T.C.
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
BURS YÖNERGESİ
(13.04.2016 Tarih ve 2016 / 09 Sayılı Senato Kararı)
(12.05.2016 Tarih ve 2016 /09 Sayılı Mütevelli Heyeti Kararı)
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1
(1) Bu yönergenin amacı; Beykent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek,
başarılı öğrencileri ödüllendirmek, öğrencilerin spor ve sanata olan ilgilerini desteklemek ve
Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından verilecek bursları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2
(1) Bu yönerge; Beykent Üniversitesi’nin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlardaki
öğrencilerine ÖSYM bursları dışında, Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından sağlanacak
üniversite içi akademik başarı, spor ve sanat bursları ile ilgili ortak hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3
(1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile Vakıf Yükseköğretim
Kurumları Yönetmeliği ve Beykent Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 4
(1) Bu yönergede geçen;
a) Başkan: Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı’nı,
b) Burs: Bir eğitim-öğretim yılı ücretinden yapılan indirimi,
c) Burs Komisyonu: Beykent Üniversitesi Yönetim Kurulu’nca seçilen komisyonu,
ç) Mütevelli Heyeti: Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni,
d) Rektörlük: Beykent Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörü’nü,
ğ) Spor ve Sanat Bursları: Başarılı sporculara verilen burs ile sanat alanında uluslararası
düzeyde başarılı olan öğrencilere verilen bursu,
e) Üniversite: Beykent Üniversitesini,
f) Üniversite İçi Akademik Başarı Bursu: Üniversite’deki eğitim-öğretim süresi içinde takip
ettikleri programdaki başarı durumuna göre bir eğitim-öğretim yılı için verilen bursu,
ifade eder.
Burslardan Yararlanma
MADDE 5
Bir öğrenci, sadece bir burs olanağından yararlanır. Birden fazla burstan yararlanma hakkını
elde edenlere, yüksek olan burs tahsis edilir. Üniversitenin burslarından yararlanacak öğrencilerin
belirlenmesinde, herhangi bir fakülte veya bölüm / programa öncelik verilemez.
Burs Başvuruları
MADDE 6
Burs başvuruları aşağıdaki şekilde yapılır:
a. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersizdir.

b. Başvurular, öğrencinin talep ettiği yönergede belirtilen burs türüne göre ilgili birime
yapılır. İlgili birim öğrencinin talebine dayanak teşkil eden belge ve bilgileri toplar,
rektörlüğe sunar.
c. Öğrencinin yönergede belirtilen burs talebine göre birimlerden gelen belgeler Rektörlük
tarafından incelenmek üzere Üniversite Burs Komisyonu’na gönderilir.
d. Burslar, Burs Komisyonundan gelen rapor doğrultusunda Rektörlük kararı ve Mütevelli
Heyeti’nin onayı ile kesinleşir.
Üniversite Burs Komisyonu
MADDE 7
1. Üniversite Burs Komisyonu; rektörün görevlendireceği rektör yardımcısının başkanlığında,
Üniversite Yönetim Kurulu’nun seçeceği üç öğretim üyesinden oluşur.
2. Komisyon, ilgili akademik yılın bahar yarıyılı final sınav sonuçları itibari ile oluşan Ağırlıklı
Genel Not Ortalaması’na (AGNO) göre öğrencilerin durumlarını değerlendirir, başarı sıralaması
yapar ve sonuçlarını bir rapor halinde rektörlüğe bildirir.
İKİNCİ BÖLÜM
Üniversite İçi Akademik Başarı Bursu
Kapsamı
MADDE 8
1. Akademik Başarı Bursu, hazırlık sınıfı ile tam burslu eğitim alan öğrenciler dışında, lisans
programlarında 1, 2 ve 3. sınıfların sınıf birincilerine; ön lisans programlarında ise 1.
sınıfların program birincilerine, takip eden akademik yılda geçerli olmak üzere verilir.
2. Burs için değerlendirme, her akademik yılın başında ve öğrenci kayıtlarından önce kesinleşir.
3. Burs, başlayacak olan yeni akademik yıl için ve bir yıl süre ile verilir.
4. Burs almaya hak kazanan öğrenciler bahar yarıyılı final sınavları sonunda belirlenir.
Başvuru Koşulları
MADDE 9
Üniversite İçi Akademik Başarı Bursu aşağıda belirtilen hallerde verilir.
a. Üniversite İçi Akademik Başarı Bursuna; Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul ve Fakülte
öğrencileri başvurabilir. Ancak, bunlardan tam burslu öğrenciler, İngilizce hazırlık sınıfı
öğrencileri, lisans ve ön lisans birinci sınıf öğrencileri ile artık yıl durumunda olan
öğrenciler bu burstan yararlanamaz.
b. Disiplin cezası almamış olmak.
c. Öğrencinin ilgili eğitim – öğretim programında gösterilmiş olan tüm dersleri almış ve
ağırlıklı genel not ortalamasının 3.00 ve üstünde olması gerekir. Not ortalaması aynı
olan öğrencilerden daha çok kredi / saat ders almış olanlara öncelik verilir. Not
ortalaması ve ders kredi/saat eşitliği durumunda başarı bursu; burs almaya hak kazanan
öğrenciler arasında eşit olarak paylaştırılır.
d. Yatay geçiş ve dikey geçişle gelen öğrenciler; geçiş yaptığı lisans/ön lisans
programında en az 2 yarıyıl eğitim gördükten sonra başarı bursuna başvurabilir. Başarı
puanı hesaplanırken öğrencilerin Beykent Üniversitesi’nde alıp başardığı dersler dikkate
alınır.
e. Öğrencinin, ilgili bahar yarıyılı sonuna kadar, programındaki tüm dersleri başarı ile
tamamlamış olması gerekir.
f. Başarı bursu almaya hak kazanan öğrencinin üniversiteden ayrılması durumunda burs
hakkı başka bir öğrenciye devredilemez.
