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BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 

ÖNLİSANS, LİSANS BURS YÖNERGESİ 
 

 

Amaç 

Madde 1 – 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 çalışmalarını yürütmektir. 

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) Azami Öğrenim Süresi: YÖK’ün belirlemiş olduğu kriterlere göre bir yıl süreli yabancı dil hazırlık 

sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt 

yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, 

öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans 

programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde 

tamamlamak zorundadırlar, 

b) Burs Fonu: Üniversitemiz tarafından öğrencilerimize verilecek burslarda kullanılacak bütçeyi, 

c) Burs: Bir eğitim-öğretim yılı ücretlerinden yapılan indirimi veya yardımı 

d) Burs Komisyonu: Mütevelli Heyeti tarafından Burs başvurularının değerlendirmelerini yapmak üzere 

görevlendirilen komisyonu, 

e) BVÜ: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesini, 

f) ÇAP: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin Üniversitemizin iki diploma programından 

eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı, 

g) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını, 

h) Mütevelli Heyeti: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

i) Normal Öğrenim Süresi: YÖK’ ün belirlemiş olduğu kriterlere göre Üniversitemizde Normal Öğrenim 

Süresi, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç Tıp Fakültemizde altı yıl, Diş Hekimliği ve Eczacılık 

Fakültelerimizde beş yıl, Sağlık Bilimleri Fakültemizde dört yıl, Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulumuzda ise iki yıldır, 

j) Öğrenci İşleri Direktörlüğü: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğünü, 

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

l) Rektör: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörünü, 

m) SOYBİS: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce geliştirilen Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’ni, 

m) Üniversite: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesini, 

n) YANO: Yıllık Ağırlıklı Not Ortalamasını, 

o) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını, 

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, ifade eder. 
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Burs Çeşitleri 

Madde 5 – (1) Bu yönerge kapsamında düzenlenen burslar “YKS Bursu/İndirimi”, “Derece Bursu” 

,“Akademik Başarı Bursu”, “Destek Bursu”, “Yatay Geçiş Bursu/İndirimi” ve “Spor Bursundan” oluşur. 

(2) 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. 

YKS Yerleştirme Bursları/İndirimleri 

Madde 7 – (1) Aşağıda belirtilen burs/indirim türleri ilgili yılda YKS kılavuzunda yer alan ve 

üniversitemizce uygulanacak olan burs/indirim oranlarını ifade eder. 

a) Tam Burslu: YKS 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) %75 YKS Bursu/İndirimi: YKS Kılavuzu’nda %75 burslu olarak belirtilen programlardan birini tercih 

ederek Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak 

kazanan öğrencilerin eğitim ücretlerinden %75 indirim uygulanır. 

c) %50 YKS Bursu/İndirimi: YKS 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. 

d) %25 YKS Bursu/İndirimi: YKS 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) YKS Bursları eğitim sürecindeki başarı düzeyinden bağımsız olarak, normal öğrenim süresince 

kesintisiz devam eder. 

(3) Üniversitemizde veya başka bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci iken ayrılanlar veya ilişiği 

kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanlar, YKS sonuçlarına göre 

üniversitemizin burslu/indirimli programlarına yerleşmeleri halinde, yerleşmiş oldukları burslu/indirimli 

statülerde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. 

Derece Bursu 

Madde 8 – (1) Derece Bursu, ÖSYM tarafından yapılan YKS’ de üstün başarı gösterip Bezmiâlem Vakıf 

Üniversitesi’ne yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere tanınan burstur. Ayrıca bu burstan Üniversitemizde 

veya başka bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci iken ayrılanlar veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile 

bir yükseköğretim programından mezun olanlar yararlanamazlar. 

(2) Derece bursunun ne miktarda sağlanacağı Mütevelli Heyet tarafından belirlenerek ilan edilir ve 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu madde 44’de düzenlenen lisans eğitimi için öngörülen (zorunlu hazırlık dahil) 

normal öğrenim süresi 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. 
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Akademik Başarı Bursu 

Madde 9 – (1) Her akademik yılın sonunda öğrencilerin o yılki akademik başarısına göre bir sonraki 

eğitim öğretim yılı geçerli olmak kaydıyla akademik burs verilebilir. 

