İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, verilen burslarla eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek,
öğrencileri daha fazla çalışmaya teşvik etmek, başarılı öğrencileri ödüllendirmek,
yükseköğretimde fırsat eşitliğini sağlamak, öğrencilerin spor ve sanata olan ilgi ve katkılarını
destekleyerek ulusal ve uluslararası alanlarda İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin adını
duyurmaktır.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönerge, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde öğrenim görmekte olan
öğrencilere sağlanacak burs ve öğretim ücreti indirimleri ile ilgili düzenlemeleri kapsar.
(2) Yabancı Uyruklu Öğrenciler ile Özel Öğrenciler burs imkanlarından yararlanamazlar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14’üncü ve 46’ncı maddesi
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;
Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ni,
Mütevelli Heyeti: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni,
Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü’nü,
Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,
Burs: Bu yönergede belirtilen neden ve koşullarla verilen ve geri ödemesi olmayan
mali desteği,
Üniversiteye Giriş Başarı Bursu: Üniversite Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunda yer
alan burslu öğrenci kontenjanına ilişkin bursları,
Üniversite İçi Başarı Bursu: Eğitim-öğretim süresi içinde anadal programındaki başarı
durumuna göre bir eğitim-öğretim yılı için verilen bursu,
Personel Destek Bursu: Üniversite personelinin Üniversite’de okuyan çocuklarına,
kendilerine ve 1. Derece yakınlarına verilen bursu,
Şehit veya Gazi Çocukları Bursu: Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarında şehit veya gazi
olarak tanımlanan koşulları ve belli nitelikleri taşıdığını belgelendiren şehit veya gazi
çocuklarına verilen bursu,
Lise ve Dengi Okulların Birincileri Bursu: Üniversite’nin önlisans ve lisans
programlarını 1’inci, 2’nci, veya 3’üncü sırada tercih eden lise ve dengi okullar birincilerine
Alev Ofluoğlu Bursu adı altında verilen bursu,
Spor Bursu: Üniversite’nin, Milli Takıma seçilmiş, uluslararası müsabakalarda
Türkiye’yi temsil etmiş milli sporcu öğrencilerine verilen bursu,
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Kardeş İndirimi: Üniversite’nin önlisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptıran
kardeşlerin her birine, kayıt sırasında yapılan indirimi,
Özel Nitelikli Kamu Personeli İndirimi: Baba veya anneleri kamuda polis, asker,
hakim, savcı, akademisyen veya öğretmen olarak fiilen görev yapmakta olan öğrencilere,
kesin kayıt sırasında yapılan indirimi,
Peşin Ödeme İndirimi: Eğitim öğretim ücretini peşin ödeyen öğrencilere, kesin kayıt
sırasında yapılan indirimi,
ifade eder.
Burs sayısı
Madde 5- (1) Bir öğrenci ancak bir burs olanağından yararlanır. Birden fazla burstan
yararlanma hakkını elde edenler en yüksek burs hakkından yararlanırlar.
(2) Üniversite’nin burslarından yararlanacak öğrencilerin belirlenmesinde herhangi bir fakülte
veya bölüme öncelik verilemez.
Burs Kayıtları
Madde 6- (1) Öğrencilerin yararlandıkları burslara ilişkin tüm kayıtlar Rektörlükçe tutulur ve
Rektörlük burs alan öğrencilerin durumlarını izler.
Yetki
Madde 7- (1) Öğrencilerin yararlandıkları burslar, Üniversiteye Giriş ve Üniversite İçi Başarı
burs haklarının sona ermesi, Rektörlüğün önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı ve
Mütevelli Heyeti’nin onayına bağlıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
Üniversiteye Giriş Başarı Bursu
Bursun Verilmesi
Madde 8- (1) Üniversiteye Giriş Başarı Bursu, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve
Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre Üniversite’nin burslu kontenjanlarına
yerleştirilen öğrencilere verilir.
Bursun Kapsamı ve Süresi
Madde 9- (1) Bu burs eğitim-öğretim ücretinin tamamına ilişkin olup, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen normal eğitim süresi için verilir.
Bursun Sona Ermesi
Madde 10- (1) Üniversiteye Giriş Başarı Bursu, aşağıda belirtilen hallerde ve bu Yönergenin
7’nci Maddesi yoluyla sona erer:
a) Zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimini iki yarıyılda başarı ile tamamlayamamış olmak,
b) Mazeretsiz olarak üst üste iki yarıyıl devamsızlık yapmış olmak,
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c) Disiplin cezası almış olmak.
