve koşullarda 

2021-2022 akademik yılı sonunda burs ve indirim uygulanacaktır. 

•    Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt olan öğrencilerin İstanbul Medipol 

Üniversitesi’nde iki yarıyılı tamamlamış olmaları gerekmektedir. 
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•    Senelik ağırlıklı not ortalaması (SANO) hesaplanırken transfer edilen derslerin notları 

ortalamaya dahil edilmez. 

•    Sıralamada senelik ağırlıklı not ortalamasının aynı olması durumunda virgülden sonraki 

üçüncü hane dikkate alınır. 

•    Öğrenci Değişim Programı ile bir ya da iki akademik dönemi başka bir üniversitede 

tamamlayan öğrenciler başarı sıralamasına dahil edilirler.  

•    Öğrencinin başarı sıralamasına dahil olabilmesi için o yıl transfer ettiği dersleri var ise bu 

derslerin AKTS kredisini karşılayacak şekilde ilave ders alması gereklidir.  

•    Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencinin kayıt yenilememesi, kayıt sildirmesi, yatay 

geçiş yapması veya herhangi bir nedenle ilişiğinin kesilmesi durumunda, bu hak bir başka 

öğrenciye geçmez.  

•    Fakülte ve Yüksekokul ilgili kurulları her akademik yıl sonunda Başarı Bursu için yeniden 

değerlendirme yaparak ilk üç dereceye giren öğrencileri Rektörlüğe bildirir. Burs için 

öğrencinin başvurusuna gerek yoktur.  

•    Sınıf birincisi olan öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim döneminde ücretsiz eğitim, 

•    Sınıfında 2. olan öğrencinin eğitim ücretinin %50’si, kendisine tahakkuk edecek eğitim 

ücretinden ayrıca indirim, 

•    Sınıfında 3. olan öğrencinin eğitim ücretinin %25’i kendisine tahakkuk edecek eğitim 

ücretinden ayrıca indirim uygulanacaktır. 

•    Sınıfında ilk üç dereceye giren öğrencinin tam burslu olması durumunda, 

o    Sınıf Birincisine 600 TL tutarında (7 ay boyunca) 

o    Sınıf İkincisine 450 TL tutarında (7 ay boyunca) 

o    Sınıf Üçüncüsüne 350 TL tutarında (7 ay boyunca) 

 öğrenciye nakit olarak destek bursu verilir. 

Başarı Bursu sadece takip eden akademik yıl için geçerlidir. 

 

ÖZEL PROTOKOL 

Üniversitemiz ile özel protokol imzalayan liselerden mezun öğrencilerin, ilgili protokol 

indiriminden yararlanabilmesi için tercih indirimi şartlarının sağlanması gerekir. Tercih 
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indirimi ise aday öğrencilerin yerleştiği program öncesindeki bütün tercihlerini İstanbul 

Medipol Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programlarını tercih etmesi halinde 

uygulanmaktadır 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURS VE İNDİRİM OLANAKLARI 

 

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI EĞİTİM İNDİRİMİ 

Tam burslu olarak eğitim görmeyen, şehit ve gazi çocuklarına ayrıca %20 eğitim indirimi 

yapılır.  

Bu indirim, zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencinin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. 

 

TERCİH İNDİRİMİ 

Yerleştikleri program öncesindeki bütün tercihlerini İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ön 

lisans ve lisans programları arasından yapan adaylara, aşağıdaki şekilde tercih indirimi 

uygulanacaktır. 

•    Sadece Burslu ve %50 İndirimli kontenjanı olan programların, %50 İndirimli kontenjanına 

yerleştikleri takdirde, kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 tercih 

indirimi, 

•    Ücretli kontenjanı bulunan Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Eczacılık Fakültesi’nin Türkçe ve 

İngilizce Programları, Diş Hekimliği Fakültesi’nin Türkçe ve İngilizce Programları, İnsan ve 

Toplum Bilimleri Fakültesi’nin Psikoloji Türkçe ve İngilizce Programları, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik  Programı, Çocuk Gelişimi Programı, Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Türkçe ve İngilizce Programları ile Odyoloji Programının ücretli kontenjanına 

yerleşenlere kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %50 tercih indirimi 

uygulanacaktır.  

Bu programların %50 İndirimli kontenjanına yerleşenlere tercih indirimi uygulanmayacaktır. 

•    Tercih İndirimi zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencilerin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. 
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•    Kayıtlı olunan programda kazanılmış olan tercih indirimi; kayıtlı olunan yılda tercih 

indirimi uygulanan kontenjanlara Kurum İçi Yatay Geçiş yapılması durumunda da devam 

edecektir.  

•    Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin Türk Müziği Programı ile Dikey Geçiş 

Sınavı ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler için tercih indirimi uygulanmayacaktır. 

 

KARDEŞ İNDİRİMİ 

Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, ödeyeceği 

öğrenim ücreti üzerinden ayrıca %10 oranında indirim uygulanacaktır. 

Bu indirim, zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencilerin birlikte öğrenim gördüğü sürece ve 

öğrencilerden birinin üniversiteden ayrılmaması şartıyla mezuniyete kadar geçerli olacaktır. 

 

ÜSTÜN BAŞARI BURSU 

DİL Puanı hariç yerleştiği lisans programının puan türünde standart eğitim süresince ve 

zorunlu hazırlık sınıfında da geçerli olmak üzere; 

•    İlk 100 e giren öğrenciye 6.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca) ile 

ücretsiz yurt ve yemek olanağı, 

•    101-250 arasında yer alan öğrenciye 4.500 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay 

boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı, 

•    251-500 arasında yer alan öğrenciye 3.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay 

boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,  

•    501-750 arasında yer alan öğrenciye 2.000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay 

boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,  

•     751-1000 arasında yer alan öğrenciye 1.500 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay 

boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı verilecektir.  
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Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler ile daha önce herhangi bir 

yükseköğretim kurumundan lisans veya lisansüstü derecesi ile mezun olan öğrenciler ÜSTÜN 

BAŞARI BURSU’ ndan yararlanamazlar. 

Derslere devam etmeyen, sınıf tekrarı yapan ve kayıt donduran öğrencilerin bursu ilgili yılda 

kesilir. 

  

ÖSYM BURSLARI 

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre 

Burslu, %50 indirimli olarak eğitim hakkı kazanırlar.  

Yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs ve indirimler sadece eğitim-öğretim ücretini kapsar ve 

zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencinin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. Barınma, 

beslenme, ulaşım, kitap, eğitim malzemesi vb. konular burs ve indirim kapsamı dışındadır.  

İstanbul Medipol Üniversitesinde verilen ÖSYM burs ve indirimleri karşılıksız olup ancak 

disiplin suçu işlenmesi ve yatay geçiş yapılması durumunda kesilir. 

