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T.C. 

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) 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; 

a) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ni, 

b) Mütevelli Heyeti: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni, 

c) Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü’nü, 

ç) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yönetim 

Kurulu’nu, 

d) Burs: Bu yönergede belirtilen neden ve koşullarla verilen ve geri ödemesi 

olmayan mali desteği, 

e) Üniversiteye Giriş Başarı Bursu: Üniversite Seçme ve Yerleştirme 

Kılavuzunda yer alan burslu öğrenci kontenjanına ilişkin bursları, 

f) Üniversite İçi Başarı Bursu: Eğitim-öğretim süresi içinde anadal 

programındaki başarı durumuna göre bir eğitim-öğretim yılı için verilen bursu, 

g) Personel Destek Bursu: Üniversite personelinin Üniversite’de okuyan 

çocuklarına, kendilerine ve 1. Derece yakınlarına verilen bursu, 

ğ) Mezun Öğrenci Destek Bursu: Mezun Öğrenci Destek Bursu üniversitenin 

lisans ve yüksek lisans bölüm/programlarından mezun olan ve kesin kayıt 

yaptıran öğrencilerine verilen bursu, 

h) 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, 

ı) Spor Bursu: Üniversite’nin, Milli Takıma seçilmiş, uluslararası müsabakalarda 

Türkiye’yi temsil etmiş milli sporcu öğrencilerine verilen bursu, 



2/9 

i) Kardeş ve Eş Bursu: Üniversitemizde aynı düzey diploma programlarında 

öğrenim görmekte olan her bir kardeşe ve her bir eşe ödemeleri gereken 

öğrenim ücreti üzerinden, kayıt sırasında verilen bursu, 

j) 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, 

k) Engelsiz Üniversite Bursu: Üniversitemizi tercih eden öğrencilerin, kamu 

hastanelerinden alınmış, güncel engel oranını gösteren raporlarına istinaden 

verilen bursu, 

l) Çift Anadal Ve Yandal Bursu: Gerekli şartları sağlayan öğrencilerin kayıt 

olacağı çift anadal ve yandal programı için verilen bursu, 

m) Tercih Bursu: Üniversitemizin tercih dönemlerinde belirlediği oranlarda 

verilen bursu, 

n) Lisansüstü Öğrenim Bursu: Üniversitemizin tezli yüksek lisans ve doktora 

programlarında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilere verilen bursu, 

o) Peşin Ödeme İndirimi: Eğitim öğretim ücretini peşin ödeyen öğrencilere, kesin 

kayıt sırasında yapılan indirimi, ifade eder. 

 

Burs Sayısı 

Madde 5- (1) Bu yönerge çerçevesinde öğrenciler peşin ödeme indirimi ve 

üniversiteye giriş başarı bursu hariç birden fazla indirim ve bursa hak kazanması halinde 

sadece en yüksek olandan yararlanabilirler.  

(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. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üniversiteye Giriş Başarı Bursu 

 

Bursun Verilmesi 

Madde 7- (1) Üniversiteye Giriş Başarı Bursu, sadece ÖSYS Yükseköğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “Burslu” öğrenci alınacağı belirtilen 

programlara yerleştirilen öğrencileri kapsar. Öğrenim Ücreti İndirimi karşılıksız olup, 

öğrenim ücretinin bir kısmının alınmaması şeklinde sağlanan ve öğrenciye herhangi bir mali 

yük getirmeyen indirimdir. Öğrenim Ücreti Bursu ve İndirimi, Zorunlu İngilizce Hazırlık 

Programında geçirilecek süreyi de kapsar. 

(2) Öğrenim ücreti bursu, yetenek bursu ve öğrenim ücretlerinde indirim aşağıda 

belirtildiği şekilde uygulanır:  

a) Öğrenim Ücreti Bursu (%100): Bu burs Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sınavı 

sonucunda puan türüne göre başarı gösteren öğrencilere verilir ve öğrenim 
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ücretinin %100’ünü kapsar. Bu bursu alabilmek için ÖSYM tarafından %100 

burslu programlara yerleştirilmiş olmak gerekir. 

b) Öğrenim Ücreti İndirimi (%75): Bu indirim, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Sınavı sonucunda puan türüne göre başarı gösteren öğrencilere verilir ve 

öğrenim ücretinin %75’ini kapsar. Bu indirimi alabilmek için ÖSYM 

tarafından %75 indirimli programlara yerleştirilmiş olmak gerekir. 

c) Öğrenim Ücreti İndirimi (%50): Bu indirim, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Sınavı sonucunda puan türüne göre başarı gösteren öğrencilere verilir ve 

öğrenim ücretinin %50’sini kapsar. Bu indirimi alabilmek için ÖSYM 

tarafından %50 indirimli programlara yerleştirilmiş olmak gerekir. 

