BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS
BURS YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1 – İş bu yönerge Bezmialem Vakıf Üniversitesini tercih edecek olan başarılı öğrenciler ile
üniversitemizde eğitimleri süresince başarı gösteren öğrencileri teşvik etmek, ödüllendirmek ve ihtiyaç
sahibi öğrencilere destek sağlamak amacıyla burs çalışmalarının yürütülmesini sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu yönerge, Hazırlık Sınıfı dâhil, Lisans ve Önlisans öğrencilerine sağlanacak burs ve
indirimlerle ilgili düzenlemeleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 – Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Ana Yönetmeliği, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri
esas alınarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 4 – Bu Yönergede geçen;
a) Burs Fonu: Üniversitemiz tarafından öğrencilerimize verilecek burslarda kullanılacak hesabı,
b) Burs: Bir eğitim-öğretim yılı ücretlerinden yapılan indirimi veya yardımı
c) Burs Komisyonu: Mütevelli Heyeti tarafından Burs başvurularının değerlendirmelerini yapmak üzere
görevlendirilen komisyonu,
d) BVÜ: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesini,
e) ÇAP : Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin Üniversitemizin iki diploma programından
eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,
f) Mütevelli Heyeti: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) Normal Eğitim süresi: YÖK tarafından belirlenen normal eğitim sürelerini,
h) Öğrenci İşleri Direktörlüğü: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğünü,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
j) Rektör: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
k) SOYBİS: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce geliştirilen Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’ni,
l) Üniversite: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesini,
m)YÖK : Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
Burs Çeşitleri
Madde 5 – (1) Bu yönerge kapsamında düzenlenen burslar “ÖSYM Bursu”, “Derece Bursu” ,“Akademik Başarı
Bursu”, “Destek Bursu” ve “Spor Bursundan” oluşur.
(2) Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi tarafından sağlanan (ÖSYM, Derece Bursu ve Nakit Ödeme İndirimi
Hariç) burslardan birden fazlasına hak kazanan öğrenciler bu burslardan en yüksek olanını alırlar.
(3) Mütevelli Heyeti, mali kaynak tahsis edilmesi halinde yeni burslar verilmesine karar verebileceği gibi,
üniversitenin mali kaynaklarında daralma halinde, bu burslardan bazılarının geçici olarak uygulamasının
durdurulmasına da karar verebilir.
Burs Fonu
MADDE 6 - (1) Burs Fonu, üniversite bütçesi içinde yer alır. Bu fonun gelirleri, burs için kullanılmak şartıyla
yapılmış bağışlar ile başarı ve destek bursları dikkate alınarak bu amaç için ayrılmış miktardan oluşur.
(2) O öğrenim yılı için kullanılabilecek destek bursları ancak burs fonunun yeterliliği oranında verilebilir.
Burs müracaatlarının bu fondaki miktarı aşması halinde ihtiyaç öncelikleri dikkate alınarak müracaatlar
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sıraya konularak değerlendirilir.
ÖSYM Bursları/İndirimleri
Madde 7 – (1)
a) %100 ÖSYM Bursu/İndirimi : ÖSYM Kılavuzu’nda %100 burslu olarak belirtilen programlardan birini
tercih ederek Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak
kazanan öğrencilerden eğitim ücreti alınmaz.
b) %50 ÖSYM Bursu/İndirimi: ÖSYM Kılavuzu’nda %50 burslu olarak belirtilen programlardan birini tercih
ederek Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak
kazanan öğrencilerin eğitim ücretlerinden %50 indirim uygulanır.
c) %25 ÖSYM Bursu/İndirimi: ÖSYM Kılavuzu’nda %25 burslu olarak belirtilen programlardan birini tercih
ederek Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak
kazanan öğrencilerin eğitim ücretlerinden %25 indirim uygulanır.
(2) ÖSYM Bursları eğitim sürecindeki başarı düzeyinden bağımsız olarak, normal eğitim-öğretim süresince
kesintisiz devam eder.
Derece Bursu
Madde 8 – (1) Derece Bursu, ÖSYM tarafından yapılan üniversiteye giriş sınavında üstün başarı gösteren ve
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere tanınan burstur.
(2) Hangi sınav ve puan türlerinde kimlere, ne miktarda burs sağlanacağı Mütevelli Heyet tarafından
belirlenerek ilan edilir ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu madde 44’de düzenlenen lisans eğitimi için
öngörülen (zorunlu hazırlık dahil) süre boyunca, bursa hak kazandıkları dönemdeki oran ve miktarlar
değiştirilmeden ve öğrencinin başarı durumundan etkilenmeden, her yıl dokuz ay süreyle verilir. Derece Bursu kayıt
dondurma durumunda kesilir, öğrencinin Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde eğitimine dönmesiyle birlikte
kaldığı yerden devam eder.
Akademik Başarı Bursu
Madde 9- (1) Her akademik yılın sonunda o yılki akademik durumuna bakılarak bir sonraki eğitim öğretim yılı
geçerli olmak kaydıyla akademik burs verilir.
(2) Üniversitemiz tarafından verilecek olan akademik başarı bursu üniversitemiz bütçesinden veya
üniversitemiz aracılığıyla başka kaynaklardan da sağlanabilir ve öğrenciye tek bir akademik başarı bursu
olarak verilir. Bu sebeple, akademik başarı bursu koşullarını sağlayan öğrencilerimize verilecek olan burs
tutarı, üniversitemiz aracılığıyla başka kaynaklardan sağlanan burs tutarından fazla olması halinde, kalan
tutar üniversitemiz burs fonundan karşılanır.
(3)Akademik Başarı Bursu elde edebilmek için;
a) Bütünlemeye kalmamış olmak,
b) İlgili yılda disiplin cezası almamış olmak.
c) Yıllık ağırlıklı not ortalaması (YANO) 4 üzerinden 3 ve üzeri olmak ve 100’lük sisteme çevrildiğinde 80 ve
üzerine sahip olmak,
d) Kendi sınıfı içinde aşağıda belirlenen yüzdelik dilimlerdeki sıralamaya girmiş olmak.
e) İlgili akademik yılda en az 58 AKTS’lik ders almış ve başarıyla tamamlamış olmak (Kurum içi yatay
geçişler hariç).
(4) Kendi isteğiyle ya da yatay geçiş yolu ile Üniversitemizden ayrılan öğrenciler bu burstan
yararlanamazlar.
(5) Akademik Başarı Bursuna hak kazanan öğrencilerden kayıt yaptırmayan, kayıt sildiren veya herhangi
bir sebep ile ilişiği kesilen öğrenci olması durumunda öğrencinin alacağı indirim veya ödeme bir başkasına
devredilemez.
(6) Akademik başarı bursu hazırlık sınıfını ve yaz okulunu kapsamaz.