  

BAŞARI BURSLARI 

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı hariç kayıtlı oldukları programın müfredatında o yıl için 

öngörülmüş ders ve kredi yükünü alan, aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlayan, bahar 

yarıyılında not yükseltmek veya başarısızlık nedeni ile bütünleme sınavına girmeden senelik 

ağırlıklı not ortalaması (SANO) 4.00 üzerinden en az 2,91 veya eşdeğeri olan lisans 

öğrencilerinden sınıfta ilk üç dereceye girenlere aşağıda belirlenen miktar, oran ve koşullarda 

2021-2022 akademik yılı sonunda burs ve indirim uygulanacaktır. 

•    Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt olan öğrencilerin İstanbul Medipol 

Üniversitesi’nde iki yarıyılı tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

•    Senelik ağırlıklı not ortalaması (SANO) hesaplanırken transfer edilen derslerin notları 

ortalamaya dahil edilmez. 

•    Sıralamada senelik ağırlıklı not ortalamasının aynı olması durumunda virgülden sonraki 
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üçüncü hane dikkate alınır. 

•    Öğrenci Değişim Programı ile bir ya da iki akademik dönemi başka bir üniversitede 

tamamlayan öğrenciler başarı sıralamasına dahil edilirler.  

•    Öğrencinin başarı sıralamasına dahil olabilmesi için o yıl transfer ettiği dersleri var ise bu 

derslerin AKTS kredisini karşılayacak şekilde ilave ders alması gereklidir.  

•    Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencinin kayıt yenilememesi, kayıt sildirmesi, yatay 

geçiş yapması veya herhangi bir nedenle ilişiğinin kesilmesi durumunda, bu hak bir başka 

öğrenciye geçmez.  

•    Fakülte ve Yüksekokul ilgili kurulları her akademik yıl sonunda Başarı Bursu için yeniden 

değerlendirme yaparak ilk üç dereceye giren öğrencileri Rektörlüğe bildirir. Burs için 

öğrencinin başvurusuna gerek yoktur.  

•    Sınıf birincisi olan öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim döneminde ücretsiz eğitim, 

•    Sınıfında 2. olan öğrencinin eğitim ücretinin %50’si, kendisine tahakkuk edecek eğitim 

ücretinden ayrıca indirim, 

•    Sınıfında 3. olan öğrencinin eğitim ücretinin %25’i kendisine tahakkuk edecek eğitim 

ücretinden ayrıca indirim uygulanacaktır. 

•    Sınıfında ilk üç dereceye giren öğrencinin tam burslu olması durumunda, 

o    Sınıf Birincisine 600 TL tutarında (7 ay boyunca) 

o    Sınıf İkincisine 450 TL tutarında (7 ay boyunca) 

o    Sınıf Üçüncüsüne 350 TL tutarında (7 ay boyunca) 

 öğrenciye nakit olarak destek bursu verilir. 

Başarı Bursu sadece takip eden akademik yıl için geçerlidir. 

 

ÖZEL PROTOKOL 

Üniversitemiz ile özel protokol imzalayan liselerden mezun öğrencilerin, ilgili protokol 

indiriminden yararlanabilmesi için tercih indirimi şartlarının sağlanması gerekir. Tercih 

indirimi ise aday öğrencilerin yerleştiği program öncesindeki bütün tercihlerini İstanbul 

Medipol Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programlarını tercih etmesi halinde 

uygulanmaktadır 
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BURSLAR 

Dizüstü Bilgisayar Hediyesi 

Üniversiteye kayıt yaptıran ve daha önce herhangi bir Lisans programından mezun olmamış, 

merkezi yerleştirmeyle Üniversitemize yerleşen tüm öğrencilere derslere kayıt olup devam 

etmeleri halinde; üniversitede öğrenime başladıkları ilk yarıyılda, öğrenimleri süresince 

kullanabilecekleri MacBook Air marka dizüstü bilgisayar verilir. 

Derece Bursu 

Derece bursu kapsamında; Üniversiteye yerleşen öğrencilerden YKS puanları ile Türkiye 

genelinde aşağıda belirtilen sıralamalara sahip olanlara belirtilen aylık nakit ödeme yapılır. 

(Derece bursları “tam burslu” kontenjanlara yerleşen öğrencilerimiz için geçerlidir. Hukuk 

Fakültesine “%50 İndirimli” kontenjandan yerleşenler, Derece Bursu’ndan yararlanamaz.) 

 Felsefe ve Sosyoloji Lisans Programları 

İlk 10.000’e 2000 ₺ 

İlk 20.000’e 1750 ₺ 

İlk 30.000’e 1500 ₺ 

 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı 

İlk 5.000’e 2000 ₺ 

İlk 10.000’e 1750 ₺ 

İlk 15.000’e 1500 ₺ 

 Karşılaştırmalı Edebiyat, Hukuk ve Psikoloji Lisans Programları 

İlk 1.000’e 2000 ₺ 

İlk 3.000’e 1750 ₺ 

İlk 5.000’e 1500 ₺ 
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 Tarih ve Yeni Medya ve İletişim Lisans Programları 

İlk 500’e 2000 ₺ 

İlk 1.000’e 1750 ₺ 

İlk 1.500’e 1500 ₺ 

 İktisat ve İşletme Lisans Programları 

İlk 5.000’e 2000 ₺ 

İlk 10.000’e 1750 ₺ 

İlk 20.000’e 1500 ₺ 

 İslami İlimler Lisans Programı 

İlk 250’ye 2000 ₺ 

İlk 500’e 1750 ₺ 

İlk 1.000’e 1500 ₺ 

 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı 

İlk 10.000’e 2000 ₺ 

İlk 15.000’e 1750 ₺ 

İlk 20.000’e 1500 ₺ 

Tercih Bursu 

* İlk tercihinde İbn Haldun Üniversitesi Lisans programlarından birini yazan ve ilgili 

programı kazanıp kayıt yaptıran öğrenciler ile, ilk üç tercihinin tümüne İbn Haldun 

Üniversitesi Lisans programlarından birini yazan ve kayıt yaptıran öğrencilere 1.000 ₺ Tercih 

Bursu verilmektedir. (Tercih bursu “tam burslu” kontenjanlara yerleşen öğrencilerimiz için 

geçerlidir. Hukuk Fakültesine “%50 İndirimli” kontenjandan yerleşenler, Derece Bursu’ndan 

yararlanamaz.) 

