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24.10.2022 Tarihli 

Mütevelli Heyet Karar Eki 
 

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Burs/İndirim Çeşitleri 

 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

MADDE 1 - (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Biruni Üniversitesi 

Ana Yönetmeliği esas alınarak hazırlanan bu yönerge Biruni Üniversitesinde öğrenim gören öğrencileri mali olarak 

desteklemek üzere Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından sağlanacak olan burs ve indirimlerin kapsamını ve 

koşullarını düzenlemektedir. 
 

Tanımlar 

MADDE 2 - (1) Bu yönergede geçen; 

a) AGNO: Ağırlıklı Not Ortalamasını, 

b) AYT: Alan Yeterlilik Testlerini, 

c) Başkan: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını, 

d) Mütevelli Heyeti: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

e) Normal Eğitim Süresi: YKS Kılavuzunda belirlenen normal eğitim süresini,  

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

g) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü, 

h) Üniversite: Biruni Üniversitesini, 

i) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını, 

ifade eder. 
 

Burs/İndirim Çeşitleri 

MADDE 3 - (1) Bu yönerge kapsamında düzenlenen burs/indirim çeşitleri;  

a) YKS Bursları,  

b) Üniversite Giriş Bursu,   

c) Akademik Başarı Bursu, 

d) Sporcu Bursu, 

e) Tercih İndirimi, 

f) Personel İndirimi,  

g) Mezun İndirimi,  

h) Aile İndirimi, 

i) Sporcu İndirimi, 

j) Engelli İndirimi, 

k) Şehit ve Gazi İndiriminden oluşur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Burslar 

YKS Bursları/İndirimleri 

MADDE 4 - (1) Biruni Üniversitesi’nin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda belirtilmiş olan burslu 

programlarına yerleştirilen öğrencilere verilen, öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan karşılıksız burslardır. 

İlgili burs, hazırlık sınıfı ve normal eğitim öğretim süresi dahil olmak üzere sadece eğitim-öğretim ücretini kapsar. Yaz 

okulunu kapsamaz.  
 

Üniversiteye Girişte AYT Sıralamasına Göre Sağlanan Burs 

MADDE 5 - (1) Biruni Üniversitesinde öğrencinin yerleştiği lisans programlarında YKS sonuçlarına göre Mütevelli Heyetin 

belirlemiş olduğu AYT sıralamasına göre ve Mütevelli Heyetin belirlemiş olduğu miktarda karşılıksız olarak sağlanan 

burslardır. 
 

a) Burslar, normal eğitim süresini kapsar. Aylık olarak ödenmek suretiyle, 8 ay süreyle devam eder. Ancak; 

bursun devam etmesi için her akademik yıl sonunda  AGNO’nun 4.00 üzerinden en az 3.00 ve üzerinde 

olması, devamsızlıktan başarısız sayılmamış olması gerekmektedir. Daha önce bir üniversiteden mezun olup 

üniversitemizi tercih eden veya başka bir üniversitede öğrenim görmekte iken kaydını sildirmeksizin 

üniversitemizi tercih eden öğrencilere burs verilip verilmemesi hususu Mütevelli Heyetin onayına sunulur.  
 

Akademik Başarı Bursu 

MADDE 6 - (1) Her akademik yılın sonunda, ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrencinin o yılki akademik 

durumuna bakılarak, bir sonraki eğitim-öğretim yılında geçerli olmak kaydıyla, 8 ay boyunca devam edecek olan akademik 

başarı bursu aşağıda belirtilen başarı koşullarını yerine getiren öğrencilere ödenir.      
 

a) Başarı Koşulları: 

-Ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı oldukları ilk iki yarıyılı (60 AKTS) tamamlamış olmak, 

-En az 3.00 AGNO’ya sahip olmak koşulu ile Fakülte/Meslek Yüksekokul sıralamasında ilk üçe 

girmek, bölüm/program sıralamasında birinci olmak,  
 

b) Aylık Akademik Başarı Bursu Tutarları: 

Fakülte/ Meslek Yüksekokul birincilerine  600.-TL 

Fakülte/Meslek Yüksekokul ikincilerine    500.-TL 

Fakülte/Meslek Yüksekokul üçüncülerine  400.-TL  

Bölüm/Program birincilerine 300.-TL 

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KILAVUZ_28022018.pdf
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(2) Akademik başarı bursu hazırlık sınıfını ve yaz okulunu kapsamaz. 

(3) Üniversitemize yatay geçiş ve dikey geçiş yolu ile gelen öğrencilerin akademik başarı bursundan yararlanabilmesi için 

işbu maddenin (1) bendindeki başarı koşullarını birlikte sağlıyor olması gerekir. 

(4) Fakülte/Meslek Yüksekokul sıralamasında ilk üçe giren öğrenci aynı zamanda bölüm/program birincisi olmuşsa bursun 

yüksek olanından yararlanır.  

