Kabulü:04.10.2021 tarih ve 2021/ 73 sayılı Senato Kararı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak, başarı sırası
yüksek olan üniversite adaylarının Yüksek İhtisas Üniversitesini tercih etmelerini özendirmek,
Üniversiteye yerleşen öğrencileri başarıya yöneltmek, başarılı öğrencileri ödüllendirmek ve
maddi imkânsızlık çeken öğrencilere destek olmak üzere verilecek olan burs ve indirimlere ilişkin
uygulamaları düzenlemektir.

Kapsam
Madde2-(1)Bu Yönerge, Üniversite öğrencilerine sağlanacak burs, indirim ve öğrenim ücretiyle
ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 6495 sayılı Yüksek İhtisas
Üniversitesi Kuruluş Kanununa ve bu Kanunlara dayanılarak çıkarılmış bulunan Yüksek İhtisas
Üniversitesi Ana Yönetmeliğine göre düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen,
a) Mütevelli Heyeti: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
b) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosunu,
ç) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,
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d) Yönetim kurulu: Yüksek İhtisas Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
e) Üniversite Burs Değerlendirme Kurulu: Rektör tarafından görevlendirilen, sekretarya
hizmetleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülen, Rektör veya Rektör Yardımcısı
Başkanlığında, Genel Sekreter veya Yardımcısı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, İdari ve
Mali Hizmetler Daire Başkanı, öğrencinin kayıtlı olduğu Fakülte/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu/Enstitüden görevlendirilecek bir öğretim elemanından oluşan kurulu,
f) Kısmi burs: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında belirtilen %75, %50 ve %25 oranlarındaki
indirimi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Burslar ve İndirimler
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Bursu ve İndirimi
Madde 5- (1) YKS burs ve indirimi, sadece Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “Burslu” veya
“İndirimli” öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsar.
(2) Bu burs ve indirim, karşılıksız olup, öğrenim ücretinin tamamının (%100) veya %75,
%50 veya
%25’inin alınmaması şeklinde uygulanır. Öğrenciye herhangi bir ek mali yük getirmez.
(3) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) burs ve indirim kontenjanları dahilinde
önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen öğrenciler, söz konusu kılavuzda belirtilen
normal öğrenim süresinin sonuna kadar ders ve başarı koşulu aranmaksızın
yerleştirildikleri burs ve indirim oranlarından yararlanırlar.
(4) Ön lisans programlarının burslu veya indirimli kontenjanlarına yerleştirilen
öğrenciler dört yarıyıl süresince ders ve başarı koşulu aranmaksızın söz konusu burs
veya indirim oranlarından yararlanırlar. Dört yarıyılın sonunda mezuniyet hakkı elde
edemeyen ön lisans programı öğrencilerinin bursu veya indirimi sona erer.
(5) Tıp Fakültesi hariç lisans programlarına burslu veya indirimli kontenjanlarına
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yerleştirilen öğrenciler sekiz (8) yarıyıl süresince ders ve başarı koşulu aranmaksızın
söz konusu burs veya indirim oranlarından yararlanırlar. Sekiz yarıyılın sonunda
mezuniyet hakkı elde edemeyen lisans programı öğrencilerinin bursu veya indirimi sona
erer.
(6) Tıp Fakültesine burslu veya indirimli kontenjanlarına yerleştirilen öğrenciler, on
iki(12)yarıyıl süresince ders ve başarı koşulu aranmaksızın söz konusu burs veya
indirim oranlarından yararlanırlar. 12 yarıyıl sonunda mezuniyet hakkını elde edemeyen
Tıp Fakültesi öğrencilerinin bursu veya indirimi sona erer.
(7) Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş kontenjanı ile Üniversitenin
lisans/ön lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin Üniversite tarafından kabul
edilecek burs ve indirim süreleri, intibak ettirildikleri yarıyıldan başlayarak normal
öğrenim süresi sonuna kadar devam eder (İntibak ettirilen yarıyıl açıkça belirtilir ve
daha önceki yarıyıllardan ders alınmasının öngörülmesi, öğrenim ücretinin önceki
yarıyıllara yürütülmesini gerektirmez). Bu süre içinde mezuniyet hakkını elde edemeyen
öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.
(8) Burs veya indirimin sona ermesi nedeniyle “tam ücretli” olarak öğrenimine devam
edecek öğrencilerin ücretlendirilmelerinde, kayıt yapılan yıl için her yıl TÜFE oranları
dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin uygun göreceği oranda öngörülen ücret esas alınır.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Bursu