* Burslar hakkında önemli notlar: 

– Yukarıda belirtilen burslardan birden fazlasını almaya hak kazanan öğrenciler yalnızca 

en yüksek olanından faydalanabilirler. Burslar kapsamında yapılan nakit ödemeler 

karşılıksız olup öğrenci derslere kayıt olarak devam ettiği ve disiplin cezası almadığı 

takdirde yılda 9 ay boyunca olmak üzere, İngilizce Hazırlık Programında 1+1 yıl, lisans 

programında ise 4 yıl süresince kesintisiz devam eder. Bu süreler Çift Anadal Programına 

devam eden öğrenciler için 2, Yandal Programına devam eden öğrenciler için 1 yarıyıl 

daha uzatılır. Belirtilen süreler içerisinde herhangi bir akademik başarısızlık sebebiyle burs 

kaybı söz konusu değildir. 

– Daha önce herhangi bir lisans programından mezun olan öğrenciler nakdi burs 

imkânlarından, ayrıca dizüstü bilgisayar hediyesinden yararlanamaz. 



62 
 

 

 

 

Burs Olanakları 

 Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim 

ücretinin tamamını, 

 %50 İndirimli programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim 

ücretinin yarısını 

 %25 İndirimli programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim 

ücretinin dörtte birini kapsamaktadır. 

Burs ve İndirimler, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programlarında geçirilebilecek 

süreyi de kapsamakta olup öğrencinin yerleştirildiği 4 yıllık programlarda 10, 5 yıllık 

programlarda 12, 6 yıllık programlarda 14 yarıyıl akademik başarıya bakılmaksızın 

devam eder. 

Herhangi bir burslu veya indirimli programda okumakta iken çift anadal programına 

devam etmekte olanlar için bu sürelere bir yarıyıl ilave edilir. 

- Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ücretli programını ilk 5 tercihinde 

gösterip yerleşenlere %15 oranında ek destek 
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IB Diploması Sahibi Öğrencilere Vakıf Üniversitelerinin Sağladığı Olanakları 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 

IB Bursu: IB Notu 40-45 arasında olanlara öğretim ücretinin %25'i oranında burs verilir. 

IB teşvik bursu alıp İngilizce Hazırlık Programında başarısız olanların, bulunduğu 

öğretim programında genel not ortalaması 2,00'in altına düşenlerin, Tıp Fakültesinin 

ilk 3 sınıfında (döneminde) ve Diş Hekimliği Fakültesinin ilk 4 sınıfında kayıtlı olduğu 

sınıfta tekrara kalan, daha sonraki sınıflarda stajlarda tekrara kalan öğrencilerin bursu 

kesilir. 

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 

IB Bursu: Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre eğitim bursu 

verilmektedir. 

Diploma Notu Eğitim Bursu Oranı 

40 ve üstü olanlara % 100 

35 - 40 arası olanlara % 75 

30 - 35 arası olanlara % 60 

24 - 30 arası olanlara % 25 

23 ve altı olanlara %10 

Oranında eğitim-öğretim ücretinden indirilmek üzere burs verilir. Burslar eğitim- 

öğretim yılı sonunda ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) 2.00'ın altına düştüğü 

zaman kesilir. 

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 
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Üniversite bir burs vermemekte ancak öğrencinin kendi puan türüyle ilgili istediği bir 

bölümde eğitim alma hakkı tanımaktadır. 

Bölüm Değiştirme Hakkı: Öğrenci 30 ve üzerinde bir IB diploma notu sahip ise kayıt 

sırasında bir dilekçe ile belirtmesi durumunda istediği başka bir bölümün derslerini 

alabilmektedir. Ancak öğrenci örneğin SAY puan ile bir bölüme yerleşmişse, 

geçebileceği bölüm yine SAY puan türüyle öğrenci alan bir bölüm olabilir. Birinci 

dönemin sonunda öğrencinin not ortalaması en az 2.80 olursa, bu bölüme devam 

etmeye hak kazanır, yani bölümünü değiştirmiş olur. 

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 

IB Bursu: Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre eğitim bursu 

verilmektedir. 

Diploma Notu Eğitim Bursu Oranı 

40 ve üstü %100 

35–39 %75 

30–34 %60 

24–29 %25 

23 ve altı %10 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ 

IB Bursu: Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) programından 

diploma alan ve Işık Üniversitesi'nin lisans programlarına yerleşen öğrencilerden 

İngilizce Hazırlık Programı ve lisans öğretimi süresince öğretim ücretinin %50'si 

alınmaz. 

İngilizce dersi muafiyeti 

English A1 SL ( Standart Level ) ve A1 HL ( High Level ) için 4 ( Satisfactory ) olması 

halinde hazırlık sınıfından muaf tutulur. 

Matematik dersi muafiyeti 

Kısmi IB programını tamamlamış ve Mathematics HL (High Level) dersinden en az 6 

alan öğrenci, MATH 101 (Calculus I) veya MATH 103 (Mathematics I) dersinden 

muaf tutulur ve bu ders için AP notunu alır. 

Fizik dersi muafiyeti 

Resmi IB transcript sunarak; 
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Toplam puanın en az 28 olması (Minimum 24, maksimum 45), 

Physics HL dersinden en az 6 almış olması (notlama 1-7 arasında) halinde, öğrenci 

PHYS 101 General Physics dersinden muaf tutulur ve bu ders için AP notu verilir. 

ULUSLARARASI BAKALORYA İNDİRİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLME KOŞULU: 

Bu indirimleri alan öğrencilerden Hazırlık Programını başarı ile bitiremeyenlerin 

indirimleri kesilir. Bu şekilde indirimleri kesilenlerin hazırlık programını başarı ile 

tamamlayarak lisans öğrenimlerine başlamaları durumunda indirimleri tekrar bağlanır. 

Bu indirimlerin devamı için öğrencinin genel not ortalamasının (GNO) 2,0'nin üzerinde 

olması gerekir. Bu nedenle herhangi bir yarıyıl sonunda GNO' su 2,0'nin altına düşen 

öğrenciler uyarılır ve GNO' sunu 2,0'nin üzerine çıkarması için kendisine bir yarıyıl süre 

tanınır. Bir yarıyıl sonra GNO' sunu 2,0'nin üzerine çıkaran öğrencinin indirimi devam 

eder. Bir yarıyıl sonra öğrencinin GNO' su hala 2,0'nin altında ise indirimi kesilir. Bu 

şekilde indirimi kesilen öğrencinin izleyen dönemlerde GNO' sunu 2,0'ye çıkarması 

durumunda indirim yeniden verilmeye başlanır. Verilen indirim, İngilizce Hazırlık 

Programı dâhil olmak üzere toplam olarak 5 (beş) yılı geçemez. Çift Anadal (ÇAP) 

yapan öğrenciler için bu süre, İngilizce Hazırlık Programı dâhil 6 (altı) yıldır. 

Öğretim süresinden sayılmayan izinli olma durumları bu maksimum süreden sayılmaz. 