ç) Öğrenim Ücreti İndirimi (%25): Bu indirim, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Sınavı sonucunda puan türüne göre başarı gösteren öğrencilere verilir ve 

öğrenim ücretinin %25’ini kapsar. Bu indirimi alabilmek için ÖSYM 

tarafından %25 indirimli programlara yerleştirilmiş olmak gerekir. 

d) Yetenek Bursu: Özel yetenek sınavıyla öğrenci alınan programlar için yapılan 

bursluluk sınavında başarı gösteren öğrencilere, YÖK tarafından belirlenen 

kontenjan dahilinde verilir ve öğrenim ücretinin %100’ünü kapsar. 

e) Yetenek indirimi: Özel yetenek sınavıyla öğrenci alınan programlar için yapılan 

sınavları başararak kayıt yaptıran öğrencilere, kontenjan dahilinde ve 

belirlenen oranlarda öğrenim ücretinde verilen indirimi kapsar. 

 

Bursun Kapsamı, Süresi ve Sona Ermesi 

Madde 8- (1) Bu burs eğitim-öğretim ücretinin tamamına ilişkin olup, 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen normal öğrenim süresi üzerine ek bir yıl için verilir. 

Normal öğrenim süreleri aşağıda belirtildiği şekildedir: 

Hazırlık sınıfı hariç; ön lisans programları için 2 yıl, lisans programları için 4 yıl, Diş 

Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi için 5 yıl, Tıp Fakültesi için 6 yıldır. 

Bu durumda merkezi yerleştirme sınavı ile kazanılan bursların süreleri, 

a. İngilizce Dil Hazırlık Programı için 1+ 1 yıl, 

b. Önlisans programları ve DGS ile yerleşen öğrenciler için 2+1 yıl, 

c. Lisans Programları için 4+1 yıl, 

d. Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi için 5+1 yıl, 

e. Tıp Fakültesi için 6+1 yıl olmak üzere devam eder. 

(2) Yukarıda belirlenen ek süreler sonunda öğrenimini tamamlayamayanların burs ve 

indirimleri kesilir. 

(3) Disiplin cezası almış olmak. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Üniversite İçi Başarı Bursu 

 

Bursun Verilmesi 

Madde 9- (1) Öğrencilere, Üniversitemizde akademik başarı durumlarına göre kayıtlı 

oldukları programlardaki bir sonraki eğitim-öğrenim süresi için verilen burstur (Örneğin, 1. 

sınıf sonunda kazanılan akademik yıl ortalaması ile başarı bursu kazanım şartlarının 
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sağlanması halinde, 2. sınıf için akademik yıl ortalaması bursu kullanılmaktadır. İngilizce 

hazırlık sınıfında kazanılan başarı bursa dahil değildir). 

(2) Üniversite içi başarı bursu için öğrencinin yazılı başvurusuna gerek yoktur. 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı üniversite içi başarı bursu almaya hak kazanan öğrencileri her 

akademik yılsonunda belirler ve yazılı olarak Rektörlüğe bildirir. 

(3) Her akademik yıl sonunda, kayıtlı olduğu programın öğretim planında gösterilen 

tüm zorunlu ve seçmeli dersleri alıp başaran (minimum 60 AKTS), akademik yıl ortalaması 

en az 3.50 olan ve sınıfında ilk üçe giren öğrencilere (Tam burslu öğrenciler sıralamaya 

dahildir), sonraki akademik yılında ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden; birinciye 

%75, ikinciye %50 ve üçüncüye %25 oranında üniversite içi başarı bursu verilir. 

(4) Akademik Yıl Ortalaması (AYO)’nun hesaplanmasında yatay geçiş transfer 

kredileri dikkate alınmaz. 