(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimini ikinci kere alarak başarılı olanların burs hakları
devam eder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üniversite İçi Başarı Bursu
Bursun Verilmesi
Madde 11- (1) Üniversite İçi Başarı Bursu, Üniversite’nin bölüm/programlarına ara
vermeden en az iki yarıyıl devam etmiş, ilgili yarıyılların ders planlarında belirlenmiş tüm
derslerine yazılmış ve başarmış, (GANO) (4.00) üzerinden en az (3.50) olan ve disiplin cezası
almamış öğrencilere not durumlarına göre, bir sonraki akademik yılda geçerli olmak üzere
verilir. Burs tahsisi yılda bir kez, güz dönemi kayıt öncesi yapılır.
(2) Üniversite’nin bir bölüm/programında birinci fıkrada belirtilen taban (GANO) değerini
sağlayan öğrenci bulunmazsa veya üç öğrenciden az olursa, 12’nci maddenin (2)’nci fıkrası
gereğince işlem yapılabilir.
(3) (GANO)’nun hesaplanmasında yatay geçiş transfer kredileri dikkate alınmaz.
(4) Üniversite içi başarı bursu, yabancı dil hazırlık öğretimi süresi içinde verilmez.
Bursun Kapsamı ve Süresi
Madde 12- (1) Bir akademik yıl ortalaması (3.50)’nin üzerinde bulunup, yarıyıllarının alması
gereken tüm derslerini alan, F notu ve disiplin cezası bulunmayan öğrencilerden;
a) Akademik yıl ortalaması (3.80 – 4.00) arasındaki öğrencilere, bir sonraki eğitimöğretim yılı ücretinin % 90’ı,
b) Akademik yıl ortalaması (3.60 – 3.79) arasındaki öğrencilere, bir sonraki eğitimöğretim yılı ücretinin % 50’si,
c) Akademik yıl ortalaması (3.50 – 3.59) arasındaki öğrencilere, bir sonraki eğitimöğretim yılı ücretinin % 25’i,
burs olarak verilir.
(2) Üniversite’nin bir bölüm/programında yukarıda belirtilen en az (GANO) değerini
sağlayan öğrenci bulunmazsa veya üç öğrenciden az olursa, üniversiteye giriş başarı burslu
öğrenciler hariç, taban (GANO) Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenmek kaydıyla, o
bölüm/programdaki, (GANO) en yüksek üç öğrenciye, bir sonraki eğitim-öğretim yılında
birinci fıkradaki oranlarda Mütevelli Heyet onayı ile burs verilebilir. Öğrenci sayısı ilgili
Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı
ve Mütevelli Heyet’in onayı ile iki katına kadar artırılabilir. Bu fıkra gereği tespit olunan
öğrencilerin de ilgili yarıyılların ders planlarında belirlenmiş tüm derslere yazılmış, (F) notu
ve disiplin cezası almamış öğrencilerden olması gerekir.
(3) Bir akademik yıl içinde bu maddede belirtilen şartları sağlayan öğrencilere, o akademik
yılın sonrasında katılacakları Yaz Okulu veya bir sonraki akademik yılda devam edecekleri
Yandal veya Çift Ana Dal programları için de bu maddede belirlenen oranlarda burs verilir.

3

Bursun Sona Ermesi
Madde 13- (1) Üniversite İçi Başarı Bursu, ait olduğu eğitim-öğretim yılı sonunda ve bu
Yönergenin 7’nci maddesi yoluyla sona erer.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel Destek Bursu
Bursun Verilmesi
Madde 14- (1) Destek Bursu, Üniversitenin kadrolu akademik ve idari personelinin;
Üniversite’nin önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve sertifika bölüm/programlarına kesin
kayıt yaptıran kendisi, eşi ve çocuklarına Mütevelli Heyeti’nin uygun görmesi koşuluyla
verilir.