Madde6(1)DikeyGeçişSınavısonuçlarınagöre%100bursluveya%75,%50ve%25indirimli

olarak

lisans programlarına yerleştirilen öğrenci, azami altı (6) yarıyıl süresince, ders ve başarı
koşulu aranmaksızın söz konusu burs veya indirim oranlarından yararlanır. Bu süre
sonunda mezun olamayan öğrencinin bursu veya indirimi sona erer.(2) Burs veya
indirim süreleri öğrencilerin intibak edildikleri yarıyıldan başlayarak hesaplanır ve
kalan normal öğrenim süresi belirtilerek burslu veya indirimli kabul edilecek süre tespit
edilir.
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Üstün Başarı Bursu

Madde 7- (1) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Üstün Başarı Bursu,
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre kayıt yapılan Üniversitedeki
programın puan türü sıralamasına dayalı olarak verilen burstur.
(2) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT)
sonuçlarına göre (uzaktan eğitim ve açık öğretim ön lisans programları hariç)
a) YKS başarı sıralamasında İlk 100’e giren öğrencilere
b) YKS başarı sıralamasında İlk 101-500 arasında olan öğrencilere
c) YKS başarı sıralamasında İlk 501-1000 arasında olan
öğrencilere ç) YKS başarı sıralamasında İlk 1001-2500
arasında olan öğrencilere

d) YKS başarı sıralamasında İlk 2501-5000 arasında olan öğrencilere
e) YKS başarı sıralamasında İlk 5001-10000 arasında olan öğrencilere
normalöğrenimdöneminde(ikiyarıyıldaöğrenimgörülmesihalinde8aysüresince“Üstün
Başarı Bursu” verilir. Öğrenimin üç dönem olarak yapılması halinde, üstün başarı
bursu yine 8 ay için ödenir.
(3) Üstün Başarı Bursu olarak öğrencilere ödenecek tutar, her yıl Nisan ayında
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Tercih Bursu
Madde 8- (1) Üniversiteyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ilk
sırada yerleşen öğrencilere verilen burstur.
(2) Tercih Bursu, normal eğitim-öğretim döneminde öğrencilere 8 ay süresince uygulanır.
(3)

“Tercih Bursu” olarak öğrencilere ödenecek tutar, her yıl Nisan ayında Mütevelli

Heyeti tarafından belirlenir.
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Akademik Başarı Bursu
Madde 9- (1) Öğrencinin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenimindeki akademik başarısı
esas olarak belirlenen ve bir eğitim-öğretim yılı için verilen burstur.
(2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzlarında “Ücretli” öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen ön lisans ve
lisans programlarında öğrenim gören öğrencinin akademik yıl içinde bütün zorunlu ve
seçmeli derslerden başarı sağlaması ve Yıl Sonu Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının
(GANO) 3,85 ve üzeri olması halinde, izleyen akademik yılla sınırlı olmak üzere en yüksek
Yıl Sonu Genel Ağırlıklı Not Ortalamasına (GANO) sahip her sınıftan 2 (iki) öğrenci
öğrenim ücretinin %75’inden muaf tutulur.

(3) Akademik Başarı Bursu her akademik yıl için ayrı değerlendirilir. Yarıyıl/yıl tekrarı
yaparak akademik ortalamasını yükselten öğrenciye Akademik Başarı Bursu verilmez.
(4) Akademik Başarı Burslarından Tıp Fakültesi İntörn öğrencileri hariç, Üniversite ön
lisans, lisans ve lisansüstü programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen veya yatay geçişle
kayıt yaptıran, “Ücretli” olarak öğrenim gören öğrenciler yararlanır.
(5) Lisansüstü programlarda her yarıyıl sonunda dönem not ortalaması 3,90-4,00 olanlar
takip eden dönem için Akademik Başarı Bursu alabilir.

Spor Başarı Bursu
Madde10-(1)Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun belirlediği olimpik branşların
birinde bireysel ya da takım halinde ulusal ve uluslararası turnuvalarda, Türkiye,
Avrupa, Dünya ve Olimpiyat derecesi olan milli sporculara verilen burstur.
(2) Spor Bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler branşlarındaki ulusal ve
uluslararası düzeydeki tüm çalışma, başarı, derece vb. bilgi ve belgeleri bir dosya ile
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim ederler.
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(3) Burs verilecek branşlar ve sporcular, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca
Burs Değerlendirme Kuruluna bildirilir. Bu Bursu almaya hak kazanan öğrenci, izleyen
akademik yılda “Spor Başarı Bursu” ile desteklenir. Burs desteğinin sonraki yıllarda
devam etmesi için öğrencinin Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00
olması gerekmektedir.

