
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 iki 

şekilde gerçekleşebilir: 

a) Başarı bursu 

b) Eğitim bursu 

 

Genel Hükümler 

 

MADDE 4- (1) Başvurular, başvuru ilanında istenen belgeler ile birlikte ilgili Enstitüsü 

Müdürlüğüne yapılır. Her akademik yıl belirlenen kontenjanlar çerçevesinde ilgili Enstitü 

Yönetim Kurulu tarafından tüm başvurular değerlendirilerek aralarında bir sıralama yapılır.  

(2) Her dönem burs alacak olan öğrenci kontenjanına Enstitü Müdürlüğünün teklifiyle Rektörlük 

ve Mütevelli Heyeti makamı karar verir. 

(3) Burs hakkı sadece bir kez lisansüstü eğitime başlanırken verilir.  

(4) Bursu iptal edilen öğrenci tekrar burs alamaz. 

(5) Diş Hekimliği programları haricindeki lisansüstü programlara yapılan kayıtlarda, Bezmialem 

Vakıf Üniversitesi mezunlarına ve çalışanlarına %20 indirim uygulanır. 

 

Başarı Bursu Genel Hükümler 

 

MADDE 5- (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) 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 5(beş) gün eğitim ve öğretim faaliyetlerine (ders, seminer, 

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

yardımcı olmak ve bilimsel etkinliklerde görev almak zorundadır.  

(4)  Lisansüstü eğitim için Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği azami süreler boyunca (yüksek 

lisans eğitimi için 4 dönem, doktora eğitimi için 8 dönem) akademik takvimde belirtilen ders 

başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her ay Başarı burslu öğrencilere aylık asgari ücretin net 

tutarının %50’si kadar nakit burs ödemesi yapılır. 

 



Başarı Bursu Öğrenci Kabul Koşulları  

 

MADDE 6- (1) Yüksek lisans eğitimi için; 

a) En az 3.25/4.00 (dört üzerinden üç yirmi beş) Lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmak,  

b) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) ilgili dalından en az 75 

puan almak, 

c) 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 almak 

gerekmektedir. 

(2)  Doktora Eğitimi için; 

a)  En az 3.50/4.00 (dört üzerinden üç elli) Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına sahip 

olmak,  

b) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) ilgili dalından en az 80 

puan almak, 

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 

kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 75 puan veya ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak 

gerekmektedir. 

(3) Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi için; 

a)  Herhangi bir işveren bünyesinde sigortalı olarak çalışmamak, 

b)  Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak ve Türk uyruklu programlar için çıkılmış kontenjanlar 

ile programa kabul edilmemek, 

c) Herhangi bir kurumdan (TUBİTAK, TUBA vb.) burs almamak gerekmektedir. 

 

Başarı Bursu Takibi, Kesilmesi ve Eğitim Bursuna Dönüştürülmesi 

 

MADDE 7-(1) Başarı bursu verilen her öğrencinin danışmanı, 5. Maddesinin 3. Bendinde 

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) a-Başarı bursu alırken Üniversitemizde herhangi bir kadroda çalışmaya başlayan lisansüstü 

öğrencilerin bursları Eğitim Bursuna Dönüştürülür. 

b- Üniversitemizde herhangi bir kadroda çalışmaya başlayan Lisansüstü öğrencilerin çalışmaya 

başladıklarını Enstitü Müdürlüğüne dilekçe ile beyan etmeleri gerekmektedir. Çalıştığını beyan 

etmediği tespit edilen öğrencilerin, çalıştıkları süre içerisinde aldıkları nakdi burs ödemesi 

öğrenciden yasal faiziyle geri tahsil edilir.  

c- Herhangi bir kurumdan (TUBİTAK, TUBA vb.) burs almaya başlayan lisansüstü 

öğrencilerinin başarı bursları Eğitim Bursuna dönüştürülür.  