İndirimli öğrencilerden, indirimleri oranında yaz öğretimi ücreti alınmaz. 

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 

IB Bursu: Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre eğitim bursu 

verilmektedir. 

Diploma Notu Eğitim Bursu Oranı 

40 - 45 Arası % 30 

39 - 33 Arası % 20 

24 - 32 Arası % 10 

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 

IB Bursu: Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre eğitim bursu 

verilmektedir. 

Diploma Notu Eğitim Bursu Oranı 

40 ve üstü % 100 
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35- 40 Arası % 75 

35-30 Arası % 60 

30-24 Arası % 25 

23 ve altı % 10 

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 

IB Bursu: Uluslararası Bakalorya (IB) diploması toplam notu 32-37 arasında olan 

öğrencilerden eğitim ücretinin yarısı; 38 ve üzerinde olanlardan ise tümü alınmaz. 

OKAN ÜNİVERSİTESİ 

IB Bursu: Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre eğitim bursu 

verilmektedir. 

Diploma Notu Eğitim Bursu Oranı 

40 ve üstü % 80 

33 - 39 Arası % 50 

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 

IB diploma notu 32 ve üzeri olan öğrenciler, ilk 6 tercihi arasında yer alan kaydıyla 

üniversitemizin burssuz ya da öğrenim ücretinden kısmi muafiyet sağlayan burslu 

programlarına yerleştirildikleri takdirde bir üst düzeydeki burs olanaklarından 

yararlanırlar. 

Onur Bursu : Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet 

Başarı Bursu : Öğrenim ücretinin %75'inden muafiyet 

Destek Bursu : Öğrenim ücretinin %50'sinden muafiyet 

Katkı Bursu : Öğrenim ücretinden % 25'inden muafiyet 

SABANCI ÜNİVERSİTESİ 

Üstün Başarı Bursu kontenjanından "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programı" ile 

"Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Programı"na yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, 

öğrenim ücretinden tam muafiyeti, yeni teknoloji kullanım ücretinden (yıllık 500 YTL) 

muafiyeti, 9 ay süre ile 500,00 YTL nakit ödeme ve üniversitenin yurdunda kalmak 

isteyenlere 2 kişilik odada ücretsiz kalma olanağını kapsamaktadır (Yurt hakkını 
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kullanmak istemeyen öğrencilere bunun yerine 2 dönem başına, dönemlik yurt 

ücretinin 2/3'ü kadar nakit ödenir). 

"Sanat ve Sosyal Bilimler Programı"na yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, 

öğrenim ücretinden tam muafiyeti, yeni teknoloji kullanım ücretinden (yıllık 500 YTL) 

muafiyeti, 9 ay süre ile 400,00 YTL nakit ödemeyi kapsamaktadır. 

IB+Üstün Başarı Bursu kontenjanından Sanat ve Sosyal Bilimler Programı'na 

yerleştirilen öğrencilerden IB diploma notu 32 ve üstü olan öğrencilere üniversitenin 

yurdunda kalmak isteyenlere 4 kişilik odada ücretsiz kalma olanağı verilmektedir. 

(Yurt hakkını kullanmak istemeyen öğrencilere bunun yerine 2 dönem başına, 

dönemlik yurt ücretinin 2/3'ü kadar nakit ödeme yapılacaktır.) 

Onur Bursu kontenjanından yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, öğrenim 

ücretinden tam muafiyeti ve 9 ay süre ile 300,00 YTL nakit ödemeyi kapsamaktadır. 

IB+Onur Bursu kontenjanından yerleştirilen öğrencilerden IB diploma notu 32 ve üstü 

olan öğrencilere, yeni teknoloji kullanım ücretinden (yıllık 500 YTL) muafiyet ve 9 ay 

süre ile 350,00 YTL nakit ödeme ve Sabancı Üniversitesi yurdunda kalmak 

isteyenlere 4 kişilik odada ücretsiz kalma olanağı verilmektedir. (Yurt hakkını 

kullanmak istemeyen öğrencilere bunun yerine 2 dönem başına, dönemlik yurt 

ücretinin 2/3'ü kadar nakit ödeme yapılacaktır.) 

Başarı Bursu kontenjanından yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, öğrenim 

ücretinin 2/3'ünden muafiyeti kapsamaktadır. 

IB+Başarı Bursu kontenjanından yerleştirilen öğrencilerden IB diploma notu 32 ve 

üstü olan öğrencilere yıllık öğrenim ücretinin %'ünden muafiyeti kapsamaktadır. 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 

IB Bursu: Uluslararası Bakalorya (IB) diploma notu 32 ve üstü olan öğrencilere 

ödemeleri gereken öğretim ücretinden % 25 indirim uygulanır. 
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TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Bursları 

 
Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkeleri’ne bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan, 

üniversite öğrencilerine TEV Eğitim Bursu vermektedir. 

2021-2022 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 6 Eylül-6 Ekim 

Başvuru Koşulları 

 T.C. vatandaşı olmak, 

 Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, 

 Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak, 

 Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan 

karşılıklı olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.) 

 Ara sınıflar için : 

o Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olmak, 

o Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve 

o 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak, 

 Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak. 

Aday Olamayacaklar 

 Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri, 

 Açık öğretim /uzaktan öğretim öğrencileri, (COVID-19 önlemleri kapsamında geçici 

olarak yapılan uzaktan öğretim bu maddeye dahil değildir), 

 Ücretli değişim programlarında bulunanlar, 

 Üniversite için 25, yüksek lisans için 30, doktora için 35 yaşından büyükler, 

 Hüküm giyenler, 

 Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar, 

 TEV’den burs almaya devam eden kardeşi olan kişiler başvuru yapamaz. 

Eklenecek Belgeler 

Mülakata katılmaya hak kazanan öğrenciler; TEV’in internet sayfasından doldurduğu 'TEV 

Burs Başvuru Formunu ve aşağıda belirtilen belgeleri sırasıyla SMS veya e-posta ile 

göndereceğimiz linke yüklemeleri gerekmektedir.  

Not: (Anne, baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan 

varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde 

belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.) 

 TEV Eğitim Bursu Başvuru Formu 

 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgelerinin örneği, (Puan türlerine göre 

Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği) (e-devlet veya 

ÖSYM’den alınabilir.) 

 Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS belge örneği (e-devlet veya ÖSYM’den 

alınabilir), 

 Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir), 



69 
 

 Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi, 

 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve formda ilgili yere çok iyi 

yapıştırılmalıdır. 

 Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devletten alınabilir), 

 Ara sınıflarda öğrenim görenler (2.3. ve 4 sınıfa geçenler bu belgeyi ekleyecekler ): 

Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim 

kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript), 

**Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiğini 

gösteren belge, 

 Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına 

alınmış belge (e-devletten alınabilir) 

 Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-

devlet alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi 

almanıza gerek yoktur.) 

