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İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ 
BURSLAR 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. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu yönerge, 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 esasları kapsar. 

Hukuki dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12/b ve 13/b maddelerine 
istinaden hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 – (1) Bu yönergede geçen; 

1. Genel Sekreterlik: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi genel sekreterliğini, 
2. GNO: Genel not ortalamasını, 
3. Mezunlar Derneği: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi mezunlarına hizmet amacıyla 

kurulmuş ve bu özelliği üniversite yönetimince tanınmış olan mezunlar derneğini, 
4. Mütevelli Heyet Başkanı: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, 
5. Rektör: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörünü, 
6. Senato: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Senatosunu, 
7. Üniversite: İstanbul Ayvansaray Üniversitesini, 
8. Yönetim Kurulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

Burslar 

MADDE 5 – (1) Ön lisans ve lisans programlarında burs türleri şunlardır: 

a) ÖSYS Bursu: 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 Başarı Bursu: Yaz okulu hariç olmak üzere, lisans düzeyinde bölümlerde ve ön 
lisans düzeyinde programlarda; ilgili eğitim-öğretim yönetmeliği uyarınca ikinci 
yarıyılın sonunda bütün derslerden “başarılı” olan kayıtlı öğrencilere, kurum içi ve 
kurumlar arası yatay ve dikey geçişle gelenler de dâhil olmak üzere, bir sonraki yıl 
uygulanmak üzere Tablo 1’de gösterilen oranlarda burs tahsis edilebilir. Yaz okullarında 
alınan dersler ancak bir sonraki akademik yılın not ortalamasının hesaplanmasında 
dikkate alınır. 
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Tablo 1: Eğitimde başarı bursu 

Öğrencinin niteliği Başarı bursunun oranı 
Bölüm / program birincisi Bölüm / program ikincisi Bölüm / program üçüncüsü 

Burssuz %75 burs %50 burs %25 burs 
%50 burslu %25 ek burs - - 

 
c) Sporda Başarı Bursu: Türkiye millî takımlarına veya Türkiye’deki profesyonel 

takımlardan birine ya da üniversite takımına seçilerek uluslararası (dünya, olimpiyat, 
Avrupa, Akdeniz Oyunları, Balkan şampiyonaları, UNIVERSIAD oyunları vb.) ve ulusal 
düzeydeki spor organizasyonlarında başarılı olan öğrencilere burs tahsis edilebilir. 

d) Sanatta Başarı Bursu: Uluslararası veya ulusal düzeyde düzenlenen, seçici bir kurula ve 
/ veya jüriye sahip olan, katılımcıların belirlenen konsept çerçevesinde üretimlerini 
gerçekleştirerek performans gösterdiği, internet sitesi / sayfası bulunan ve daha önce 
en az on defa düzenlenmiş olan tanınmış ve yüksek itibara sahip sanat / tasarım 
yarışmalarında başarılı olan öğrencilere burs tahsis edilebilir. 

(2) Lisansüstü programlarda okuyan öğrencilere Tablo 2’de gösterilen oranlarda burs tahsis 
edilebilir. Bursların o öğrencilere nasıl tahsis edileceği rektörlük tarafından belirlenir: 

Tablo 2: Lisansüstü programlardaki burslar 
Burs Türü Kapsam GNO / Puan Burs oranı 

Eğitimde başarı bursu 
Fakülte / yüksekokul birincisi 3.50 ve üzeri %100 
Fakülte / yüksekokul ikincisi %75 
Diğer öğrenciler -- %50 

ALES başarı bursu 

Lisansüstü programlara başvuran bütün 
öğrenciler 

90 ve üzeri ALES 
puanı %50 

80-89 arası ALES 
puanı %25 

Yabancı dilde başarı bursu 
(KPDS, YDS, YÖK-DİL veya YÖK / ÖSYM 
tarafından bunlara eşdeğerliği kabul 
edilen uluslararası yabancı dil sınavları) 

90 ve üzeri 
yabancı dil puanı %50 

80-89 arası 
yabancı dil puanı %25 

Lisansüstü programın ders döneminde 
başarı bursu (Kayıtlı öğrenci sayısı en az 7 
kişi olan programlar için uygulanır.) 

Tezli yüksek lisans ve doktora / sanatta 
yeterlik programlarında program birincisi 
olan öğrenciye bir sonraki yıl için  

3.50 ve üzeri %25 

(3) İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin herhangi bir programından mezun olan öğrencilerin, 
üniversite bünyesindeki programlardan birine kayıt yaptırmaları halinde, burs imkânlarından 
yararlanabilmeleri için Mezunlar Derneğine üye olması şartı aranır. 
(4) İstanbul Ayvansaray Üniversitesindeki mevcut öğrencilerin burs imkânlarından 
yararlanabilmeleri için Kariyer Merkezine ve öğrenci kulüplerinden en az bir tanesine üye 
olmaları ve etkinliklere katılmaları gereklidir.  
(5) Aşağıda gösterilen burslar, bu yönergede belirtilen diğer burslara ek olarak verilebilir. 
Yönergede belirtilen ilgili şartları taşıyan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, toplamda 
%100 bursluluğu aşmamak kaydıyla bu burslardan yararlandırılabilir: 

a) Toplumsal sorumluluk bursları: 
a. Gaziler, şehit ve gazi yakınları bursu: 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 
burs imkânı sağlanır. 
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b. Eğitimci bursu: Kamu veya özel sektör tarafından işletilen eğitim kurumlarında 
öğretmen, akademisyen, uzman veya eğitimci gibi unvanlarla çalışanlara ve 
bunların eş ve çocuklarına ayrı ayrı %10 oranında burs imkânı sağlanır. 

