ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
BURS YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç:
Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, Altınbaş Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki eğitimöğretimin niteliğini, verilen burs, kredi ve öğrenci destekleri ile yükseltmek, öğrencileri daha fazla çalışmaya teşvik etmek,
başarılı öğrencileri ödüllendirmek, onların spor ve sanata olan ilgi ve katkılarını destekleyerek ulusal ve uluslararası
alanlarda Altınbaş Üniversitesinin adını duyurmaktır. Yönerge, hem bu amaçları, hem de 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununa 3843 sayılı yasayla eklenen ek 18. maddesinin gereğini yerine getirerek burs verilecek ve bu yönergede
tanımlanan indirimlerden yararlanacak öğrencilerin başvuru, değerlendirme ve seçilme sürecindeki yöntem, yetki ve
sorumluluklarını belirler.
Kapsam:
Madde 2. (1) Bu yönerge, Altınbaş Üniversitesinde, önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenimini sürdüren
öğrencilere sağlanacak burs, kredi ve indirimler ile ilgili düzenlemeleri kapsar.
Tanımlar:
Madde 3. (1) Bu yönergede geçen,
Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,
Mütevelli Heyeti: Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyetini, Rektör:
Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,
Senato: Altınbaş Üniversitesi Senatosunu,
Yönetim Kurulu: Altınbaş Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu,
Burs Komisyonu: Altınbaş Üniversitesi Senatosu tarafından seçilen komisyonu,
Burs: Bir akademik yılı öğrenim ücretlerinden yapılan indirimi veya öğrencilere sağlanan ek mali desteği,
Özel Burslar Fonu: Tüm kayıtlı öğrencilerden ihtiyacı olanlara destek sağlamak amacıyla bireysel ve/veya kurumsal
bağışlarla oluşturulan fonu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Önlisans ve Lisans Düzeylerindeki Burs ve Krediler
Lisans Giriş Bursları:
Madde 4. (1) Üniversiteye Giriş Başarı Bursu/Tam Burs: ÖSYM kanalıyla veya Özel Yetenek Sınavıyla Üniversiteye tam
burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup bu öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz.
(2) Üniversiteye Giriş Başarı Bursu/Yarım Burs: ÖSYM kanalıyla veya Özel Yetenek Sınavıyla Üniversiteye yarım
burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup bu öğrencilerden öğretim ücretinin %50’si alınmaz.
(3) Üniversiteye Giriş Başarı Bursu/Çeyrek Burs: ÖSYM kanalıyla veya Özel Yetenek Sınavıyla Üniversiteye çeyrek
burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup bu öğrencilerden öğretim ücretinin %25’i alınmaz.
(4) Üniversiteye Giriş Başarı Bursu/%75 Burs: ÖSYM kanalıyla veya Özel Yetenek Sınavıyla Üniversiteye %75 burs
ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup bu öğrencilerden öğrenim ücretinin %75’i alınmaz.
(5)Giriş Bursları karşılıksızdır. Bu bursları alan öğrencilerden İngilizce Hazırlık Programını iki yılda
başaramayanların bursları kesilir. Burslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilmiş olan azami öğrenim
süreleri boyunca devam eder.
(6)Giriş bursları, çift anadal programında ve yaz okulunda mütevelli heyet kararları doğrultusunda uygulanır.
Üstün Başarı Bursları:
Madde 5. (1) Üniversitedeki önlisans ve lisans programlarına ilk kez yerleştirilenler arasından giriş sınavı yerleştirme
puan türü sıralamasında Senato tarafından belirlenen başarı dilimi içerisinde yer alan öğrencilere normal eğitim- öğretim
süresince, yılda dokuz ay süreyle verilen destek burslardır. Üstün başarı bursu, öğrencinin almış olduğu tüm dersleri
başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3’ün üzerinde olması durumunda devam eder. Başarı
kriterlerini yerine getiremeyen öğrencilerin bursu dondurulur. Belirtilen başarı kriterlerinin yeniden sağlanması
durumunda burs devam eder.
(2) Daha önce lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler Üstün Başarı Bursundan yararlanamaz.
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Şehit Bursu
Madde 6. (1)Şehit Bursu, her yıl Senato tarafından belirlenecek 3 lisans ve 3 ön lisans programına kayıt yaptıracak olan,
6 şehit çocuğuna verilecek burstur.
(2)Burs öğrenim ücretini kapsamaktadır ve bursun geçerlilik süresi 4. maddenin 5. fıkrasında belirtilen sürelerle aynıdır.
(3)Burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin kayıt için ilan edilen sürede başvuru için gerekli evraklar ile birlikte Sağlık,
Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ön başvuru yapması gerekmektedir.
(4)Başvuruların kontenjanı aşması durumunda merkezi yerleştirme puanına göre programın bağlı olduğu puan türünde
en üst sırada bulunan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır. Sıralama sonunda şehit bursu alamayan öğrenciler
yerleştikleri program şartlarına göre kayıt yaptırırlar.
Spor Başarı Bursları:
Madde 7. (1) Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aşağıdaki belirtilen alanlarda son 4 yıl içinde başarılı olduğu
belgelendirilen sporculara Üniversitemizi tercih etmeleri ve yerleşmeleri halinde eğitim-öğretimleri süreleriyle sınırlı
olmak kaydıyla %100 oranında eğitim bursu sağlanmaktadır:
a) 1.Grup; Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları, Olimpik ve Paralimpik spor dallarının
büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor
dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finallerinde madalya kazanan sporcular,
b) 2.Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa
Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları
Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve
Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite Sporlar Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları’nda
madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatları’na katılan
sporcular,
c) 3.Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer
alan, ferdi spor dallarında en az 16 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası
yarışma ve turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Büyükler, Ümitler,
Gençler ve Yıldızlar kategorisinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası finalleri ile Dünya ve Avrupa
Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa
Kupaları finallerine katılan sporcular.
(2) Çeşitli spor dallarında Altınbaş Üniversitesi adına üniversiteler arası yarışmalara katılarak ulusal veya uluslararası
ilk üç dereceye girmiş öğrencilere Burs Komisyonun önerisi ve Rektörlüğün önerisi Mütevelli Heyet Başkan’ın onayı
ile verilir.
(3) Spor Bursları yaz okulunda geçerli değildir.
Sanat Başarı Bursları
Madde 8. (1) Resim, heykel, sinema ve klasik batı müziği dallarında uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye giren
öğrencilerden, tercih döneminden önce Altınbaş Üniversitesi Burs Komisyonuna başvuru yapıp, kabul edilen öğrencilere
Üniversitemize yerleşmeleri durumunda verilen burslardır. Burs oranları ve bursun süresi Rektörlük tarafından belirlenir.
(4) (2) Çeşitli sanat dallarında Altınbaş Üniversitesi adına üniversiteler arası yarışmalara katılarak ulusal veya
uluslararası ilk üç dereceye girmiş öğrencilere Burs Komisyonun önerisi ve Rektörlüğün önerisi Mütevelli Heyet
Başkan’ın onayı ile verilir.
(3) Sanat Bursları yaz okulunda geçerli değildir.
Onur Bursu
Madde 9. (1) İngilizce Hazırlık Programından sonraki her akademik yıl sonunda, o yıl için kayıtlı oldukları
Fakülte/Yüksekokul programlarının her bir sınıfı için tamamlanması gereken AKTS değerinde ders yükünü almış olup,
aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış, genel not ortalamaları 3.50 ve üstünde olmak koşuluyla, öğrenim gördükleri
programların birinci ve ara sınıflarında dereceye giren öğrencilere izleyen eğitim-öğretim yılı boyunca Onur Bursu
verilir.
(2) Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş ile gelmiş öğrencilerin Altınbaş Üniversitesi’nde iki yarıyılı tamamlamış olmaları
gerekmektedir.
(3) Onur bursu almaya hak kazanan öğrencinin kayıt yaptırmaması, kayıt sildirmesi veya herhangi bir nedenle ilişiğinin
kesilmesi durumunda, bu hak bir başka öğrenciye geçmez.
(4) Dereceye giren öğrencilerin ilgili akademik yıldaki genel not ortalamaları hesaplanırken, o akademik yıldaki yaz
okulu derslerinden aldığı notlar dahil edilmez.
(5) Bu burs için her akademik yıl sonunda yeniden değerlendirme yapılır. Burs için öğrencinin başvurusuna gerek
yoktur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı burs kazanan öğrencileri belirler ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
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yazılı olarak öğrencileri bilgilendirir. Onur bursunun dağılımı aşağıdaki tabloya göre yapılır.