Sosyal Destek Bursu
Madde 11- (1) Öğrenim ücretini ödemekte maddi güçlük çeken öğrencilerin
öğrenimlerine devamlarını sağlamak ve başarılarını arttırmak amacıyla verilen
burstur.
(2) Burstan yararlanmak isteyen öğrenci, ihtiyaç durumunu gösteren belgeleri
ekleyerek dilekçe ile müracaat eder.
(3) Burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin Genel Not Ortalamasının(GANO) en az
3.00 başarı şartını sağlayan öğrencilere verilen bir burstur.
(4) Bu Bursu alabilecek öğrenci, programlarında kayıtlı öğrenci sayısınca %10’luk
başarı diliminde olması halinde verilen bir burstur.
(5) Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler ve burs türleri (nakit, kitap, kırtasiye,
beslenme, barınma yardımı vb.) ve miktarı her yıl Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenir.
Yüksek İhtisas Üniversitesi Çalışanları ve Çocukları Destek Bursu
Madde 12- (1) Yüksek İhtisas Üniversitesinde tam zamanlı çalışan akademik ve idari
personeli

kendisi

ile

bakmakla

yükümlü

olduğu

çocuklarına,

Yüksek

İhtisas

Üniversitesinin herhangi bir öğretim programında kayıtlı olmaları halinde, normal
öğrenim süresi sonuna kadar başarı koşulu aranmaksızın öğrenim ücretinin %25’i
oranında Destek Bursu verilir.
(2) Yüksek İhtisas Üniversitesinde görev yapmakta olan akademik ve idari personelden
Yüksek İhtisas Üniversitesi lisansüstü programlarına kayıt hakkı kazananlara, normal
öğrenim süresi sonuna kadar öğrenim ücretinin %100’ü oranında Destek Bursu verilir.
Öğrenimde başarılı olunamaması halinde, yararlandırılan destek bursu tutarı,
yararlandırılan tarihlerden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile öğrenciden geri alınır.
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Lisansüstü öğrenimini başarı ile tamamlayanlar, yararlandırıldıkları destek bursu süresi
kadar Üniversiteye karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü altına girer. Zorunlu hizmet
süresini tamamlamayanlardan, yükümlü oldukları hizmet süresi esas alınarak,
yararlandırılan destek bursu tutarı, yararlandırılan tarihlerden itibaren hesaplanacak
yasal faizi ile geri alınır.
(3) Üniversiteden ayrılan veya görevine son verilen personel, kendisi ve/veya çocukları
izleyen akademik dönemden itibaren, Mütevelli Heyetin aksi yönde kararı olmadıkça,
bu burs hakkından yararlanamaz.

Şehit ve Gazi Çocukları Bursu
Madde 13- (1) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında Şehit veya Gazi
olduğu resmi belgeyle tespit olunan kişilerin çocuklarına verilen burstur.
(2) Bu burstan yararlanmak isteyen öğrenciler, bir dilekçe ve ekinde ilgili
kurumdan alınmış şehitlik veya gazilik belgesi ile müracaat ederler.
(3) Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler öğrenim ücretinin %25’inden muaf tutulur.

Kardeş Bursu
Madde 14- (1) Üniversite ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim
gören kardeş öğrencilere verilen burstur.
(2) Kardeş olan öğrencilerin her birine öğrenim ücretinin %5’i oranında burs verilir.
(3) Kardeşlerden birinin, mezun olması hariç, herhangi bir sebeple Üniversite ile
ilişiğinin kesilmesi halinde burs sona erer.

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Vakfı (TİVAK) Bursu
Madde 15- (1) Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Vakfı (TİVAK) tarafından gerekli
görüldüğü takdirde Üniversite ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim
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gören ve ihtiyacı olan öğrencilere verilen burstur.
(2) Bu burstan yararlanmak isteyen öğrenciler müracaatlarını TİVAK’a yapar. Bu bursu
alması uygun görülen öğrenciler ve burs oranları, TİVAK tarafından belirlenerek
Üniversiteye bildirilir.
(3) TİVAK tarafından bildirilen öğrencilere Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli
Heyetin kararı ile burs verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Burs Tahsisi, Uygulama Usul ve
Esasları Burs Tahsisi, Uygulama Usul ve Esasları
Madde 16- (1) Yönergede belirtilen burs ve indirimlerden yararlanmak isteyen
öğrenciler bir dilekçe ve ilgili evraklar ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat
ederler.
(2) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, alınan müracaatları inceleyerek, görüşleri ile birlikte
bir hafta içinde Burs Değerlendirme Komitesine iletir. Burs Değerlendirme Komitesi,
başvuran öğrencilerin durumlarını değerlendirerek sonuçlarını bir rapor halinde
Rektörlüğe bildirir.
(3) Burs ve indirim alma koşulunu sağlayan öğrencilerin listesi, Yönetim Kurulu kararı
alındıktan sonra Rektörlük tarafından Mütevelli Heyete sunulur.
(4) Mütevelli Heyeti, gerekli gördüğü durumlarda burs alacak öğrencilerin tespiti için
ayrı komisyon kurulmasını ve yeniden değerlendirme yapılmasını talep edebilir.
(5) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Üniversiteye kayıt yaptıran burslu ve
indirimli