(5) Üniversite içi başarı bursu almaya hak kazanan öğrencinin, bursunun devamı için, 

kayıtlı olduğu programın öğretim planında gösterilen tüm zorunlu ve seçmeli dersleri alıp 

başarması gerekmektedir. 

(6) Üniversite içi başarı bursu verilme kriterleri şunlardır; 

a) Üniversite içi başarı bursu yalnızca normal öğrenim süresi içerisinde verilir, 

b) Üniversite içi başarı bursu yabancı dil hazırlık sınıflarında verilmez, 

c) Üniversite içi başarı notu hesaplanan yılda muafiyet dersi olan öğrenciler bu 

burstan yararlanamaz, ancak başarı sıralamasına dahil edilir. 

ç) Üniversite içi başarı notu hesaplanan yılda kayıt donduran, izinli sayılan ve 

kayıt yenilemeyen öğrenciler üniversite içi başarı bursundan faydalanamaz. 

d) İlgili akademik yılın yaz okulunda alınan notlar üniversite içi başarı notu 

hesaplamasında dikkate alınmaz, 

e) Disiplin cezası alan öğrenciler bu burstan yararlanamaz, 

f) Not ortalamasının eşit olması halinde öğrencilerden başarılan AKTS kredisi 

fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması halinde ÖSYS merkezi 

yerleştirme sınav puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. Bu öğrencilerin 

üniversiteye kayıt yıllarının veya kayıt türlerinin farklı olması durumunda ise 

kendisinin ve ailesinin maddi durumu göz önüne alınarak değerlendirme 

yapılacak olup, bu husus Öğrenci İşleri Daire Başkalığının ilgili öğrencilerle 

ilgili tanzim edeceği rapora göre değerlendirilir. 

g) Kurum içerisinde başka bir lisans programına yatay geçiş yapan öğrencilerin 

üniversite içi başarı bursu kesilir. 

 

Bursun Kapsamı, Süresi ve Sona Ermesi 

Madde 10- (1) Bir akademik yıl ortalaması (3.50)’nin üzerinde bulunup, yarıyıllarında 

alması gereken tüm derslerini alan, F notu ve DZ notu almamış, disiplin cezası bulunmayan 

ve sınıfında ilk üç içerisinde yer alan öğrencilere, sonraki akademik yılında ödemeleri gereken 

öğrenim ücreti üzerinden; birinciye %75, ikinciye %50 ve üçüncüye %25 oranında akademik 

başarı bursu verilir. 

(2) AYO Hesaplaması: Akademik yıl ortalaması (AYO), not belgesinde yer alan Güz 

ve Bahar Dönemine ait T.AKTS (T.AKTS; derse ait olan harf notunun 4’lük sistemdeki 
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karşılığı ile dersin AKTS çarpımı sonucu bulunmaktadır) toplamlarının o eğitim yılı alınan 

Güz ve Bahar dönemleri AKTS toplamına bölünerek hesaplanır. 

(3) Dönem uzatan öğrencilere Üniversite İçi Başarı Bursu verilmez. 

(4) Üniversite İçi Başarı Bursu öğrencinin başarı gösterdiği bir sonraki iki yarıyılı 

kapsar. Bu iki yarıyılın sonunda burs biter ve tekrar verilmesi için aynı şartlar aranır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Burslar 

 

1. Personel Destek Bursu 

Bursun Verilmesi 

Madde 11- (1) Personel 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. 

 

2. Mezun Öğrenci Destek Bursu 

Bursun Verilmesi 

Madde 12- (1) Mezun Öğrenci 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 %20, 

b) Üniversitemiz lisans veya lisansüstü programlarından mezun olan öğrencilerinin 

doktora programlarına kayıt olması durumunda %20 destek bursu verilir. 

c) Üniversitemizden mezun olan önlisans öğrencilerimizin DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile 

üniversitemizi kazanıp lisans eğitimine devam etmeleri durumunda %10 oranında 

destek bursu verilir. 