(5) Türkçe ve İngilizce olarak eğitim yapılan fakülte/bölümlerin başarı sıralaması belirlenirken tek fakülte/bölüm olarak 

değerlendirilir.  

(6) Meslek Yüksekokulu programlarında başarı sıralaması belirlenirken 1.ve 2. öğretimi olan programlar tek program olarak 

değerlendirilir.  
 

Sporcu Bursu 

MADDE 7 - (1) Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan mutabakat metni kapsamında yer alan sporculara 2020-2021 eğitim 

öğretim yılı için geçerli olan %100 oranında verilen burstur.   

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İndirimler  

Tercih İndirimi 

MADDE 8 - ( 1) ÖSYM tarafından Biruni Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarına, Mütevelli Heyetin belirlemiş 

olduğu tercih sıralamasında yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranlarda uygulanan 

indirimdir.    
 

Personel İndirimi 

MADDE 9 - (1) Biruni Üniversitesi kadrolu çalışanlarına, en az 1 yıl çalışmış olması şartıyla ve Rektörlükçe uygun 

görülmesi halinde Üniversitemizde çalıştığı sürece ön lisans, lisans ve lisansüstü programları ile kurs ve sertifika programı 

ücretlerinden Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranlarda uygulanan indirimdir. 
 

Mezun İndirimi 

MADDE 10 - (1) Biruni Üniversitesinin herhangi bir programından mezun olup, yeniden Biruni Üniversitesi programlarına 

yerleşen öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranlarda uygulanan indirimdir. 
 

Aile İndirimi 

MADDE 11 - (1) Biruni Üniversitesinde öğrenim görmekte olan eş, çocuk ve kardeşlerden her birine (mezun öğrencilerin 

kardeşleri dahil) %5 oranında uygulanan indirimdir.  
 

Sporcu İndirimi 

MADDE 12 - (1) Sporcu lisans belgesinin geçerlilik süresi güncel olması koşuluyla, sporun herhangi bir dalında Milli Takım 

kadrosunda yer alan öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranlarda uygulanan indirimdir. 
 

Engelli İndirimi 

MADDE 13 - (1) Tam teşekküllü sağlık kurumundan alınan sağlık raporuna göre engel oranı %80 ve üzeri olan öğrencilere 

eğitim-öğretim ücretinden Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranlarda uygulanan indirimdir. 
 

Şehit ve Gazi Malul İndirimi 

MADDE 14 - (1) Türk Silahlı Kuvvetleri, Kolluk Güçleri, Kamu Görevlisi ve 15 Temmuz şehit veya malul gazi eşi ve 

çocuklarına Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranlarda uygulanan indirimdir. 
 

Peşin İndirimi 

MADDE 15 - (1) Her akademik yılın başında belirtilen tarihlerde eğitim-öğretim ücretinin tamamının peşin olarak ödenmesi 

halinde, ödenecek ücret üzerinden Mütevelli Heyetin belirlediği oranda uygulanan indirimdir. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 
 

Bursun/İndirimin Sürekliliği 

MADDE 16 - (1) Mütevelli Heyet, yeni burs/indirimler verilmesine karar verebileceği gibi, bu burs/indirimlerden bazılarının 

geçici olarak uygulamasının durdurulmasına da karar verebilir. Verilecek burs/indirim ve oranları her yıl Mütevelli Heyet 

tarafından yeniden değerlendirilir. 

(2) Biruni Üniversitesi tarafından sağlanan (YKS burs/indirim, tercih indirimi ile peşin indirimi hariç) burs/indirimlerden 

birden fazlasını hak kazanan öğrenciler bu burs/indirimlerden en yüksek olanından yararlanır. 

(3) Burslar/indirimler normal eğitim süresince geçerlidir. 
 

Bursun/İndirimin Kesilmesi 

MADDE 17 -  (1) 

a) Hırsızlık, sahtekarlık vb. yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyen veya öğrenci disiplin yönetmeliğine göre disiplin 

cezası alan öğrencinin YKS bursu/indirimi dışındaki burs ve indirimleri kesilir.  

b) Sınıf tekrarı durumunda, öğrencilerin Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından verilen burs/indirimleri kesilir. 

c) Üniversitemizde öğrenim gören bir öğrencinin, yeniden sınava girerek aynı/farklı programa yerleşmesi durumunda, 

devam eden tüm burs ve indirimleri kesilir. 

d) Öğrencinin kurum içi yatay geçiş yapması halinde, devam eden tüm burs ve indirimleri kesilir. İlgili programın en 

düşük YKS indirimi uygulanır. 
 

Yürürlük  

MADDE 18 - (1) Bu yönerge, Üniversite Mütevelli Heyeti 24/10/2022 tarihli ve 23 sayılı toplantısında kabul edilerek 

yürürlüğe girmiştir.  
 

Yürütme 

MADDE 19 - (1) Bu yönergeyi Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür. 


