
 

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA 

İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ 

 

Amaç  

 

MADDE 1- Bu yönergenin amacı Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ne bağlı lisansüstü 

programlarına kabul edilen öğrencilere sağlanacak burs ve indirim oranlarına ilişkin ilke ve 

esasları belirlemektir.  

 

Kapsam  

 

MADDE 2- Bu yönerge, Bezmialem Vakıf Üniversitesi lisansüstü programlarında uygulanan 

burslarla ilgili düzenlemeleri kapsar.  

 

Burs Türleri 

 

MADDE 3- (1) Bezmialem Vakıf Üniversitesi lisansüstü programlarında burs uygulaması üç 

şekilde gerçekleşebilir: 

a) Başarı bursu 

b) Tam eğitim bursu 

c) Yarım eğitim bursu 

 

Başarı Bursu 
 

MADDE 4- (1) Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim gören öğrenciye öğrenim 

ücretinden muafiyete ilaveten verilen nakdi bursu ifade eder.  

(2) Lisansüstü eğitim için başvuran öğrenciler arasından, Rektörlük ve Mütevelli Heyeti 

tarafından belirlenen sayıda lisansüstü öğrencisi başarı bursu ile desteklenir. 

(3) Herhangi bir işte çalışan öğrenciler ile yabancı uyruklu ve Bilimsel Hazırlık Programındaki 

öğrenciler Başarı Bursundan yararlanamazlar.  

(4) Başarı Bursunun verilmesinde aşağıdaki düzenleme ve ölçütler esas alınır:  

a) Yüksek lisans öğrencisi olup ders aşamasında bulunanlara, bulundukları programda 

görev yapan tam zamanlı araştırma görevlisi ücretinin %50’si oranında başarı bursu 

verilir.  

b) Yüksek lisans öğrencisi olup tez aşamasında bulunanlara, bulundukları programda 

görev yapan tam zamanlı araştırma görevlisi ücretinin %60’ı oranında başarı bursu 

verilir.  

c) Doktora öğrencisi olup ders aşamasında bulunanlara, bulundukları programda görev 

yapan tam zamanlı araştırma görevlisi ücretinin %70’i oranında başarı bursu verilir.  

d) Doktora yeterlilik sınavında başarılı olanlara bulundukları programda görev yapan tam 

zamanlı araştırma görevlisi ücretinin %80’i oranında başarı bursu verilir. 

e) TUBİTAK, TUBA vb. kurumlardan burs alanlar başarı bursundan faydalanamazlar.  

f) Başarı bursu alan lisansüstü öğrenciler, ilgili enstitü ve anabilim dalının her türlü eğitim, 

öğretim ve araştırma faaliyetlerinde yardımcı eleman olarak görevlendirilirler. Ders ve 

tez aşamasında bulunanlar haftada en az üç gün eğitim ve öğretim faaliyetlerine (ders, 

seminer, laboratuvar, gözetmenlik vb. çalışmalar) katılmak, öğretim elemanlarının 

araştırma çalışmalarına yardımcı olmak ve bilimsel etkinliklerde görev almak 

zorundadır.  



g) Başarı bursu alırken Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde herhangi bir kadroya geçen 

lisansüstü öğrencileri ile TÜBİTAK vb. kurumlardan burs almaya başlayan lisansüstü 

öğrencilerinin başarı bursları tam eğitim bursuna dönüştürülür. 

h) Rektörlük ve Mütevelli Heyetince belirlenen başarı bursu kontenjanından fazla burs 

almaya hak kazanan öğrenci olması durumunda, kontenjan dışında kalan öğrencilerin 

bursu tam eğitim bursuna dönüştürülür. 

 

Başarı Bursu Öğrenci Kabul Koşulları  

 

MADDE 5- (1) Yüksek lisans eğitimi için lisans mezuniyet not ortalamasının en az 2.75/4.00; 

doktora eğitimi için yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.00/4.00 ve lisanstan 

doğrudan doktora eğitimine başlayanlar için lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.25/4.00 

olması gerekir.  

(2) Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) ilgili dalından 

yüksek lisans eğitimi için en az 65, doktora eğitimi için en az 70 almaları gerekmektedir. 