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ - Önlisans, Lisans Burs Yönergesi

2

(7)Başarı sıralamasının belirlenmesinde, yüzlük sisteme çevrilen not ortalamasının virgülden sonra dört
hanesine bakılır. Aynı olanların önce genel not ortalamasına, genel not ortalaması aynı olanların ise
üniversiteye giriş puanına bakılır.
(8)Burs koşullarını sağlayan öğrenciler sınıf mevcuduna göre aşağıdaki oranlarda burs alırlar.
ÖSYM Ücretli – ÖSYM %50 ve ÖSYM %25 Burslu

Burs Oranı

İlk %5

%50

İkinci %5

%25

Tabloda belirlenen oranlarda ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücreti üzerinden indirim niteliğindeki
burs verilir.
Eğer öğrenci ÖSYM tam burslusu ise kayıt olacağı eğitim yılı ücretinin;
ÖSYM %100 Burslu
İlk %5
İkinci %5

Burs Oranı
%30
%20

Tabloda belirlenen oranlarda yıl içinde Üniversite tarafından öğrenciye 9 eşit taksit halinde burs ödemesi
yapılır.
(9) %100 Destek bursu ile öğrenimine devam eden öğrencilere akademik başarı bursu verilmez.
(10) ÖSYM bursu, derece bursu ve nakit ödeme indirimi hariç, öğrenci birden fazla bursa ve indirime hak
kazanmış ise bu burs ve indirimlerin yalnızca en yükseğinden yararlanabilir.
(11) Bu şartları sağlayan öğrenciler, Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından belirlenip Üniversitenin web
sayfasında ilan edilir.
Destek Bursu
MADDE 10 - (1) Destek burslarından ihtiyaç beyan eden lisans-önlisans öğrencileri yararlanabilir. Destek
bursu, öğrenim ücretinde indirim sağlamak amacıyla verilir ve verilen destek bursu oranı üzerinden,
öğrencinin ödeyeceği ücrette indirim yapılır.
(2) Mütevelli Heyeti veya yetkilendirdiği komisyon tarafından belirlenen eğitim-öğretim süresi kadar
geçerlidir.