 Ailenin mali durumunu gösteren belgeler: 

(e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve 

belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.) 

 

- Çalışan anne, baba için; 

onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet’ten alabilirler.) 

 

- Serbest çalışan anne baba için; 

son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü 

(www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.) 

 

- Emekliler için; 

aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.) 

Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da 

eklenmelidir. 

 

- Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; 

Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve 

Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra 

izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal 

Güvenlik Kayıt Belgesi) 

 

- Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; 

ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı 

Sayfasından alınabilir.) 

 

 - Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini 

gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.), Önemli Not : (Anne, 

baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten 

alınmalıdır.) 
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 - Anne ve baba adına araç varsa, - araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde 

kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.) 

 

 

 Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği 

 Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devletten alınmalıdır.) 

Evrakların Teslim Süreci 

 

 

 

 TEV'in değerlendirmesi sonrası mülakata davet edilecek adaylara e-posta ve / veya SMS 

ile bildirim yapılacak; ön değerlendirmeyi geçen adaylar belgelerini hazırlayıp e-posta 

veya SMS ile vereceğimiz linke yükleyeceklerdir.  

 Ön değerlendirmeden elenen adaylara SMS ile bildirim yapılacaktır. Bu nedenle ön 

değerlendirme sonucunuz size bildirilmeden lütfen belge hazırlamayınız. 

 TEV bursuna müracaat ederken, üniversitelerin kendi burs başvuru sürecinin de yakından 

takip edilmesi ve varsa gerekli işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Üniversitenize 

genel olarak burs istediğinizi müracaat ederek bildirmeniz gerekebilir. Bazı üniversitelerde 

TEV bursuna yapılan başvuru üniversitenize yapacağınız burs başvurusu ile birlikte 

değerlendirilmektedir. (Örn: Boğaziçi, İTÜ, Yıldız Teknik, ODTÜ vb.) 

Önemli Notlar 

 TEV Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden birinin eksik olması, 

 TEV Burs Başvuru Formu sonunda yer alan ilgili yerlerin doldurulmaması ve imzaların 

eksik olması durumunda aday mülakata alınmaz ve başvurusu geçersiz sayılıp 

değerlendirme yapılmaz. 

 Seçimler öğretim kurumları tarafından oluşturulacak burs komisyonları tarafından 

yapılacaktır. 

 COVID-19 nedeniyle seçim sürecinde değişiklik olduğu takdirde duyuru yapılacaktır. 

 Halen bir başka kurumdan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz. 

 Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz. Kredi Yurtlar 

Kurumundan Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası yoktur. 

 Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma 

başvuruda bulunabilirler. 

 Koruma altında olan öğrenciler; başvuru formunu ve mali durum belgeleri hariç olmak 

üzere diğer belgeleri SMS veya e-posta ile vereceğimiz linke yükleyecek ve daha sonra 

vereceğimiz tarih ve saatte mülakata katılacaklardır. (Koruma altında olduklarına dair 

onaylı/kaşeli resmi belgeyi eklemeleri gerekmektedir.) 

 Engelli öğrenciler; başvuru formunu, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporlarını 

ve diğer tüm belgeleri SMS veya e-posta ile vereceğimiz linke yükleyerek, daha sonra 

vereceğimiz tarih ve saatte mülakata katılacaklardır. 

 TEV bursu almaya hak kazanıldığı takdirde, sistemde kayıtlı e-posta adresine, gönderilen 

e-postaya onay verdikten sonra bir başka burs/burslar çıkması durumunda derhal diğer 

burs/burslar iptal ettirilmelidir. Aksi halde tüm kurumların bursundan mahrum 

kalınabilecektir. 
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 Burs kazanan öğrenciler bursun yatırılacağı banka hesabı ile ilgili SMS veya e-posta ile 

bilgilendirilecektir. 

 Başvuru formu kesinlikle cep telefonundan doldurulmamalı, bilgisayardan doldurmanız 

gerekmektedir. 

 Online Burs Başvuru formu ile ilgili sorun yaşadığınız takdirde tev_egitim@tev.org.tr 

adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

Bursiyer Seçimi 

Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları, mülakata katılan adayların arasından 

kazananların isimlerini imzalı bir tutanak ile TEV’e bildirir. Kesin sonuçlar, TEV tarafından 

burs kazanan öğrencilere e-posta ve /veya SMS yoluyla duyurulacaktır. COVID-19 önlemleri 

kapsamında mülakatlar ile ilgili yapılacak değişiklikler e-posta, SMS ve/veya tev.org.tr 

internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. 

TEV’den gelecek e-posta ve/veya SMS bildirimleri dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği 

bulunmamaktadır. 

  

Bursun Ödenmesi 

 Burs kazananlara Ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç Aralık ayında ilk ödeme 

yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir. 

 Burslar, Ekim-Haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. 

Vicdani Yükümlülük 

TEV'in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her 

burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı, 

kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi ayrıca TEV'e manevi katkı 

yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve TEV 

ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. 
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KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BURS PROGRAMI 

WEACCEPT 

 

WeAccept'e Başvur! 
“Başvuru Yap” Butonuna tıklayarak açılan sayfada istenilen bilgileri eksiksiz doldur. Özellikle 
telefon numaranı hatalı girmediğine emin ol. 

 

Önceden Hazırlıklı Ol... 
Başvuruya başlamadan önce bu metinleri iyice okumalı ve hazırlıklı olmalısın. Böylece başvuru 
esnasında süprizlerle karşılaşmayacak, dolu dolu bir başvuru süreci geçireceksin. Aynı zamanda 
daha kısa sürede başvurunu tamamlayabileceksin. 
  

 

Eğitim Bilgilerini Gir... 
Daha sonra eğitim bilgilerini isteyeceğiz. Nerede öğrenim görüyorsun ya da nereden mezun 
oldun? 

 

Farklı Özelliklerinden Bahset... 
Bu soruları cevapladıktan sonra seni farklı kılacak diğer özelliklerini öğrenmek isteyeceğiz. Bu 
bölümde eğitim hayatın boyunca kendine, geleceğine ve hedeflerine yönelik yaptığın yatırımları 
görmek istiyoruz. Hazırladığın projeler, katıldığın yarışmalar, etkinlikler, aldığın ödüller, sertifikalar 
ve diğer başarılarını bu alanda bizimle paylaşabilirsin. Belgelerini sisteme yükleyebilir ve bu 
özelliklerini başlıklar halinde metin alanına yazabilirsin. 
  