Bursun Kapsamı ve Süresi
Madde 15- (1) Üniversitenin kadrolu akademik ve idari personelinin; Üniversite’nin önlisans,
lisans, yüksek lisans, doktora ve sertifika bölüm/programlarına kesin kayıt yaptıran kendisi,
eşi ve çocuklarına hangi oranda burs uygulanacağı, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Mezun Öğrenci Destek Bursu
Madde 16- (1) Destek Bursu üniversitenin lisans ve yüksek lisans bölüm/programlarından
mezun olan ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerine verilir.
a) Üniversitemizden mezun olan lisans öğrencilerinin lisansüstü programlarına kayıt
olması durumunda %30,
b) Üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan öğrencilerinin
doktora programlarına kayıt olması durumunda %30 destek bursu verilir.
Bursun Sona Ermesi
Madde 17- (1) Destek Bursu, aşağıda belirtilen hallerde sona erer:
a) Yabancı dil hazırlık sınıfını iki yarıyılda başarı ile tamamlayamamış olmak,
b) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümlerine göre, eğitim gördüğü bölüm/programda (GANO)
(2.00)’nin altına düşmesi ve birden fazla (F) ve/veya (DZ) notunun bulunması,
c) Mazeretsiz olarak üst üste iki yarıyıl devamsızlık yapmış olmak,
ç) Disiplin cezası almış olmak,
d) Bu Yönergenin 14’üncü maddesinde belirtilen personel destek bursu 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen normal eğitim öğretim süresini
kapsamaktadır.
(2) Başarısızlık nedeniyle destek bursları kesilen öğrencilerden (GANO) (2.00) ve üstüne
çıkaranlar, yeniden burslu statüye dönerler.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Teşvik Bursları
Bursun Verilmesi
Madde 18- (1) Üniversite’nin Teşvik Bursları aşağıdaki şekillerde verilir:
a) Şehit veya Gazi Çocukları Bursu: Üniversite’nin önlisans veya lisans programlarını
tercih ederek kesin kayıt yaptıran ve 15 Temmuz şehit ve gazileri dahil olmak üzere
Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarında şehit veya gazi olarak tanımlanan koşulları ve
belli nitelikleri taşıdığını belgelendiren şehit veya gazi çocuklarına verilir.
b) Lise ve Dengi Okulların Birincilerine Verilecek Burslar: Üniversite’nin önlisans ve
lisans programlarını 1’inci, 2’nci, veya 3’üncü sırada tercih eden lise ve dengi
okullar birincilerine, kesin kayıt yaptırmaları koşulu ile, yerleşme sıraları ne olursa
olsun, Alev Ofluoğlu Bursu adı altında verilir.
Bursun Kapsamı ve Süresi
Madde 19- (1) Şehit veya Gazi Çocukları Bursu, (yabancı dil hazırlık öğretimi dahil) %50
oranında ve karşılıksız eğitim öğretim bursu şeklinde verilir. Bu burs eğitim-öğretim ücretinin
yarısına ilişkin olup, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen normal eğitim süresi
için verilir.
(2) Lise ve Dengi Okulların Birincileri Bursu, (yabancı dil hazırlık öğretimi dahil) %25
oranında ve karşılıksız eğitim öğretim bursu şeklinde verilir. Bu burs 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen normal eğitim süresi için verilir.
Bursun Sona Ermesi
Madde 20- (1) Teşvik Bursları, aşağıda belirtilen hallerde sona erer:
a) Yabancı dil hazırlık öğretimini iki yarıyılda başarı ile tamamlayamamış olmak,
b) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümlerine göre, eğitim gördüğü bölüm/programda (GANO)
(2.00)’nin altına düşmesi ve birden fazla (F) ve/veya (DZ) notunun bulunması,
c) Mazeretsiz olarak üst üste iki yarıyıl devamsızlık yapmış olmak,
ç) Disiplin cezası almış olmak,
(2) Başarısızlık nedeniyle destek bursları kesilen öğrencilerden (GANO) (2.00) ve üstüne
çıkaranlar, yeniden burslu statüye dönerler.
ALTINCI BÖLÜM
Spor Bursu
Bursun Verilmesi
Madde 21- (1) Spor Bursu, Milli Takıma seçilmiş, uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi
temsil etmiş, olimpiyat oyunlarına katılmış, Dünya, Avrupa, Balkan, Akdeniz Oyunlarında
ferdi ve takım olarak yer alan milli sporcu öğrencilere, Üniversitemiz spor kulüplerinde
oynama koşuluyla verilir.