b) Üniversite personeline %50, bunların eş ve çocuklarına ayrı ayrı %50 oranında burs 
imkânı sağlanır. 

c) Üniversitede okuyan kişinin kardeş(ler)ine ayrı ayrı %10 oranında burs imkânı sağlanır. 

Burslara İlişkin Diğer Hükümler 

MADDE 6 – (1) Hangi öğrencilerin burslardan ne ölçüde ve ne surette yararlandırılacağı, Burs 
Değerlendirme Komisyonunun teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanının bütçe onayı ile belirlenir. 
(2) Burslar, öncelikle öğrenim ücretinden indirim yapılmak suretiyle tahsis edilir. 
(3) Bursların o öğrencilere aktarılmasına ilişkin usuller rektörlük tarafından belirlenir. 
(4) Burs miktarı ve kontenjanlar Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile 
belirlenir. 
(5) Hangi türde olursa olsun burs verilen öğrencilere imzalatılacak taahhütnamelerin içeriği 
rektörlük tarafından belirlenir. 
(6) Öğrenci Değişim Programı ile bir akademik dönemi başka bir üniversitede tamamlayan ve 
başka üniversitede almış oldukları derslerden, ilgili eğitim-öğretim yönetmeliği uyarınca  “T” 
kredi alan öğrenciler de başarı sıralamasına dâhil edilir. 
(7) Bu yönergede belirtilen burslar normal öğrencilik süresi ile sınırlıdır. Mücbir sebepler 
dolayısıyla kayıt dondurulması halinde, kayıt dondurma süresi normal öğrencilik süresinin 
hesaplanmasında dikkate alınmaz. 
(8) Burslar güz ve bahar yarıyıllarına ait öğrenim ücretleri için geçerli olup, yaz okulunu 
kapsamaz. 
(9) MBA (master of business administration) ve uzaktan eğitim programlarının öğrencileri, 
sanatta ve sporda başarı bursları hariç olmak üzere, bu yönergenin kapsamına girmez. 
(10) Diğer kurumlarla imzalanan işbirliği protokolleri kapsamında yürütülen programlara ilişkin 
burslar, ilgili protokol hükümlerine göre yürütülür. Protokol kapsamındaki öğrenciler, ayrıca 
bu yönergedeki diğer burslardan yararlandırılmaz. 

Burs Değerlendirme Komisyonu 

MADDE 7 – (1) Burs Değerlendirme Komisyonu, Rektörün başkanlığında, ilgili rektör 
yardımcısı, dekanlar, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerinden oluşur. 
Kurulun raportörlük görevini Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı yürütür. 

(2) Üyelerin, komisyon üyeliğine esas teşkil eden görevinin sona ermesi halinde, komisyondaki 
görevi de kendiliğinden sona erer. 

(3) Kurul, Rektörün başkanlığında toplanır. Rektörün toplantıya katılamaması halinde ilgili 
rektör yardımcısının başkanlığında toplanır.  

(4) Başkan kurul gündemini hazırlar, toplantı tarihini ve yerini belirler, toplantıyı yönetir. 
Gündem, toplantı tarihinden en az bir hafta önce üyelere duyurulur ve gerekli bilgiler iletilir.  

(5) Kurul, üye tam sayısının en az salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin 
çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın oyunun yönünde karar alınmış 
kabul edilir. Çekimser oy kullanılamaz. 

(6) Kurul, burs taleplerini, Mütevelli Heyet Başkanının veya Rektörün gündeme aldığı diğer 
konuları görüşerek karara bağlar. Alınan kararlar bütçe onayı için Mütevelli Heyet Başkanına 
sunulur. Onaylanan kararlar, gereği yapılmak üzere Genel Sekreterliğe havale edilir. 
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Hüküm Bulunmayan Haller  
MADDE 8 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgisine ve görev alanına göre Burs 
Değerlendirme Komisyonu, Rektör ve Mütevelli Heyet Başkanı yetkilidir. 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge 

MADDE 9 – (1) Senatonun 13.07.2017 tarih  ve 2017/09 sayılı kararı ile kabul edilen İstanbul 
Ayvansaray Üniversitesi Burs Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulanmakta olan burs 
sisteminden yararlanan öğrenciler için, Senatonun 13.07.2017 tarih  ve 2017/09 sayılı kararı 
ile kabul edilen (mülga) İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Burs Yönergesinin hükümleri 
uygulanmaya devam eder. 

Yürürlük 

MADDE 10 – (1) Bu yönerge Senatoda kabul edilmesi sonrasında Mütevelli Heyet Başkanının 
onayı ile yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11 – (1) Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 

 