Üniversitemiz bölüm/programlarında; 

öğrenci sayısı 20-50 arasında ise sınıf 1.sine (bir öğrenciye), 

öğrenci sayısı 51-100 arasında ise sınıf 1.si ve 2.sine (ilk iki öğrenciye), öğrenci sayısı 101 ve üzerinde ise 

sınıf 1.si, 2.si ve 3.süne (ilk üç öğrenciye), 

bir sonraki akademik yılda diğer tüm burs ve indirimler düşüldükten sonra ödemesi gereken öğrenim 

ücreti üzerinden; 

birinci öğrenciye %20, 

ikinci öğrenciye %15, 

üçüncü öğrenciye %10 oranında, 

eğitim-öğretim ücretinden mahsup edilmek üzere akademik başarı bursu verilebilir. Üniversitemiz 

bölüm/programlarında YKS tam burslu öğrencilere ise; 

Sınıf mevcuduna göre elde ettikleri burs oranının dörtte biri akademik başarı bursu olarak verilebilir. YKS 

Tam burslu öğrenciler için Akademik Başarı Bursları yıl içinde üniversite tarafından öğrenciye 9 eşit taksit 

halinde ödenir. 

(2) Akademik Başarı Bursu elde edebilmek için; 

a) Bütünlemeye kalmamış olmak, 

b) İlgili yılda disiplin cezası almamış olmak. 

c) Yıllık ağırlıklı not ortalaması (YANO) 4.00 üzerinden 3.50 ve üzeri olmak ve 100’lük sisteme 

çevrildiğinde 80 ve üzerine sahip olmak, 

d) İlgili akademik yılda en az 58 AKTS’lik ders almış ve başarıyla tamamlamış olmak 

(3) Normal öğrenim süresini aşarak azami öğrenim süresi içerisinde olan öğrenciler ve kendi isteğiyle ya da 

yatay geçiş yolu ile üniversitemizden ayrılan öğrenciler bu burstan yararlanamazlar. 

(4) 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. 

(5) Akademik başarı bursu hazırlık sınıfını ve yaz okulunu kapsamaz. 

(6) Akademik Başarı Bursunda 100’lük not hesaplanırken aşağıdaki formül kullanılır. Üniversitemiz 

aracılığı ile başka kaynaklardan sağlanan burs hesaplamalarında da aynı formül kullanılır. 

=(Dersten alınan 100’lük not x AKTS) / Toplam AKTS 

(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. 

(9) %100 Destek bursu ile öğrenimine devam eden öğrencilere akademik başarı bursu verilmez. 

(10) Bu şartları sağlayan öğrenciler, Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından belirlenip Üniversitenin web 

sayfasında ilan edilir. 
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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) Burs Komisyonu 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) Destek bursu başvuruları üniversite bütçesinin uygun olması halinde, mevcut öğrenciler ile 

üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler için 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. 

(3) Öğrenci İşleri Direktörlüğünce hazırlanan rapor, Burs Komisyonuna sunulur, Burs Komisyonu 

tarafından, müracaat edenler arasında SOYBİS verileri / mali durumunu kanıtlayıcı belgeler dikkate alınarak 

ihtiyacı olanlara verilecek burs miktarları, burs fonu da dikkate alınarak değerlendirilir ve kararlaştırılır.  

Destek Bursunun Sona Ermesi 

Madde 12 – (1) Burs Komisyonu tarafından belirlenen eğitim-öğretim süresi kadar geçerlidir. 

(2) Normal öğrenim süresini aşarak azami öğrenim süresi içinde olan ve 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 13 – (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 Burs Komisyonu tarafından kararlaştırılır. 