(3) Destek bursundan faydalanabilmesi için öğrencinin geçmiş yıllara ait borcunun bulunmaması gerekir.
(4) Destek bursu üniversitemiz burs fonu dışında, üniversitemiz aracılığı ile başka kaynaklardan da
sağlanabilir.
Destek Bursu Değerlendirmesi
Madde 11 – (1) Yeni kayıt olan öğrenciler dışında, destek bursu talep eden öğrencinin hazırlık sınıfını
geçmesi, disiplin cezası almamış olması ve ortak zorunlu ve seçmeli dersler haricinde ders veya ders
kurullarından kalmamış olması dikkate alınır.
(2) Eski öğrenciler için burs başvuruları üniversite bütçesinin uygun olması halinde Üniversitenin
belirlediği tarihlerde yapılabilir. Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler için destek bursu
başvurusu, kayıt haftası süresince yapılır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmez. Burs
başvuruları Web sitesi üzerinden yapılır. Ayrıca ıslak imzalı olarak Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim
edilir. Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim edilmeyen başvurular işleme konulmaz.
(2) Öğrenci İşleri Direktörlüğünce hazırlanan rapor, Rektörlüğe sunulur, Mütevelli Heyet tarafından
oluşturulan komisyon tarafından, müracaat edenler arasında ihtiyacı olanlara verilecek burs miktarları,
burs fonu da dikkate alınarak değerlendirilir ve kararlaştırılır.
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Destek Bursunun Sona Ermesi
MADDE 12 – (1) Mütevelli Heyetince veya yetkilendirdiği komisyon tarafından belirlenen eğitimöğretim süresi kadar geçerlidir.
Kayıt yenilemeyen veya herhangi bir nedenle ilişiği kesilen veya disiplin cezası alan veya ortak zorunlu
ve seçmeli dersler haricinde alttan ders veya ders kurulu alan öğrencinin destek bursu kesilir.
Spor Bursu
Madde 14 – (1) Bu burstan;
a) Olimpiyat oyunlarına katılmış olan sporcular ve Dünya, Avrupa, Balkan, Akdeniz Oyunlarında ferdi
ve takım olarak ilk üçte yer alan sporcular,
b) Branşında son üç sene içerisinde Milli olmuş sporcular ile 1. ve 2. Lig takımlarının Paf/Genç/Yıldız
takımlarında, resmi müsabakalarda yer almış sporcular,
c) Türkiye Bölgesel, Kulüplerarası Şampiyonalarda ve Türkiye Liselerarası Şampiyonalarda, ferdi ve
takım olarak ilk üçte yer alan sporcular,
d) Branşında üniversite adına müsabakalara katılarak yüksek performans gösteren ve üniversite takımını
bulunduğu klasmandan bir üst klasmana yükselmesini sağlayan sporcular ile en üst klasmanda ilk üç
dereceye giren sporcular başvurabilir.
(2) Bursun verilmesi için öğrencinin branşında istenen belgeleri ve Spor bursu sözleşmesini imzalayarak
Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğüne ibraz etmesi şartı ile öğrencinin eğitim- öğretim başarısı öncelikli
olmak üzere kendi branşında Bezmialem Vakıf Üniversitesini temsil etmesine bağlıdır. Spor bursu
verilecek branşlar, sporcular ve burs oranları Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğünün önerisi, Rektörün
olumlu görüşü ile Mütevelli Heyeti veya yetkilendirdiği komisyon tarafından kararlaştırılır.
Kardeş İndirimi
MADDE 15 – İlgili akademik yılda kardeş olan öğrencilerin her birine ödenmesi gereken ücret üzerinden %10
indirim sağlanır.
Peşin Ödeme İndirimi
Madde 16 – Eğitim-Öğretim ücretinin her akademik yılın başında belirtilen tarihlerde peşin olarak ödenmesi
halinde ödeyeceği ücret üzerinden %5 indirim sağlanır.
İlk Tercih İndirimi
Madde 17 – Üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarına, birinci tercihlerinden yerleşenlere %10
indirim uygulanır. Ayrıca; ilk tercihinden itibaren birbiri peşi sıra Üniversitemiz programlarını tercih edip bu
tercihlerinden herhangi birine yerleşen öğrenciye %10 “İlk Tercih” İndirimi uygulanacaktır.
Burslardan Yararlanma
MADDE 18 – Bu Yönerge çerçevesinde, öğrencinin, ÖSYM, Derece Bursu ve nakit ödeme indirimi hariç birden
fazla indirim ve bursa hak kazanması halinde sadece en yüksek olanından yararlandırılır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 19 – Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi web sayfasında yayımlanan 07.10.2016 yürürlük tarihli Burs
Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 20 – İşbu Yönerge Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet toplantısında kabul edildiği
09/06/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – Bu Yönerge hükümleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
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