 

Biraz Daha Ayrıntı... 
Biraz daha ayrıntıya gireceğiz. Şimdiye kadar verdiğin bilgilere ek olarak seni daha iyi 
tanıyabileceğimiz birkaç özelliğini de öğrenmek istiyoruz. Yapmayı sevdiğin şeyler, hobilerin, yurt 
dışı deneyimlerin, yabancı dil bilgin, sanat veya spora olan ilgin hakkında neler söyleyebilirsin? 

https://we-accept.com/form/public/register
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Bu başlıklarda, sahip olduğun belgeleri sisteme yükleyebilir, burs olanakları için şansını 
artırabilirsin. 

 

Doğrulama Kodunu Gir 
Kullanıcı kaydını tamamladıktan sonra telefonuna bir doğrulama kodu göndereceğiz. Telefonuna 
gelen doğrulama kodunu ekrandaki ilgili alana gir. 

 

Bize Kendini Tanıt... 
Şimdi başvuru adımlarına geçebilirsin! Ancak seni biraz daha tanımak istiyoruz. Kendini birkaç 
paragrafta anlatabilirsin. Ya da öncesinde kendini anlattığın ve Youtube’ya yüklediğin bir 
videonun linkini yazabilirsin, hatta videonu direk sisteme yükleyebilirsin. Şimdiden videonu da 
merakla bekliyoruz:) 
Kendini tanıtırken sınırlarını zorlayabilirsin. Yazdığın ya da videoda söylediğin şeylerin hepsi 
bizim için değerli. Yeteneklerinden, ilgi alanlarından, farklı yönlerinden bahsedebilirsin.  Neyi 
sevdiğini ya da neyi sevmediğini önemsiyoruz. Şuan neler yaptığını ve gelecekte neler yapmak 
istediğini paylaşabilirsin. Projelerin, hedeflerin, hayallerin, neyi başarmak istediğin, nasıl bir 
hayata sahip olmak istediğin... Yani özgürsün, bize bugünunu ve yarınını özgürce anlatabilirsin. 
 

 

Tercih Etmek İstediğin Bölümleri Seç... 
 Ardından tercih etmek istediğin 3 bölümü seçmen gerekecek.  Seçtiğin her bölüm için temek 2 
soruyu cevaplamanı istiyoruz. Birincisi "Bu bölümü neden seçmek istiyorsun?" İkincisi ise "Bu 
bölümdeki gelecek hedeflerin neler? 
  

 

Referansın Var mı? 
Daha sonra referans bilgisi isteyeceğiz. Bu alanı doldurmak isteğe bağlı. Seni bu programa 
yönlendiren, seçtiğin bölümlerle ilgili önerilerde bulunan 1 kişiyi referans olarak ekleyebilirsin. 
Referans olarak belirttiğin kişiyi arayacak ve seninle ilgili kısa bir görüşme yapacağız. Dilersen 
ilgili kişiden aldığın “Referans Mektubu”nu da sisteme yükleyebilirsin. 
  

 

Envanteri Yanıtla ve Başvurunu Tamamla! 
Son olarak 1 dakika içinde yanıtlayabileceğin ve verdiğin tüm bilgilere ek olarak mesleki 
yönelimini keşfetmemiz için yardımcı olacak Holland Kişilik Envanteri'nden türetilen 30 
soruluk kişilik envanterini çözmeni isteyeceğiz. Merak etme sonucun sen de göreceksin:) 
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ÖSYM Burs/İndirimleri 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Üsküdar Üniversitesinin Burslu, 

%50 İndirimli ya da %25 İndirimli olarak belirtilen programlarından birini tercih ederek 

ÖSYM tarafından bu programa yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen öğrenim 

ücreti burs ve indirimleridir. 

İlk 5 Tercih Bursu 

ÖSYM tarafından Üsküdar Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran 

öğrencilerden, ilk 5 tercihinin tamamı Üsküdar Üniversitesi olan ve bu tercihlerinden birine 

yerleşenlere %30 ilave indirim uygulanır. Diş Hekimliği Fakültesinde ilk 3 tercih için 

geçerlidir. 

Tercih Bursu 

ÖSYM tarafından Üsküdar Üniversitesi ücretli lisans ve ön lisans programlarına kayıt 

yaptıran öğrencilerden, Üniversitemiz bölümlerinden birine ilk tercihinden yerleşenlere %30, 

İkinci tercihinden yerleşenlere % 15; üçüncü, dördüncü ve beşinci tercihlerinden yerleşenlere 

% 10 indirim uygulanır. 

Tercih Bursu 2 

ÖSYM tarafından Üsküdar Üniversitesi %50 veya %25 indirimli lisans ve ön lisans 

programlarına kayıt yaptıran öğrencilere tercih sırasına bakılmaksızın %25 ilave indirim 

uygulanır. 

Üniversite Giriş Bursu 

Üsküdar Üniversitesinin Tıp Fakültesi hariç lisans programlarına ÖSYS sonuçlarına göre; İlk 

1000 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere; lisans eğitimi ve başarılarına katkı olarak 8 ay 

süreyle aylık 1000 TL burs verilir. Bu maddede yer alan burs 4 yıl boyunca Üsküdar 

Üniversitesi’nde eğitim öğretim hayatına devam edecek olup bu süre boyunca devamlı ve 

başarılı olan öğrencileri kapsamaktadır. 

Tıp Fakültesi Giriş Bursu 

Üsküdar Üniversitesinin Tıp Fakültesine ÖSYS sonuçlarına göre; 
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 İlk 10 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere lisans eğitimi ve başarılarına katkı olarak 

8 ay süreyle aylık 5000 TL burs ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı, 

 İlk 11-100 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere lisans eğitimi ve başarılarına katkı 

olarak 8 ay süreyle aylık 4000 TL burs, 

 İlk 101-500 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere lisans eğitimi ve başarılarına katkı 

olarak 8 ay süreyle aylık 3000 TL burs, 

 İlk 501-1000 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere lisans eğitimi ve başarılarına katkı 

olarak 8 ay süreyle aylık 2000 TL burs verilir. 

 İlk 10 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilerden isteğe bağlı İngilizce hazırlık okumak 

isteyenlere ücretsiz hazırlık kursu verilecektir. 

 Bu maddede yer alan burslar 6 yıl boyunca Üsküdar Üniversitesinde eğitim öğretim 

hayatına devam edecek olup bu süre boyunca devamlı ve başarılı olan öğrencileri 

kapsamaktadır 

Kardeş Bursu 

Üsküdar Üniversitesinde öğrenim görmekte olan kardeşlerden her birine, mezun öğrencilerin 

kardeşleri dâhil olmak üzere % 10 oranında ilave indirim verilir. 