 

3. Şehit veya Gazi Çocukları Bursu 

Bursun Verilmesi 

Madde 13- (1) Üniversitemizde Lisans ve Ön Lisans programlarından birine 

kaydolan, Şehit Çocukları için verilen burs (yabancı dil hazırlık öğretimi dahil) %50 oranında, 

Gazi Çocukları için verilen burs (yabancı dil hazırlık öğretimi dahil) %30 oranında ve 

karşılıksız eğitim öğretim bursu şeklinde verilir. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda 

öngörülen normal eğitim süresi için verilir. Enstitüler için geçerli değildir. 

(2) Şehit veya gazi belgesinin E-Devlet Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet 

Genel Müdürlüğünden alınmış olması gerekir. 

(3) İlgili burstan faydalanmak için kayıt döneminden itibaren bir ay içerisinde başvuru 

yapılması ve belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrencinin beyanının olmaması 

durumunda ve bir aylık süre dolduktan sonra mevcut eğitim öğretim dönemi için herhangi bir 
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burs uygulanamamaktadır. Her sene belgeler tekrar ibraz edilmelidir. Enstitüler için geçerli 

değildir. 

 

4. Spor Bursu 

Bursun Verilmesi 

Madde 14- (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, Üniversitemizin spor 

kulüplerinde oynama koşulu ile verilir.  

 

Bursun Kapsamı ve Süresi 

Madde 15- (1) Yukarıdaki şartları sağlayan öğrencilere kayıt oldukları eğitim-öğretim 

yılında, Mütevelli Heyetinin uygun görmesi koşulu ile senelik ödenen ücretin  % 50’si 

oranına kadar burs olarak verilir. Burs süresi yabancı dil hazırlık öğretimi süresini de kapsar. 

(2) Bu burs 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen normal eğitim süresi için 

verilir. Enstitüler için geçerli değildir. 

 

5. Kardeş ve Eş Bursu 

Bursun Verilmesi 

Madde 16- (1) Kardeş ve Eş Bursu: Üniversitemizde aynı düzey diploma 

programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe ve her bir eşe (yabancı dil hazırlık 

öğretimi dahil) ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %5 oranında burs uygulanır. Bu 

burs öğrencilerin aynı anda aktif öğrenci olarak öğrenim gördüğü yıl/yarıyılda uygulanır. 

 

Bursun Kapsamı ve Süresi 

Madde 17- (1) İlgili burstan faydalanmak için kayıt döneminden itibaren bir ay 

içerisinde başvuru yapılması ve belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrencinin 

beyanının olmaması durumunda ve bir aylık süre dolduktan sonra mevcut eğitim öğretim 

dönemi için herhangi bir burs uygulanamamaktadır. Her sene belgeler tekrar ibraz edilmelidir. 

Enstitüler için geçerli değildir. Bu indirim 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen 

normal eğitim süresi için verilir. 

 

6. Lise ve Dengi Okulların Birincileri Bursu 

Bursun Verilmesi 

Madde 18- (1) Lise ve Dengi Okulların Birincileri Bursu, (yabancı dil hazırlık 

öğretimi dahil) %25 oranında ve karşılıksız eğitim öğretim bursu şeklinde verilir. 

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, 

 

Bursun Kapsamı ve Süresi 

Madde 19- (1) İlgili burstan faydalanmak için kayıt döneminden itibaren bir ay 

içerisinde başvuru yapılması ve belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrencinin 

beyanının olmaması durumunda ve bir aylık süre dolduktan sonra mevcut eğitim öğretim 
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dönemi için herhangi bir burs uygulanamamaktadır. Her sene belgeler tekrar ibraz edilmelidir. 

Enstitüler için geçerli değildir. Bu indirim 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen 

normal eğitim süresi için verilir. 

 

7. Engelsiz Üniversite Bursu 

Bursun Verilmesi 

Madde 20- (1) Engelsiz Üniversite Bursu, Üniversitemizi tercih eden öğrencilerin, 

kamu hastanelerinden alınmış, güncel engel oranını gösteren raporlarına istinaden 

verilmektedir. Burs oranları aşağıda yer almaktadır. 