(3) Normal öğrenim süresini aşarak azami öğrenim süresi içinde olan, kayıt yenilemeyen, kendi isteğiyle ya 

da yatay geçiş yolu ile üniversitemizden ayrılan öğrenciler spor bursundan yararlanamazlar. 
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Yatay Geçiş Bursu/İndirimi 

Madde 14 – (1) ÖSYM tarafından yapılan YKS sonucunda yerleştirmeye esas olan Merkezi Yerleştirme 

Puanıyla (Ek Madde-1 kapsamında), üniversitemize yatay geçiş başvurusunda bulunan ve kabul edilip kayıt 

yaptıran öğrencilere; 

İlk 1000 de yer almaları halinde, %100, 

Yerleştirme puanı üniversitemiz bölüm/programlarının, 

%100 burs dilimine eşit ve yüksek olması halinde, %75, 

%75 burs/indirim dilimine eşit ve yüksek olması halinde, %50 

%50 burs/indirim dilimine eşit ve yüksek olması halinde, %25 

oranında eğitim ücretlerinden indirim sağlanır. 

(2) Yatay Geçiş Bursu, önceki öğrenim gördüğü sürede dikkate alınarak hesaplanır ve normal öğrenim 

süresince geçerlidir. Normal öğrenim süresini aşarak azami öğrenim süresi içinde olan öğrenciler ücretli 

statüde devam ederler. 

Madde 15 – (1) Kurum içi yatay geçişlerde öğrencinin daha önceki bölüm/programa yerleştiğinde elde etmiş 

olduğu YKS burs oranı karşılığındaki tutarı, yatay geçiş yapmış olduğu ilgili bölüm/programın eğitim 

ücretinden düşer. Öğrenci yatay geçiş yaptığı yeni bölümde eğitimini normal eğitim-öğretim süresinde 

tamamlayamadığı takdirde ücretli statüye düşer. 

(1) Kurum içi yatay geçişlerde öğrencinin önceki bölüm/programa yerleştiğinde elde etmiş olduğu tüm 

burslar/indirimler (İlk Tercih İndirimi, Derece Bursu, Kardeş İndirimi, Spor Bursu, Destek Bursu vb.) iptal 

olur. Üniversitemiz bütçesinin uygun olması halinde bu yönergenin madde 11 (2) bendi uyarınca belirtilen 

tarihlerde yeniden başvuru yapılabilir. 

Kardeş İndirimi 

Madde 16 – İlgili akademik yılda kardeş olan öğrencilerin her birine ödenmesi gereken ücret üzerinden 

%10 indirim sağlanır. 

Peşin Ödeme İndirimi 

Madde 17 – Eğitim-Öğretim ücretinin her akademik yılın başında belirtilen tarihlerde peşin olarak 

ödenmesi halinde ödeyeceği ücret üzerinden %5 indirim sağlanır. 

İlk Tercih İndirimi 

Madde 18 – (1) 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. 

(2) Ek Yerleştirme sonucunda üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarına yerleşen öğrenciler ilk tercih 

indiriminden faydalanamaz. 

Burslardan Yararlanma 

Madde 19 – (1) Bu Yönerge çerçevesinde, öğrencinin, YKS, Derece Bursu ve peşin ödeme indirimi hariç 

birden fazla indirim ve bursa hak kazanması halinde sadece en yüksek olanından yararlandırılır. 

(2) Normal öğrenim süresini aşarak azami öğrenim süresi içinde olan, kayıt yenilemeyen, kendi isteğiyle ya 

da yatay geçiş yolu ile üniversitemizden ayrılan öğrenciler ile isteğe bağlı hazırlık eğitimi alan ve zorunlu 

hazırlık eğitiminde başarı sağlayamayarak ikinci kez hazırlık eğitimi alacak olan öğrenciler burslardan ve 

indirimlerden yaralanamazlar. 
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Yürürlükten Kaldırılan Yönerge 

Madde 20 – Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi web sayfasında yayımlanan Mütevelli Heyetinin 29.05.2021 

tarihli, 05 sayılı toplantısında kabul edilen, 16.08.2021 yürürlük tarihli Burs Yönergesi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

Madde 21 – İşbu Yönerge Bezmialem Vakıf Üniversitesi Senatosunun 03.08.2022 tarihli, 14 sayılı ve 

Mütevelli Heyeti’nin 19/08/2022 tarihli 08 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. 

Yürütme 

Madde 22– Bu Yönerge hükümleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 