Burs Oranı
MADDE 10
Burs almaya hak kazanan öğrencilere, eğitim – öğretim ücretinden indirilmek üzere %50
oranında burs verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Spor ve Sanat Bursu
Kapsamı
MADDE 11
1. Spor Bursu, Üniversitemiz bünyesinde yürütülen branşlar dahilinde aşağıdaki koşulları
taşıyan öğrencilere verilir:
a. Bursa müracaat ettiği tarih itibariyle son 3 yıl içerisinde milli sporcu olmak,
b.0Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden aldığı milli sporcu belgesini ibraz eden
faal sporcu olmak,
c. Takım sporlarında bursa müracaat ettiği yıl en üst ligde faal olarak oynamak,
d. Ülkemizi uluslararası alanda temsil ederek madalya almış olmak.
2. Sanat Bursu; Üniversitemiz bünyesindeki tüm sanat dallarından birinde uluslararası
düzeyde ilk üç dereceye girerek başarı sağlayan öğrencilere verilir.
3. Her yıl spor ve sanat dallarında bursa başvuran öğrencilerin durumu, Burs Komisyonu
tarafından değerlendirilerek rektörlüğe sunulur. Spor ve Sanat Bursları yabancı dil hazırlık
öğrencilerini de kapsar.
Sona Ermesi
MADDE 12
Spor ve Sanat bursları öğrencinin;
1. Not ortalamasının üst üste iki kez 2.00’nin altına düşmesi,
2. Hazırlık sınıfında başarısız olması,
3. Disiplin cezası almış olması hallerinde sona erer.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Özel Statü Bursları
Tanımı
MADDE 13
Özel statü bursları, öğrenci veya velisinin aşağıdaki maddelerde yer alan özel statülerden
birine sahip olması halinde eğitim – öğretim ücretinde yapılan indirimlerdir.
Kapsamı
MADDE 14
Özel statü burslarından; önlisans, lisans ve lisansüstü normal eğitim – öğretim süresi içinde
eğitim – öğretim gören tüm öğrenciler yararlanır. Burslar eğitim-öğretim ücretinden indirim
yapılarak uygulanır.
LYS’de Alanında Başarılı Olan, Sıralamaya Giren Öğrencilere Yönelik Burslar
MADDE 15
LYS puan sıralamasında yerleşeceği bölümün puan türünde Türkiye genelinde [Mütercim –
Tercümanlık (İngilizce) ve Mütercim – Tercümanlık (Rusça) ile İngiliz Dili ve Edebiyatı dışında]
ilk 1000’e giren ve üniversitemizin burslu ya da ücretli programlarını tercih eden, ÖSYM tarafından
yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere, her yıl 9 ay süreyle 800 TL burs verilir; ayrıca ilk
1000’e girip ücretli programlarımızı tercih edenlere % 100 indirim uygulanır.
Uluslararası Bakalorya Diplomasına Sahip Olan Öğrencilere Yönelik Burslar
MADDE 16
Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip olup üniversitemizi tercih eden ve kesin kayıt
yaptıran öğrencilere, Bakalorya derecesine göre;
40 ve üstü olanlara %100,
35 – 39 arası olanlara %75,
30 – 34 arası olanlara %60,

24 – 29 arası olanlara %25,
23 ve altında olanlara %10 oranında eğitim – öğretim ücretinden indirilmek üzere burs verilir.
Kardeş Bursu
MADDE 17
Kardeş olan öğrencilerin her birine eğitim – öğretim ücretinin %10’u burs olarak verilir.
Üniversite Öncesi Beykent Eğitim Kurumları Mezunlarına Yönelik Burslar
MADDE 18
1.
Beykent Eğitim Kurumlarından mezun olarak üniversitemizde eğitim – öğretim gören
öğrencilerden üniversite öncesi Beykent Eğitim Kurumlarında 3 tam yıl okuyanlara %10; 6 tam yıl
okuyanlara %20 ve 8 tam yıl okuyanlara %25 oranında eğitim – öğretim ücretlerinden indirilmek
üzere burs verilir.
2.
Beykent Eğitim Kurumları’nda tam burslu olarak okumuş olanlar bu burslardan
yararlanamaz.
Yüksek lisans ve Doktora Öğrencilerine Yönelik Burslar
MADDE 19
Beykent Üniversitesi mezunu olan öğrencilere, uzaktan eğitim programları hariç, Beykent
Üniversitesi tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptırmaları durumunda burs
verilebilir. Hangi programlara ne oranda burs verileceğine her yıl eğitim-öğretim yılı başlamadan
önce Mütevelli Heyet tarafından karar verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük Hükümleri
Yürürlük
MADDE 20
Bu yönerge 2012 – 2013 Eğitim – Öğretim Yılı başından itibaren geçerli olmak üzere
Mütevelli Heyeti’nin onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21
Bu yönerge hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

