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İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ                 

BURSLAR VE İNDİRİMLER YÖNERGESİ 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesinde eğitim kalitesinin 

artırılması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla başarılı veya ihtiyaç sahibi olan 

öğrencilerin bütçe imkânları çerçevesinde malî açıdan desteklenmesine dair usul ve esasların 
belirlenmesidir. 

 

Hukuki dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa istinaden hazırlanmıştır. 

 

  Tanımlar 

Madde 4 – (1) Bu yönergede geçen;  

1. Üniversite: İstanbul Ayvansaray Üniversitesini, 

2.  Mütevelli Heyet Başkanı: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, 

3. Rektör: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi  Rektörünü, 

4. Senato: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi  Senatosunu, 

5. Yönetim Kurulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yönetim  Kurulunu,  

6. Genel  Sekreterlik: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Genel  Sekreterliğini, 

7. GNO: Genel not ortalamasını ifade eder. 

 

 

Burslar ve İndirimler 

 

MADDE 5 – (1) Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında burs ve indirim türleri şunlardır: 

a) ÖSYS Bursu İndirimi: ÖSYM sınav kılavuzunda belirtilen burslu öğrenci kontenjanlarına 

yerleştirilen öğrencilere verilen ve öğretim ücretini, üniversite tarafından ilân edilen oranlarda 

kapsayan karşılıksız burs olup, yabancı dil hazırlık sınıfı dâhil olmak üzere Üniversitedeki 

normal öğrencilik süresince devam  eder.  

b) Eğitimde Katkı ve Başarı Bursu: Her fakültede birer kişi olmak üzere toplam 10 kişiye 

verilebilir. Yaz okulu hariç, lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yönetmeliği uyarınca 
bütün derslerini alan ve “başarılı” olan ve ortalaması 3,50 üzerinde olan kurum içi, kurum dışı, 

yatay geçiş öğrencisi dahil olmak üzere, şartları taşımasalar dadi eğitim süreçlerinin 

desteklenmesi gerektiği düşünülen diğer öğrencilere de %100’e kadar burs tanımlanabilir.  

c) Öğrencilere Destek İndirimi: Lisans, Lisansüstü, Ön Lisans ve hazırlık düzeyinde öğrenim 

gören öğrencilere kapsam ve esasları belirlenen miktar ve oranlarda indirim yapılabiir.  

d) Gaziler, şehit ve gazi yakınları İndirimi: Devlet tarafından resmî olarak şehit unvanı tanınmış 

olan kişilerin eş ve çocukları ile yine devlet tarafından resmî olarak gazi unvanı tanınmış olan 

kişilere ve bunların eş ve çocuklarına %10 oranında indirim imkânı sağlanır. 

e) Üniversite personeline %50, bunların eş ve çocuklarına ayrı ayrı %50 oranında indirim imkânı 

sağlanır. 

f) Üniversitede okuyan kişinin her bir  kardeşine %5 oranında indirim sağlanır. 
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Burslara ve İndirimlere İlişkin Diğer Hükümler 

 

MADDE 6  

1)  Verilen burs ve indirimler 1 yıl geçerlidir. 

2)  Bu yönergede belirtilen ÖSYS bursu normal öğrencilik süresi ile sınırlıdır. Mücbir 

sebepler dolayısıyla kayıt dondurulması halinde, kayıt dondurma süresi normal 

öğrencilik süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. 

3) Burslar ve indirimler güz ve bahar yarıyıllarına ait öğrenim ücretleri için geçerli olup, 

yaz okulunu ve üç ders sınavını kapsamaz. 

4) Diğer kurumlarla imzalanan işbirliği protokolleri kapsamında yürütülen programlara 

ilişkin indirimler, ilgili protokol hükümlerine göre yürütülür. Protokol kapsamındaki 

öğrenciler, ayrıca bu yönergedeki diğer indirimlerden yararlandırılmaz. 

5) Bir öğrenci ancak bir indirim olanağından yararlanır. Birden fazla indirim yararlanma 

hakkını elde eden öğrenciler en yüksek indirim hakkından yararlandırılır.  

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

 

MADDE 8 - Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Mütevelli Heyeti tarafından işbu Yönerge 

ile tanımlanan burslardan hiçbirisine hak kazanamayan ancak özel durumları sebebiyle eğitim 

hayatının desteklenmesi gerektiği düşünülen öğrencilere de burs verilebilir.  
 

 

MADDE 9- Bölüm ve programlara öğrenci kayıtları sırasında indirim oranı tespit edilirken ihtiyaç 

sahipliği ve eğitim desteğinin yanı sıra milli sporculuk, uluslararası hertürlü çalışmalar, özel yetenekler ve 

benzeri şekilde bulunan, özellikle Üniversitemizi temsil edici özellikler de göz önünde bulundurulabilir.Bu 
konuda Mütevelli Heyet tek yetkili karar merciidir. 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge 

 

MADDE 10 – (1) Senatonun 28.11.2018 tarih ve 2018/11 sayılı kararı ile kabul edilen İstanbul 

Ayvansaray Üniversitesi Burslar Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

Yürürlük 

 

MADDE 11 – (1) Bu yönerge senatoda kabul edilmesi sonrasında Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile 

yürürlüğe girer ve yönerge hükümlerini  Rektör yürütür. 

 