Herhangi bir kurumdan burs almaya başlayan Lisansüstü öğrencilerin burs almaya başladıklarını 

Enstitü Müdürlüğüne dilekçe ile beyan etmeleri gerekmektedir. Burs almaya başladığını beyan 

etmediği tespit edilen öğrencilerin, burs aldıkları süre içerisinde aldıkları nakdi burs ödemesi 

öğrenciden yasal faiziyle geri tahsil edilir. 
(3) Başarı Bursu alan öğrencilerden BVU Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esaslarının 

38’inci ve 55’inci maddeleri gereği bilimsel kongre veya makalelerinin yayın şartını 7.Maddenin 8/d 

bendinde belirtilen süreler içerisinde tamamlayamayanların bursları, yüksek lisans programları için 

1 yarıyıl ve doktora programları için 2 yarıyıl süresince Eğitim bursuna dönüştürülür.  

(4) Erasmus ile yurtdışına giden Başarı bursu alan öğrencilere, bursları, değişim programı 

dönemi/dönemleri boyunca, ödenmeye devam edilir.  



(5) Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde Başarı bursu kazanmış öğrencinin 

bursu kesilir ve ücretli statüsüne düşer;  

a) Geçerli mazereti olmadan bir yarıyıl devamsızlık yapmak, 

b) Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde yardımcı eleman olarak görevlendirilmiş olup, 

ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen günlerde gelmeyerek, geçerli mazeret olmadan bir ay 

içerisinde 5 gün devamsızlık yapmak,  

c) Bezmialem Vakıf Üniversitesi haricinde bir işte sigortalı olarak çalışmaya başlamak, 

d)Yüksek lisans eğitimini dört yarıyıl, doktora eğitimini sekiz yarıyıl içerisinde tamamlamamak, 

e) Tez konusu ve Başlığını ikinci dönemin sonuna kadar belirlememek,  

f) Doktora yeterlik sınavına ders planında belirtilen dönemde Enstitü Yönetim Kurulunca kabul 

edilir bir mazereti olmadan girmemek, 

g) Doktora yeterlik sınavından başarısız olmak,  

h) Doktora tez önerisi savunmasını Yeterlik sınavından sonra en geç 6 ay içerisinde yapmamak,  

ı) Doktora tez izleme komite raporlarını 1 dönem vermemek, 

j) Yüksek lisans programlarında iki dönem sonunda genel başarı not ortalaması 2.50’nin, doktora 

programlarında dört dönemin sonunda genel not ortalaması 3,00’ün altında olmak,  

k) Herhangi bir disiplin cezası almak,  
(6) Bursu iptal edilen ve ücretli statüsüne düşen öğrenci kalan sürelerin öğrenim ücretini eğitime 

başladığı dönem için belirlenmiş olan ücret üzerinden öder.  

 

Eğitim Bursu Genel Hükümler 

  

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

öğretim ücretinden muaf olmasını ifade eder.  

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

tarafından belirlenen sayıda lisansüstü öğrencisi eğitim bursu ile desteklenir. 

 

Eğitim Bursu Öğrenci Kabul Koşulları  

 

MADDE 9- (1) Yüksek lisans eğitimi için; 

a) En az 3.00/4.00 (dört üzerinden üç) Lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmak,  

b) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) ilgili dalından en az 65 

puan almak, 

c) 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 almak 

gerekmektedir. 

(2)  Doktora Eğitimi için; 

a)  En az 3.25/4.00 (dört üzerinden üç yirmi beş) Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına sahip 

olmak,  

b) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) ilgili dalından en az 70 

puan almak, 

c) 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 almak 

gerekmektedir. 

(3) Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi için; 

a)  Bezmialem Vakıf Üniversitesi haricinde herhangi bir işveren bünyesinde sigortalı olarak 

çalışmamak, 



b)  Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak ve Türk uyruklu programlar için çıkılmış kontenjanlar 

ile programa kabul edilmemek, 

 

Eğitim Bursu Kesilmesi  

 

MADDE 10-(1) Erasmus ile yurtdışına giden Eğitim bursu alan öğrencilerin bursları değişim 

programı dönemi/dönemleri boyunca devam eder.  

