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İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

BURS YÖNERGESİ 

(Kabulü:14.03.2017 tarih ve 5 sayılı Senato Kararı) 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerine sağlanan 

çesitli burs olanaklarını tanımlamak ve burs alma sürecini düzenlemektir.  

 

Kapsam 

Madde 2- (1) Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesine kayıtlı Önlisans, Lisans, Yüksek 

Lisans ve Doktora öğrencileri ile onlara verilecek olan burslar hakkındaki ortak hükümleri 

kapsamaktadır. 

 

Dayanak 

Madde 3- (1) Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile Vakıf 

Yükseköğretim Kurumları Yönetmenliği ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Ana Yönetmeliği 

esas alınarak düzenlenmiştir. 

 

Tanımlar 

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Mütevelli Heyet: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

c) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini, 

ç) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

d) Burs komisyonu: Üniversitede öğrencilere verilecek bursları değerlendiren kurulu, 

ifade etmektedir. 

 

Burs Komisyonu 

Madde 5- (1) Üniversite Burs Komisyonu, Mütevelli Heyetinin görevlendireceği 

komisyondan oluşur. Komisyon başkanının çağrısıyla toplanılır, ancak komisyonun aldığı 

kararlar Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. 

 

Burs Başvuruları 

Madde 6- (1) Mütevelli Heyetince belirlenen tarihler arasında burslara müracaat etmek 

isteyen öğrenciler burs başvuru formunu doldurarak ve istenen diğer belgeleri de başvuru 

formuna ekleyerek Mali İşler Daire Başkanlığına teslim eder. Belirlenen tarihler arasında 

müracaat edilmeyen başvuru talepleri kabul edilmez.  

(2) Mali İşler Daire Başkanlığı öğrencilerin burs taleplerini ve taleplere ilişkin belge ve 

bilgileri toplayarak üniversite burs komisyonuna gönderir. Komisyon; başvuruları inceleyerek 

değerlendirir ve aldığı kararları Mütevelli Heyetin onayına sunar. 

(3) Onaylanan kararlar gereği için Mali İşler Daire Başkanlığı’na, Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’na ve uygun görülen diğer daire başkanlıklarına gönderilir. 

 

Burslardan Yararlanma 
Madde 7- (1) Bir öğrenci ancak bir burstan yararlanır. Birden fazla burs ve öğretim ücreti 

indirimi almaya hak kazanan öğrenci, kardeş indirimi ve nakit olarak verilen burslar ve 

benzerleri hariç olmak üzere, yalnızca miktar olarak en yüksek olanından ve tek bir burstan 

yararlanır. Ancak komisyon kararı ile verilen burslarda bu hüküm uygulanmaz. Üniversitenin 
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burslarından yararlanacak öğrencilerin belirlenmesinde her hangi bir fakülte veya 

bölüm/programa öncelik verilmez. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Burs Çeşitleri 

ÖSYM Bursları 

Madde 8- (1) ÖSYM Bursları, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna 

göre ÖSYM Öğrenci Tercih Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere 

verilen sadece öğretim ücretini karşılayan tam veya kısmi burslardır.  Bu bursalar aşağıdaki 

oranlara göre öğretim ücreti üzerinden indirim yapılarak uygulanır. 

%100 Burs: öğretim ücretinin tamamını, 

%75 Burs: öğretim ücretinin dörtte üçünü,  

%50 Burs: öğretim ücretinin yarısını,  

%25 Burs: öğretim  ücretinin dörtte birini,  kapsar.  

Bursluluk oranlarının dışındaki tutarlar ücret olarak ödenir. 

(2) Üniversitede verilen tam ve kısmi burslar karşılıksız olup, herhangi bir başarı şartı 

aranmaksızın hazırlık sınıfını da kapsayan ve öğrencinin öğrenim gördüğü programın normal 

öğretim süresince geçerlidir.  

(3) ÖSYM Bursları ancak normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması 

hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere, kesilir.  

(4) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavına girip üniversitemizi yeniden 

kazanan ve kayıt yaptıran burslu öğrencilerimiz önceki burs haklarını kaybeder. 

(5) Üniversitemizden mezun olduktan sonra tekrar üniversitemizde önlisans ve lisans hakkı 

kazanan öğrencilere % 50 burs verilir. 

 

Derece Bursları 

Madde 9- (1) ÖSYM tarafından ( Yabancı Dil puanıyla yerleşenler hariç)  yapılan merkezi 

sınav sonucunda, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen başarı dilimleri içerisinde yer 

alan ve üniversitemize kesin kayıt yaptıran öğrencilere yılda dokuz ay süreyle aşağıdaki 

burslar verilir. 

(a) İlk 10 sıralamasına giren öğrenciye 2500 TL 

(b) İlk 10-100 sıralamasına giren öğrenciye 2000TL 

(c) İlk 100-500 sıralamasına giren öğrenciye 1500 TL 

(d) İlk 500-1000 sıralamasına giren öğrenciye 1000 TL. 

