BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN BURSLARDAN
YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL
YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi’ne bağlı lisansüstü programlarına
kabul edilen öğrencilere sağlanacak burs ve indirim oranlarına ilişkin ilke ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi lisansüstü programlarında uygulanan
burslarla ilgili düzenlemeleri kapsar.
Burs Türleri
MADDE 3- (1) Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi lisansüstü programlarında burs uygulaması iki
şekilde gerçekleşebilir:
a) Başarı bursu
b) Eğitim bursu
Burs Başvurularının Değerlendirilmesi
MADDE 4- (1) Başvurular, başvuru ilanında istenen belgeler ile birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğüne
yapılır. Her akademik yıl ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde başvurular ilgili Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından değerlendirilerek aralarında bir sıralama yapılır.
(2) Her dönem başarı bursu alacak öğrenci kontenjanına Enstitü Müdürlüğünün teklifiyle Üniversite
Senatosu ve Mütevelli Heyeti tarafından karar verilir.
(3) Burs hakkı sadece bir kez lisansüstü eğitime başlarken verilir.
(4) Bursu iptal edilen öğrenci tekrar burs alamaz.
Başarı Bursu
MADDE 5- (1) Bezm-i Alem 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 işveren bünyesinde sigortalı olarak çalışan öğrenciler ile yabancı uyruklu ve bilimsel
hazırlık programındaki öğrenciler Başarı bursundan yararlanamazlar.
(4) Herhangi bir kurumdan (TÜBİTAK, TUBA vb.) burs alanlar Başarı bursundan faydalanamazlar.
(5) Başarı bursu alırken Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi’nde herhangi bir kadroya geçen lisansüstü
öğrencilerin Başarı bursu Eğitim bursuna dönüştürülür.
(6) Başarı bursu alırken TÜBİTAK, TUBA vb. kurumlardan burs almaya başlayan lisansüstü
öğrencilerinin Başarı bursları ilgili kurumlardan aldıkları burs süresince Eğitim bursuna dönüştürülür.
(7) 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 5 gün eğitim ve öğretim faaliyetlerine (ders, seminer, laboratuvar, gözetmenlik vb. çalışmalar)
katılmak, öğretim elemanlarının araştırma çalışmalarına yardımcı olmak ve bilimsel etkinliklerde görev
almak zorundadır.
(8) Yüksek lisans ve doktora eğitimi için Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği azami süreler boyunca
akademik takvimde belirtilen ders başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Başarı burslu lisansüstü
öğrencilere tam zamanlı araştırma görevlisi aylık net ücretinin %75’i kadar nakdi burs ödemesi yapılır.

Başarı Bursu Öğrenci Kabul Koşulları
MADDE 6- (1) Yüksek lisans eğitimi için lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.00/4.00; doktora
eğitimi için yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.25/4.00 ve lisanstan doğrudan doktora
eğitimine başlayanlar için lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.50/4.00 olması gerekir. 4’lük veya
5’lik sistemdeki lisans not ortalaması, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınladığı eşdeğerlik tablosu esas
alınarak hesaplanmaktadır.
(2) Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili dalından yüksek
lisans eğitimi için en az 70, doktora eğitimi için en az 75 almaları gerekmektedir.
(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüksek lisans eğitimi için en az 65, doktora eğitimi için en
az 70 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından
belirtilen puana muadili bir puan almış olması gerekmektedir.
Eğitim Bursu
MADDE 7- (1) Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim gören öğrencinin eğitim- öğretim
ücretinden muaf olmasını ifade eder.
(2) Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi dışında herhangi bir işveren bünyesinde sigortalı olarak çalışan
öğrenciler ile yabancı uyruklu ve bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler Eğitim bursundan
yararlanamazlar.
Eğitim Bursu Öğrenci Kabul Koşulları
MADDE 8- (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. 4’lük veya
5’lik sistemdeki lisans not ortalaması, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınladığı eşdeğerlik tablosu esas
alınarak hesaplanmaktadır.
(2) Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili dalından yüksek
lisans eğitimi için en az 60, doktora eğitimi için en az 65 almaları gerekmektedir.
(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüksek lisans eğitimi için en az 60, doktora eğitimi için en
az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından
belirtilen puana muadili bir puan almış olması gerekmektedir.