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Bursun Kapsamı ve Süresi
Madde 22- (1) Yukarıda belirtilen öğrencilere kayıt oldukları eğitim-öğretim yılına ilişkin
ücretin % 50’si oranında burs verilir. Burs süresi yabancı dil hazırlık öğretimi süresini de
kapsar.
(2) Bu burs 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen normal eğitim süresi için
verilir.
Bursun Sona Ermesi
Madde 23- (1) Spor Bursu aşağıda belirtilen hallerde sona erer:
a) Yabancı dil hazırlık öğretimini iki yarıyılda başarı ile tamamlayamamış olmak,
b) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümlerine göre, eğitim gördüğü bölüm/programda (GANO)
(2.00)’nin altına düşmesi ve birden fazla (F) ve/veya (DZ) notunun bulunması,
c) Mazeretsiz olarak üst üste iki yarıyıl devamsızlık yapmış olmak,
ç) Disiplin cezası almış olmak,
(2) Başarısızlık nedeniyle destek bursları kesilen öğrencilerden (GANO) (2.00) ve üstüne
çıkaranlar, yeniden burslu statüye dönerler.
YEDİNCİ BÖLÜM
Teşvik İndirimleri
İndirim Türleri
Madde 24- (1) Üniversite’nin Teşvik İndirimleri aşağıdaki şekillerde yapılır:
a) Kardeş İndirimi: Üniversite’nin önlisans ve lisans programlarına kesin kayıt
yaptıran kardeşlerin her birine, kayıt sırasında yapılan indirimdir.
b) Özel Nitelikli Kamu Personeli İndirimi: Baba veya anneleri kamuda polis, asker,
hakim, savcı, akademisyen veya öğretmen olarak fiilen görev yapmakta olan
öğrencilere, kesin kayıt sırasında yapılan indirimi,
c) Peşin Ödeme İndirimi: Kesin kayıt sırasında veya her akademik yılın başında kayıt
yenileme sırasında o akademik yıla ait eğitim öğretim ücretini peşin ödeyen
öğrencilere, kesin kayıt sırasında yapılan indirimdir.

İndirimin Kapsamı ve Süresi
Madde 25- (1) Kardeş indirimi, yukarıda belirtilen öğrencilere (yabancı dil hazırlık öğretimi
dahil) eğitim-öğretim yılına ilişkin ücretin %5’i oranında indirim şeklinde yapılır. Bu indirim
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen normal eğitim süresi için verilir.
(2) Özel nitelikli kamu personeli indirimi, yukarıda belirtilen öğrencilere (yabancı dil hazırlık
öğretimi dahil) eğitim-öğretim yılına ilişkin ücretin %10’u oranında indirim şeklinde yapılır.
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Bu indirim 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen normal eğitim süresi için
verilir.
(3) Peşin ödeme indirimi, kesin kayıt sırasında (yabancı dil hazırlık öğretimi dahil) veya her
akademik yılın başında kayıt yenileme sırasında o akademik yıla ait eğitim öğretim ücretini
peşin ödeyen öğrencilere, %5 oranında indirim şeklinde yapılır.
İndirimin Sona Ermesi
Madde 26- (1) Teşvik indirimleri aşağıda belirtilen hallerde sona erer:
a) Mazeretsiz olarak üst üste iki yarıyıl devamsızlık yapmış olmak,
b) Disiplin cezası almış olmak,
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Mütevelli Heyet Bursu
Madde 27- (1) Mütevelli Heyeti gerekli gördüğü durumlarda, yüksek öğretime teşvik
amacıyla (yabancı dil hazırlık öğretimi dahil) eğitim-öğretim yılına ilişkin ücretin %100’üne
kadar burslar verebilir. Bu burslar hakkındaki içerik ve uygulama için Mütevelli Heyeti karar
verir.
Birden Fazla Burs ve İndirime Hak Kazanmış Olma
Madde 28- (1) Bu yönerge çerçevesinde öğrenciler peşin ödeme indirimi ve ÖSYM bursu
hariç birden fazla indirim ve bursa hak kazanması halinde sadece en yüksek olandan
yararlanabilirler.
Yürürlükten Kaldırılan Madde
Madde 29- (1) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi web sayfasında yayımlanan 21.07.2010
yürürlük tarihli Burs Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 30- (1) Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen bu yönerge, Mütevelli Heyetin
onayını müteakip, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 31- (1) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.
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