Bu başarı dilimlerine göre verilecek aylık burs miktarları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından 

belirlenir ve web sayfasında ilan edilir. Bu burslar karşılıksız olup hazırlık sınıfını da kapsar 

ve öğrencinin yerleştirildiği programda başarılı olduğu normal öğretim süresince verilir. 

(2) Öğrencilere verilen Derece Bursları aşağıdaki hallerde kesilir. 

a) Üst üste iki yarıyıl not ortalamasının 4.00 üzerinde 2.00’nin altına düşmesi. 

b) Yasal mazereti bulunmadan bir dönem kayıt yenilememesi. 

c) Bir disiplin cezası almış olması. 

d) Öğrencinin derslere yasal devam şartını yerine getirmemesi. 

(3) Kaydını donduran öğrenci, kaydını dondurduğu süre içerisinde bu burstan yararlanamaz. 

(4) Derece bursları normal eğitim süresinin aşılması, bir disiplin cezasının alınması ve  

kesinleşen bir mahkumiyet kararının bulunması hallerinde cezanın kesinleştiği tarihten geçerli 

olmak üzere kesilir. 

 

 

Tercih Bursu 
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Madde 10- (1) ÖSYM tarafından yapılan sınavın sonucunda Üniversitemizin %100 ücretli 

herhangi bir bölümünü ilk beş tercihe yazıp, kayıt yaptıran öğrencilere verilen burstur. 

(2) Tercih bursu, öğretim ücreti üzerinden % 30 indirim yapılarak uygulanmaktadır. Bu 

burslar, karşılıksız olup herhangi bir başarı şartı aranmaksızın, hazırlık sınıfını da kapsayan ve 

öğrencinin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresince geçerlidir. 

(3) Tercih bursu, disiplin cezası alınması halinde cezanın kesinleştiği tarihten geçerli olmak 

üzere kesilir.    

 

Akademik Başarı Bursu  

Madde 11- (1) Akademik başarı bursu, öğrencilerin üniversitedeki eğitim-öğretim süresi 

içinde takip ettikleri programdaki başarı durumu dikkate alınarak yılsonu Genel Ağırlıklı Not 

Ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere bir sonraki eğitim-öğretim yılı 

öğretim ücreti üzerinden Mütevelli Heyeti tarafından % 5 oranında yapılan indirim veya 

destek bursudur.  

(2) Akademik başarı bursuna başvuran öğrencilerin ilgili bölümün/programın ders planlarında 

gösterilen tüm dersleri başarmış olması gerekir. Herhangi bir şekilde ders intibakı yaptıran 

öğrenciler ile ikinci lisans dalı (çift anadal) öğrencileri bu bursa başvuramaz.  

(3) Akademik başarı bursu hakkı kazanan tam burslu öğrenciler öğretim ücreti indiriminden 

yararlanamaz.  

(4) Akademik başarı bursu, disiplin cezası alınması halinde cezanın kesinleştiği tarihten 

geçerli olmak üzere kesilir.    

(5) Burs başvuruları eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda yapılıp, bir sonraki eğitim-

öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren uygulanır. Yaz öğretiminde alınan derslerin notları 

GANO’ya dahil edilmez. 

(6) Mezun olan ve % 100 burs alan öğrenciler bu haktan yararlanamazlar. 

 

Lisansüstü Eğitim Bursu 

Madde 12- (1) Üniversitemizin önlisans ve lisans programlarından mezun olan ve 

üniversitemiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına kabul edilen öğrencilere diploma 

derecesi, ALES, Yabancı Dil puanına ve erken kayıt dönemlerine göre öğretim ücreti 

üzerinden Psikoloji ve Klinik Psikoloji öğrencileri hariç %50 oranında Mütevelli Heyeti 

tarafından yapılan indirim bursudur.  

 (2) Lisansüstü eğitim bursu normal öğretim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının 

alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere kesilir. 

 

Yatay Geçiş Bursu 

Madde 13- (1) Üniversitemiz bölümlerine/ programlarına başka üniversitelerden Yatay Geçiş 

yapan öğrencilere öğretim ücreti üzerinden Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranlarda 

süreli olarak yapılan indirim bursudur. 

(2) Yatay geçiş bursu normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması 

hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere kesilir. 

 

 

ARGE Teşvik Bursu 

Madde 14- (1) İstanbul Gelişim Üniversitesinde dünya çapında, yenilikçi ve girişimci 

yaklaşıma uygun projeler gerçekleştiren öğrencilerimize ARGE teşvik bursu verilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlük 

Madde 15- (1) Bu yönerge, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı başında yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 16- (1) Bu yönerge hükümleri Mütevelli Heyeti tarafından yürütülür. 

 

 