(3) Yüksek lisans ve doktora için başvuran adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarından en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olması gerekmektedir.  

(4) Bu ortalamalar anabilim dalı başkanının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun 

onayıyla tek bir kriter için en fazla %15 oranında düşük tutulabilir. 

  

Tam Eğitim Bursu 

  

MADDE 6- (1) Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim gören öğrencinin eğitim-

öğretim ücretinden muaf olmasını ifade eder.  

(2) Tam eğitim bursu alan öğrenciler, ilgili enstitü ve anabilim dalının her türlü eğitim, öğretim 

ve araştırma faaliyetlerinde yardımcı eleman olarak görevlendirilirler. Ders ve tez aşamasında 

bulunanlar haftada en az üç gün eğitim ve öğretim faaliyetlerine (ders, seminer, laboratuvar, 

gözetmenlik vb. çalışmalar) katılmak, öğretim elemanlarının araştırma çalışmalarına yardımcı 

olmak ve bilimsel etkinliklerde görev almak zorundadır.  

(3) Bezmialem Vakıf Üniversitesi dışında herhangi bir işte çalışan öğrenciler ile yabancı 

uyruklu ve Bilimsel Hazırlık Programındaki öğrenciler Tam Eğitim Bursundan 

yararlanamazlar.  

 

Tam Eğitim Bursu Öğrenci Kabul Koşulları  

 

MADDE 7- (1) Yüksek lisans eğitimi için lisans mezuniyet not ortalamasının en az 2.50/4.00; 

doktora eğitimi için yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının en az 2.75/4.00 ve lisanstan 

doğrudan doktora eğitimine başlayanlar için lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.00/4.00 

olması gerekir.  

(2) Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) ilgili dalından 

yüksek lisans eğitimi için en az 60, doktora eğitimi için en az 65 almaları gerekmektedir.  

(3) Yüksek lisans ve doktora için başvuran adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarından en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olması gerekmektedir. 

(4) Bu ortalamalar program yöneticisinin gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun 

onayıyla tek bir kriter için en fazla %15 oranında düşük tutulabilir.  

 



Yarım Eğitim Bursu 

 

MADDE 8- (1) Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim gören öğrencinin eğitim-

öğretim ücretinin yarısından muaf olmasını ifade eder. 

(2) Yarım eğitim bursu alan öğrenciler, ilgili enstitü ve anabilim dalının her türlü eğitim, 

öğretim ve araştırma faaliyetlerinde yardımcı eleman olarak görevlendirilirler. Ders ve tez 

aşamasında bulunanlar haftada en az üç gün eğitim ve öğretim faaliyetlerine (ders, seminer, 

laboratuvar, gözetmenlik vb. çalışmalar) katılmak, öğretim elemanlarının araştırma 

çalışmalarına yardımcı olmak ve bilimsel etkinliklerde görev almak zorundadır. 

(3) Bezmialem Vakıf Üniversitesi dışında herhangi bir işte çalışan öğrenciler ile yabancı 

uyruklu ve Bilimsel Hazırlık Programındaki öğrenciler Yarım Eğitim Bursundan 

yararlanamazlar.  

 

Yarım Eğitim Bursu Öğrenci Kabul Koşulları  

 

MADDE 9- (1) Yüksek lisans eğitimi için lisans mezuniyet not ortalamasının en az 2.25/4.00; 

doktora eğitimi için yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının en az 2.50/4.00 ve lisanstan 

doğrudan doktora eğitimine başlayanlar için lisans mezuniyet not ortalamasının en az 2.75/4.00 

olması gerekir.  

(2) Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) ilgili dalından 

yüksek lisans eğitimi için en az 60, doktora eğitimi için en az 65 almaları gerekmektedir. 

(3) Yüksek lisans ve doktora için başvuran adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarından en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olması gerekmektedir. 

(4) Bu ortalamalar program yöneticisinin gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun 

onayıyla tek bir kriter için en fazla %15 oranında düşük tutulabilir.  