Bilim ve Fikir Festivali Bursu 

Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Bilim ve 

Fikir Festivalinde her bir kategoride ayrı ayrı olmak üzere ilk 3 dereceye giren öğrencilerden 

Üsküdar Üniversitesi ücretli, %25 ve %50 indirimli programlarını ilk beş tercihine yazıp bu 

tercihlerinden birine yerleşenlerin indirimleri %75’e tamamlanır.  

Kurum Bursu 

Üsküdar Üniversitesinin tüm ön lisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptırıldığı sırada 

aşağıda belirtilen vasıflara haiz olan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, Sağlık 

Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Üniversite ve Milli Eğitim Mensupları, 657 

tabi çalışanlar ile çalışanların çocuklarına eğitim-öğretim ücretinde % 10 oranında indirim 

verilir. 

Özel Mahrumiyet Bursu 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurtlarında yetişenler, İlköğretim döneminde annesiz ve 

babasız büyüyenler ile Şehit ve Gazi çocuklarına %50 indirim verilir. 

Spor Bursu 

Üsküdar Üniversitesinin programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Milli sporcu belgesini 

ibraz edenlere %25, spor dallarından birinde profesyonel liglerde oynayan sporculara %20, 

Ulusal müsabakalarda ferdi spor dallarında son üç yıl içinde ilk üç dereceye giren sporculara 

% 15 oranında eğitim- öğretim ücreti indirimi verilir. Bu öğrenciler kendi alanları ile ilgili her 

türlü faaliyetlerinde Üsküdar Üniversitesi’ni temsil ederler. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bursu 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanan mutabakatla, Gençlik ve 

Spor Bakanlığı tarafından belirtilen alanlarda son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen 

sporculara Üniversitemizi tercih etmeleri ve Üniversitemize yerleşmeleri halinde normal 

eğitim-öğretimleri süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla % 100 oranında eğitim bursu verilir. 

Bilim, Sanat, Din ve Kültür Bursu  

Bilim, Sanat, Din ve Kültür alanlarında uluslararası platformda başarı kazanmış öğrencilere 

eğitim-öğretim ücretinden  %20, ulusal alanda başarı kazanmış öğrencilere eğitim-öğretim 

ücretinden % 10 indirim verilir. Bu öğrenciler kendi alanları ile ilgili her türlü faaliyetlerinde 

Üsküdar Üniversitesini temsil ederler. 

Uluslararası Bakalorya Bursu  

Üsküdar Üniversitesinin lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Uluslararası 

Bakalorya diploma notu 32 ve üzeri olanlara %25 oranında eğitim-öğretim ücretinden indirim 

verilir. 

TÜBİTAK Bursu  

TÜBİTAK’ça tespit edilen uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve 

ödül aldıkları alandaki tam burslu bölüm ve programlarımıza kayıt yaptıran öğrencilere 

eğitim-öğretim dönemlerinde aylık 300 TL burs verilir.   

Akademik Başarı Bursu 

Her akademik yıl sonunda, lisans ve ön lisans programlarında, en az iki yarıyıl öğrenim 

görmüş ve ağırlıklı genel not ortalaması 3,50 ve üzeri olan öğrencilere izleyen yılın eğitim-

öğretim ücretinden başarı derecesine göre 3.90-4.00 %50, 3.80-3,89 %40, 3.70-3.79 %30, 

3.60-3.69 %20, 3.50-3.59 % 10 indirim verilir. 

Personel Bursu 

Üsküdar Üniversitesine kesin kayıt yaptırdığı esnada Üsküdar Üniversitesi veya NP Grup 

bünyesinde fiilen görevini sürdüren çalışanlar ile çalışanların anne, baba, eş, çocuk ve 

kardeşlerine eğitim-öğretim ücreti üzerinden %50 indirim verilir. Üsküdar Üniversitesine 

kesin kayıt yaptırdığı esnada bir yılını doldurmuş ders saat ücretli olarak görev yapan 

akademik personel ile anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerine %25 indirim verilir. 

Mezun Bursu 

Üsküdar Üniversitesinin herhangi bir ön lisans veya lisans programından mezun olup yeniden 

Üsküdar Üniversitesi programlarına yerleştirilen öğrencilere öğretim ücretinden %20 

oranında indirim verilir. 

Mütevelli Heyet Bursu 

Mütevelli Heyeti tamamen kendi takdirinde olmak üzere, durumun gerektirdiği şartlar 

dâhilinde kendi belirleyeceği oransal seviyede burs verebilir. 
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İhtiyaç Bursu 

Üsküdar Üniversitesinde öğrenimine devam etmekte iken önceden öngörülmeyen nedenlerle 

ödeme güçlüğüne düşen ve bu durumu belgelendiren öğrencilere burs komisyonunun uygun 

görmesi halinde Mütevelli Heyeti Kararıyla akademik yıl boyunca öğle yemeği bursu ve 

çalışma bursu verilir. Takip eden yıllarda bu burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin 

istenen belgelerle tekrar başvuru yapmaları gerekir. 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu 

Üsküdar Üniversitesine yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı kapsamında kesin kayıt yaptıran 

yabancı uyruklu öğrencilerin her birine eğitim-öğretim ücreti üzerinden her yıl Mütevelli 

Heyeti tarafından belirlenen oranlarda eğitim-öğretim ücreti indirimi verilir.  

Engelli Öğrenci Bursu 

Üsküdar Üniversitesinin programlarına kayıt yaptıran engelli öğrencilerden rapor oranına 

göre; 

Engel durumu %40 : %25 indirim 

Engel durumu %50 : %30 indirim 

Engel durumu %60 : %35 indirim 

Engel durumu %70 : %40 indirim 

Engel durumu %80 : %45 indirim 

Engel durumu %90 ve üzeri  : %50 indirim verilir. 

Dikey Geçiş Bursu 

Üsküdar Üniversitesinin DGS ile öğrenci alan programlarına ÖSYM tarafından %50 İndirimli 

olarak yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerden Üsküdar Üniversitesi SHMYO mezunu 

olanlara ilave % 10 indirim verilir. 
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi bursları ve indirimleri aşağıda sıralanmıştır; 

 ÖSYS Bursu 

 ÖSYS %25 ve %50 İndirimi 

 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üstün Başarı Bursu 

 Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu (KAVDEB) 

 Lisans Programları Akademik Başarı Bursu 

 Özel İndirimler 

ÖSYS Bursu 

ÖSYS sınav kılavuzunda belirtilen burslu öğrenci kontenjanlarına yerleşen öğrencilere 
verilen ve sadece eğitim ücretinin tamamını (%100’ünü) kapsayan karşılıksız burslardır. 

Barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. konular ÖSYM Bursu kapsamı dışındadır. 

ÖSYM bursu hakkı kazanan öğrenciler ayrıca Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu’na 
başvurabilirler. 