Engel durumu %40 ve üzeri ise: %25 burs 

Engel durumu %50 ve üzeri ise:  %30 burs 

Engel durumu %60 ve üzeri ise:  %35 burs 

Engel durumu %70 ve üzeri ise:  %40 burs 

Engel durumu %80 ve üzeri ise:  %45 burs 

Engel durumu %90 ve üzeri ise:  %50 burs 

 

Bursun Kapsamı ve Süresi 

Madde 21- (1) İlgili burstan faydalanmak için kayıt döneminden itibaren bir ay 

içerisinde başvuru yapılması ve belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrencinin 

beyanının olmaması durumunda ve bir aylık süre dolduktan sonra mevcut eğitim öğretim 

dönemi için herhangi bir burs uygulanamamaktadır. Her sene belgeler tekrar ibraz edilmelidir. 

Bu indirim 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen normal eğitim süresi için 

verilir. 

 

8. Çift Anadal Ve Yandal Bursu 

Bursun Verilmesi 

Madde 22- (1) Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler, çift anadal ve yandal 

programlarından “Tam Burslu” olarak faydalanırlar. Öğrencinin kayıt olacağı çift anadal ve 

yandal programının normal eğitim öğretim süresi için bursu geçerlidir. 

 

9. Tercih Bursu 

Bursun Verilmesi 

Madde 23- (1) Üniversitemiz tarafından tercih bursu verilecek olan 

bölümler/programlar ve burs oranları üniversitemizin Rektörü ve Mütevelli Heyeti tarafından 

tercih dönemi başlangıcında belirlenir ve duyurulur. Bu indirim 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nda öngörülen normal eğitim süresi için verilir. 

 

10. Lisansüstü Öğrenim Bursu  

Bursun Verilmesi 

Madde 23A- (1) Üniversitemizin tezli yüksek lisans ve doktora programlarında 

öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilere, kontenjan oranında, gerektiğinde öğrencilerin 

başarı ve mali durumunu da gözeterek, yükseköğretime teşvik amacıyla %100 burs verilir.  
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Dördüncü Bölüm Altında Yer Alan “Diğer Burslar”ın Sona Ermesi 

Madde 24- (1) 4. Bölüm altında yer alan diğer burslar aşağıda belirtilen hallerde sona 

erer: 

a) 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, 

b) Disiplin cezası almış olmak, 

c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen normal eğitim öğretim süresini 

aşmak. 

(2) Başarısızlık nedeniyle destek bursları kesilen öğrencilerden (GANO) (2.00) ve 

üstüne çıkaranlar, yeniden burslu statüye dönerler. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İndirimler 

 

1. Peşin Ödeme İndirimi 

Madde 25- (1) Kesin kayıt sırasında (yabancı dil hazırlık öğretimi dahil) veya her 

akademik yılın başında kayıt yenileme sırasında o akademik yıla ait eğitim öğretim ücretinin 

tamamını peşin ödeyen öğrencilere, %5 oranında indirim şeklinde yapılır. 

 

2. Mütevelli Heyeti İndirimi 

Madde 26- (1) Mütevelli Heyeti Üniversitemiz öğrencilerinin başarı ve mali 

durumunu da gözeterek, yüksek öğretime teşvik amacıyla (yabancı dil hazırlık öğretimi dahil) 

eğitim-öğretim yılına ilişkin ücretin  %100’üne kadar indirimler verebilir. Bu indirimler 

hakkındaki içerik ve uygulama için Mütevelli Heyeti karar verir. 

 

Diğer Hükümler 

 

1. Birden Fazla Burs ve İndirime Hak Kazanmış Olma 

Madde 27- (1) Bu yönerge çerçevesinde öğrenciler peşin ödeme indirimi ve 

üniversiteye giriş başarı bursu hariç birden fazla indirim ve bursa hak kazanması halinde 

sadece en yüksek olandan yararlanabilirler. 

 

2. Yürürlükten Kaldırılan Madde 

Madde 28- (1) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi web sayfasında yayımlanan 

03.07.2017 tarih ve 2017/08 sayılı senato kararı ile kabul edilen “İstanbul Yeni Yüzyıl 

Üniversitesi Burs Yönergesi” tüm hükümleri ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Madde 29- (1) Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen bu yönerge, Mütevelli 

Heyetin onayını müteakip Üniversite resmi internet sayfasında yayınlanır, 2020-2021 Eğitim-

Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

 

3. Yürütme 
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Madde 30- (1) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato’nun 

Tarihi Sayısı 

10/09/2020 2020/13 

Yönergenin Değiştirildiği Senato’nun 

Tarihi Sayısı 

31/01/2022 2022/03 

 