öğrenciler

haricinde,

Yükseköğretim

Kurumları

Öğrenci

Disiplin

Yönetmeliğine göre uyarı ve kınama hariç daha ağır disiplin cezası alan öğrenciler
burslardan yararlanamaz, yararlanmakta oldukları burs, indirim ve muafiyetler sona
erer.
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(6) Üniversiteye “Özel Öğrenci” statüsünde kayıt yaptıran öğrencilere burs verilmez.
(7) Burslar veya indirimler sadece öğrenim ücretini kapsar. Yaz öğretimi ücreti, tek ders
sınav ücreti vb. gibi ücretlerde muafiyet tanınmaz ve indirim yapılmaz.
(8) Burslar veya indirimler karşılıksızdır. Yönergede belirtilen burs, öğrenim süresinin
uzaması halinde devam eden dönemler/ders ücreti vb. ücretlerde herhangi bir burs,
indirim ve muafiyet uygulanmaz.
(9) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bursu ve indirimi alanlar, Yükseköğretim
Kurumları Sınavı (YKS) Üstün Başarı Bursu ve Tercih Bursunun ikisinden sadece
birinden yararlanabilir.Bu burslardan yararlananlar, diğer burs ve indirimlerden
yararlanamaz. Bu üç burstan yararlanmayan öğrencilerden birden fazla burs veya
indirim koşullarını yerine getiren öğrenci sadece bir burstan veya indirimden
yararlanır. Mütevelli Heyet kararıyla, bu fıkra kapsamında öğrencinin özel durumu
dikkate alınarak birden fazla burs veya indirim imkânı tanınabilir.

Bursların Kesilmesi
Madde 17- (1) Bursların kesilmesinde, tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü
programlarındaki öğrenciler için Bütünleme Sınavı ve Yaz Öğretimi Genel Sınav
Sonuçları esas alınır.
(2) Yüksek İhtisas Üniversitesine yerleştirildiği yılın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “Burslu” veya
“İndirimli” öğrenci alınacağı belirtilen ön lisans/lisans programına kayıtlı olup
Üniversite içindeki başka bir ön lisans/lisans programına yatay/dikey geçiş yapanların,
akademik başarı, tercih sırası, YKS üstün başarı durumu ve ÖSYM yerleştirme puanları
dikkate alınarak burs veya indiriminin kesilip kesilmeyeceğine veya düzeyine Burs
Değerlendirme Komitesinin önerisi üzerine Mütevelli Heyeti karar verir.
(3) Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği kapsamında kayıt donduran öğrencilere, izinli oldukları sürelerde hak
kazanmış oldukları burslar ödenmez. Ancak, yurt dışında belirli bir süre öğrenim
görmek amacı ile izin alan öğrencilerin burs ödemesi, öğrenim belgesini(öğrencinin
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akademik amaç ile gittiği üniversitede tam zamanlı eğitim gördüğünü kanıtlayabilecek,
ilgili üniversiteden aldığı, orijinal ve imzalı kayıt belgesi) beyan etmesi koşulu ile
ödenir.
(4) Toplam burs süresi, normal eğitim-öğretim süresini aşamaz.
(5) Durumu bu yönerge hükümlerine uymayan öğrencinin bursu ve indirimleri kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller ve Uyuşmazlıkların Çözümü
Madde 18- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan durumlarda Mütevelli Heyeti
kararları uygulanır. Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkları
gidermede Mütevelli Heyeti Başkanı yetkilidir.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
Madde 19- (1) Üniversite Senatosunun 16.04.2018 tarih ve 05 sayılı kararı ile kabul
edilen Burs Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde20-(1)Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun kabulü ve Mütevelli Heyetin
onayından sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 21- (1) Bu Yönerge hükümleri Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü tarafından
yürütülür.
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