ÖSYS %25 ve %50 İndirimi 

ÖSYS sınav kılavuzunda belirtilen indirimli öğrenci kontenjanlarına yerleşen öğrencilere 
verilen ve sadece eğitim ücretinin %25 veya %50‘sini kapsayan karşılıksız öğrenim ücreti 
indirimidir. 

Barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. konular ÖSYS %25 veya %50 İndirimi kapsamı 
dışındadır. 

ÖSYS %25 veya %50 İndirimi hakkı kazanan öğrenciler ayrıca Kerem Aydınlar Vakfı 
Destek Bursu’na başvurabilirler. 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üstün Başarı Bursu 

İlk 200 YKS başarı sıralamasında olan ve Tıp Fakültesine yerleşen öğrenciler için; 
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ÖSYS burslu olarak Tıp Fakültesi’ne yerleşen, yerleştirildiği puan türünden Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı (YKS) başarı sıralamasında ilk 200 içinde yer alan öğrencilere sağlanan 
burstur. 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üstün Başarı Bursu aşağıdaki 
destekleri içerir; 

 Eğitim-Öğretim ücretinin tamamını, 

 Öğrencinin masraflarına katkı olarak her eğitim yılında 9 ay süreyle aylık 1.500 

TL maddi destek, 

 Öğrencinin koşulları sağlaması durumunda ücretsiz Yandal yapabilme olanağı, 

 Eğitim günlerinde kampüs yemekhanesinde ücretsiz sabah kahvaltısı, öğle ve 

akşam yemeği, 

 Kerem Aydınlar Öğrenci Yurtlarında iki kişilik odalarda ücretsiz konaklama 

(İstanbul Anadolu Yakasında ikamet edenler Kerem Aydınlar Öğrenci Yurtlarında 

ücretsiz konaklama desteğinden yararlanamayacaktır.) 

İlk 201-1000 YKS başarı sıralaması aralığında olan ve Tıp Fakültesine 1. veya 2. 
tercihi ile yerleşen öğrenciler için; 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarı sıralamasında yerleştirildiği puan 
türünden 201-1000 aralığında olan ve Tıp Fakültesine 1. veya 2. tercihi ile 
yerleşen öğrencilere %100 eğitim ve öğretim bursunun yanı sıra aşağıdaki destekler 
sağlanır; 

 Katkı olarak her eğitim yılında 9 ay süreyle aylık 1.500 TL maddi destek, 

 Öğrencinin koşulları sağlaması durumunda ücretsiz Yandal yapabilme olanağı, 

 Eğitim günlerinde kampüs yemekhanesinde ücretsiz sabah kahvaltısı, öğle ve 

akşam yemeği, 

 Kerem Aydınlar Öğrenci Yurtlarında iki kişilik odalarda ücretsiz konaklama 

(İstanbul Anadolu Yakasında ikamet edenler Kerem Aydınlar Öğrenci Yurtlarında 

ücretsiz konaklama desteğinden yararlanamayacaktır.) 

İlk 201-1000 YKS başarı sıralaması aralığında olan ve Tıp Fakültesine 1. veya 2. 
tercihi DIŞINDA yerleşen öğrenciler için; 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarı sıralamasında yerleştirildiği puan 
türünden 201-1000 aralığında olan ve Tıp Fakültesine 1. veya 2. tercihi dışında 
yerleşen öğrencilere sadece %100 eğitim ve öğretim bursu verilir. 
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TÜBİTAK Olimpiyatları başarısı ile elde edilen ek puanlı sıralamalar ‘’Üstün Başarı 
Bursu’’ kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır. Üstün Başarı Bursu sadece 
YKS sıralaması ile yerleşecek öğrencileri kapsamaktadır. 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üstün Başarı Bursu 
hakkını kazanan öğrenciler ayrıca Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu’na 
başvuramazlar. 

Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu (KAVDEB) 

Kerem Aydınlar Vakfı tarafından ihtiyaç temelli olarak aşağıda belirtilen destekleri 
sağlayan burstur; 

 Yemek Bursu: Eğitim günlerinde kampüs yemekhanesinde ücretsiz öğle yemeği, 

 Cep Harçlığı: Masraflarına katkı olarak her eğitim yılında 8 ay süreyle maddi 

destek, 

KAVDEB başvuruları Kerem Aydınlar Vakfı tarafından iki aşamalı süreçte 
değerlendirilir. 

Kerem Aydınlar Vakfı Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ve 
Başvuru Formu için tıklayın. 

Lisans Programları Akademik Başarı Bursu 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisans Programlarında ÖSYS Bursu almaya 
hak kazananlar ve hazırlık sınıfında okuyanlar hariç olmak üzere eğitim yılı sonunda 
toplam genel ağırlıklı not ortalaması 4 üzerinden 3,76-4,00 arasında olan öğrencilere % 
20; 3,50-3,75 arasında olan öğrencilere %10 burs verilir. 

Lisans Programları Akademik Başarı Bursu, 1 eğitim yılı geçerli olup, takip eden eğitim 
yılında Akademik Başarı Bursu alabilmek için yeterli toplam genel ağırlıklı not 
ortalamasının alınması durumunda devam eder, altına düşülmesi durumunda kesilir. 

 

Eğitimci ve Sağlık Profesyonelleri İndirimi 

 Önlisans, lisans ve lisansüstü programlara yerleşen eğitimciler (öğretmen, öğretim 

elemanları), tıp doktorları, diş hekimleri, eczacılar ve diğer sağlık profesyonelleri 

ile bu kişilerin eş ve çocuklarına %10 öğrenim ücreti indirimi sağlanır. İndirimden 

yararlanabilmek için ilgili kurumlarca verilmiş belgelerin ibraz edilmesi 

gerekmektedir. 

Acıbadem Kurumsal İndirimi 

https://www.acibadem.edu.tr/universite/hakkinda/kerem-aydinlar-vakfi-kav
https://www.acibadem.edu.tr/universite/hakkinda/kerem-aydinlar-vakfi-kav
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 Önlisans, lisans ve lisansüstü programlara yerleşen Acıbadem Sağlık Grubu ve 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi çalışanları ile bu kişilerin eş ve 

çocuklarına %10 öğrenim ücreti indirimi sağlanır. 

 Acıbadem Sağlık Grubu ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nden ilişiği 

kesilen çalışan veya bu kişilerin eş ve çocuklarının Acıbadem Kurumsal İndirim 

hakları, kurumdan ilişiğin kesildiği eğitim yılı sonunda sona erer. 

Kardeş İndirimi 

 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nde okuyan kardeşlere beraber 

okudukları her yıl, her kardeş için %5 öğrenim ücreti indirimi sağlanır. 
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