(2) Eğitim Bursu alan öğrencilerden BVU Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esaslarının 

38’inci ve 55’inci maddeleri gereği bilimsel kongre veya makalelerinin yayın şartını 10. Maddenin 

2/c bendinde belirtilen süreler içerisinde tamamlayamayanların bursları, yüksek lisans programları 

için 1 yarıyıl ve doktora programları için 2 yarıyıl süresince devam eder.  

(3) Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde Eğitim bursu kazanmış öğrencinin 

Bursu kesilir; ücretli statüsüne geçer. 

a) Geçerli mazereti olmadan bir yarıyıl devamsızlık yapmak, 

b) Bezmialem Vakıf Üniversitesi haricinde herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmaya başlamak, 

c)Yüksek lisans eğitimini dört yarıyıl, doktora eğitimini sekiz yarıyıl içerisinde 

tamamlayamamak, 

d) Tez konusu ve Başlığını ikinci dönemin sonuna kadar belirlememek,  

e) Doktora yeterlik sınavına ders planında belirtilen dönemde Enstitü Yönetim Kurulunca kabul 

edilir bir mazereti olmadan girmemek, 

f) Doktora yeterlik sınavından başarısız olmak,  

g) Doktora tez önerisi savunmasını Yeterlik sınavından sonra en geç 6 ay içerisinde yapmamak,  

h) Doktora tez izleme komite raporlarını 1 dönem vermemek, 

ı) Yüksek lisans programlarında iki dönem sonunda genel başarı not ortalaması 2.50’nin, doktora 

programlarında dört dönemin sonunda genel not ortalaması 3,00’ün altında olmak,  

j) Herhangi bir disiplin cezası almak,  
(4) Bursu iptal edilen öğrenci kalan sürelerin öğrenim ücretini eğitime başladığı dönem için 

belirlenmiş olan ücret üzerinden öder.  

 

Bursların Değerlendirilmesi 

 

MADDE 11- (1) Burs değerlendirilmesinde, ALES/Temel Tıp Puanının %40’ı, Yüksek Lisans 

programlarına başvurularda Lisans not ortalamasının, Doktora programına başvurularda Yüksek 

Lisans not ortalamasının %30’u ve Yabancı Dil Sınavının %30’u hesaplanarak ilan edilen burs 

kontenjan sayısı kadar aday başarı sırasına göre ilan edilir. 4’lük sistemdeki Lisans veya Yüksek 

Lisans Not Ortalaması Yükseköğretim Kurulu’nun yayınladığı eşdeğerlik tablosu esas alınarak 

hesaplanmaktadır. 

 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge  

 

MADDE 12 – Bezmialem Vakıf Üniversitesi web sayfasında yayımlanan 20/10/2019 yürürlük 

tarihli Yönerge 2021-2022 eğitim – öğretim yılı öncesi kayıt yaptıran öğrenciler için yürürlükte 

kalmaya devam edecektir.  

 

Yürürlük  

 

MADDE 13- (1) Bu yönerge Mütevelli Heyet’in 11.09.2021 tarihli 08 sayılı toplantısında kabul 

edilerek yürürlüğe girmiştir.  

 



 

 

 

Yürütme 

  

MADDE 14- (1) Bu yönerge hükümleri T.C Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü tarafından 

yürütülür.  

 

 

Geçiş Hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1– (1) Bu Yönerge yürürlük tarihinden itibaren Enstitüye kayıt yaptıracak 

öğrencilere uygulanacaktır. Daha önceden kayıt yaptıran öğrencilen 20/10/2019 yürürlük tarihli 

Yönerge hükümlerine tabidir.  

 