Bursların Değerlendirilmesi
MADDE 9- (1)Burs değerlendirmesinde, ALES/ Temel Tıp Puanının % 40’ı, lisans veya yüksek lisans
not ortalamasının %30’u, yabancı dil sınavının (YÖK tarafından eş değerliliği kabul edilen yabancı dil
sınavlarının) % 30’u hesaplanarak ilan edilen burs kontenjan sayısı kadar aday başarı sırasına göre ilan
edilir.
Bursların Takibi ve Bursun Kesilmesi
MADDE 10- (1) Başarı bursu 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.
Raporların Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilmesi sonucunda bursun devam etmesine veya
kesilmesine karar verilir ve karar Rektörlüğe bildirilir.

(2) Başarı bursu alan öğrencilerin, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi dışında herhangi bir işte çalışmaya
başladıklarını ilgili Enstitü Müdürlüğüne dilekçe ile beyan etmeleri gerekir. Çalıştığını beyan etmediği
tespit edilen öğrencilerin çalıştıkları süre içerisinde aldıkları burs miktarları öğrencilerden tahsil edilir.
(3) Erasmus ile yurtdışına giden Başarı bursu alan öğrencilere, bursları, değişim programı
dönemi/dönemleri boyunca, ödenmeye devam edilir.
(4) Erasmus ile yurtdışına giden Eğitim bursu alan öğrencilerin bursları değişim programı
dönemi/dönemleri boyunca devam eder.
(5) Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde burs hakkı kazanmış öğrencinin, bursu iptal
edilir.
a) Geçerli mazereti olmadan bir yarıyıl devamsızlık,
b) Yüksek lisans programlarında iki dönem sonunda genel başarı not ortalamasının 2.50’nin altında
olması,
c) Doktora programında dört dönem sonunda genel başarı notunun 3.00’ün altında olması,
d) Doktora tez önerisi savunmasının zamanında yapılmaması,
e) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 21. maddesi 5.
bendi gereği tez önerisi savunmasına bir mazereti olmaksızın katılmama,
f) Herhangi bir disiplin cezası alınması,
g) Başarı bursu alan öğrencinin Üniversitemiz haricinde herhangi bir işte çalışmaya başlamasını
bildirmesi,
h) Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde yardımcı eleman olarak görevlendirilmiş olan Başarı
burslu öğrencilerin geçerli mazeret olmadan bir dönem içerisinde 5 günden fazla devamsızlık
yapması.
i) Yükseköğretim Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde yer alan öğrencinin Yükseköğretim
Kurumu ile ilişiğinin kesilmesi gerektiği hallerin oluşması,
j) Yükseköğretim Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan lisansüstü asgari öğretim
süreleri içerisinde eğitiminin tamamlanamaması,
(6) Bursu iptal edilen öğrenci kalan sürelerin öğrenim ücretini eğitime başladığı dönem için belirlenmiş
olan ücret üzerinden öder.
(7) BVU Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esaslarının 38’inci ve 55’inci maddeleri gereği
bilimsel kongre veya makalelerinin yayın şartını normal eğitim süresi içerisinde tamamlayamayan
Başarı bursu alan öğrencilerin bursu, yüksek lisans için 1 yarıyıl ve doktora için 2 yarıyıl süresince
Eğitim bursuna dönüştürülür. Eğitim bursu alan öğrencilerin ise yüksek lisans için 1 yarıyıl ve doktora
için 2 yarıyıl süresince bursları devam eder.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 11- (1) Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi web sayfasında yayımlanan 25.07.2016 yürürlük
tarihli Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş Hükümleri
Geçici Madde – 1 (1) Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden önce kayıt yaptıran ve başarı veya tam eğitim
bursu almaya hak kazanan öğrenciler iş bu yönergenin esaslarına tabidirler.
(2) Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden önce kayıt yaptıran ve yarım eğitim bursu almaya hak kazanan
öğrenciler için 25.07.2019 tarihli yürürlükten kaldırılan yönergenin esasları geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu yönerge Mütevelli Heyet’in 20/10/2019 tarihli toplantısında kabul edilerek
yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu yönerge hükümleri T.C Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü tarafından
yürütülür.