 

Burs Başvurularının Değerlendirilmesi 

 

MADDE 10- (1) Başvurular, başvuru ilanında istenen belgeler ile birlikte ilgili Enstitüsü 

Müdürlüğüne yapılır. Her akademik yıl belirlenen kontenjanlar çerçevesinde ilgili Enstitü 

Yönetim Kurulu tarafından başvurular değerlendirilerek aralarında bir sıralama yapılır.  

 

Bursların Takibi ve Bursun Kesilmesi 

 

MADDE 11- (1) Burs verilen her öğrenciye anabilim dalı kurul kararı ile atanmış olan 

danışman öğretim üyesi, öğrencilerin yukarıda belirtilen görev tanımları doğrultusunda 

görevlerini yerine getirip getirmediklerini ve başarı durumlarını izleyerek bursluluk 

durumlarını değerlendirir. Danışman öğretim üyesi hazırlamış olduğu dönemlik raporları 

anabilim dalı başkanlıkları aracılığı ile ilgili Enstitüye iletir.  

(2) Raporların Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilmesi sonucunda bursun devam 

etmesine veya kesilmesine karar verilir ve durum Rektörlüğe bildirilir. 

(3) Burs ve indirime hak kazanan öğrenciler, kayıtlı oldukları programlara devam etmekle 

yükümlüdürler.  

(4) Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde burs veya indirim hakkı kazanmış 

öğrencinin, bursu iptal edilir. Bursu iptal edilen öğrenci kalan sürelerin öğrenim ücretini 

yürürlükteki ücretler üzerinden öder.  

a) Geçerli mazereti olmadan bir yarıyıl devamsızlık,  

b) Yüksek lisans eğitimini dört yarıyıl içerisinde tamamlayamama,  



c) Yüksek lisans programlarında iki dönem sonunda genel başarı not ortalamasının 

2.50’nin altında olması,  

d) Doktora programındaki dersleri 4 yarıyılda tamamlayamama,  

e) Doktora programını 4 yıl içerisinde tamamlayamama,  

f) Doktora programında dört dönem sonunda genel başarı notunun 3.00’ün altında olması,  

g) Beşinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmeme  

h) Doktora yeterlik sınavından başarısız olma,  

i) Doktora tez önerisi savunmasının zamanında yapılmaması,  

j) Doktora tez önerisinin iki kez reddedilmesi,  

k) Tez izleme komitesince iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunma veya tez 

izleme komitesi toplantısına katılmama,  

l) Yüksek lisans/doktora tez savunmasını süresi içerisinde yapmama,  

m) Mezuniyet için gerekli belgeleri süresi içerisinde teslim etmeme,  

n) F1 notu ile başarısız olunması,  

o) Herhangi bir disiplin cezası alınması,  

p) Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde yardımcı eleman olarak görevlendirilmiş 

olanların, ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen günlerde, geçerli mazeret olmadan 

bir ay içerisinde 5 gün devamsızlık yapması,  

q) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisinin kesilmesi, 

r) Enstitü tarafından herhangi başka bir nedenle programdan kaydının silinmesi. 

 

(5) Burs hakkı sadece bir kez lisansüstü eğitime başlanırken verilir. Bursu iptal edilen veya 

ilişiği kesilen öğrenci tekrar burs alamaz. 

 

MADDE 12- Her dönem başarı bursu alacak olan öğrenci kontenjanına Enstitü Müdürlüğünün 

teklifiyle Rektörlük ve Mütevelli Heyeti makamı karar verir.  

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge  

 

MADDE 13 –Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi web sayfasında yayımlanan 14.08.2015 yürürlük 

tarihli Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

Geçiş Hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1– (1) Bu Yönerge 14.08.2015 yürürlük tarihli Yönergenin yerine geçer. 

Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden önce kayıt yaptıran öğrenciler de işbu Yönergenin 

hükümlerine tabidir. 

Yürürlük  

 

MADDE 14- Bu yönerge Mütevelli Heyet’in ……………………..tarihli toplantısında kabul 

edilerek yürürlüğe girmiştir.  

 

Yürütme 

  

MADDE 15- Bu yönerge hükümleri T.C Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü tarafından 

yürütülür.  

 