Derece
Sınıf Birincisi
Sınıf İkincisi
Sınıf Üçüncüsü

Burs Oranı
Ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %100’ünü
ödemez.
Ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %50’sini
ödemez.
Ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %25’ini
ödemez.

(6) Sıralamada genel not ortalamasının aynı olması durumunda öğrencinin Altınbaş Üniversitesi’nde kayıtlı olduğu
programda/bölümde tamamlamış olduğu AKTS sayısı yüksek olana ve doğum tarihi günümüze daha yakın olana
öncelik verilir.
(7) Dereceye giren öğrenci hali hazırda burslu ise bir öğrencinin elde edeceği hak %100 bursu geçemez.
(8) Bütünleme sınavına giren öğrenciler Onur Bursundan yararlanamaz.
(9) Onur Bursları yaz okulunda geçerli değildir.
Mütevelli Heyet Bursu:
Madde 10. (1) Rektörlüğün önerisi Mütevelli Heyet Başkan’ın onayı ile ücretli veya burslu programlara yerleşen
öğrencilere hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere, ilave %25 başarıya bağlı burs verilebilir. Söz konusu burs öğrencinin
genel not ortalaması 3.00 ve üzeri olduğu müddetçe normal eğitim dönemi boyunca devam eder, aksi takdirde
öğrencinin bursluluk durumu girişteki oranına düşürülür.
Kardeş İndirimi:
Madde 11. (1) İngilizce Hazırlık Programı dahil olmak üzere önlisans ve/veya lisans programlarında okuyan kardeş
öğrencilerin üniversitede aynı anda kayıtlı olmaları ve her akademik yılın başında ders ekleme-bırakma süresi sonuna
kadar başvurmaları halinde her birinin ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücreti üzerinden %15 indirim yapılır. Kardeş
indiriminden yararlanmaya devam etmek için başvuruların her akademik yılın başında Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı üzerinden yenilenmesi gerekir. Bu indirimden yasal olarak evlat edinilmiş olanlar da yararlanır.
Tercih Bursu:
Madde 12. (1) Her akademik dönem için Rektörlüğün önerisi Mütevelli Heyet Başkan’ın onayı ile Rektörlük tarafından
belirlenen oranlarda ve belirlenen bölümler için verilen burstur.
(2) Tercih burslarının geçerlilik süreleri 4. maddenin 5. Fıkrasında belirtilen sürelerle aynıdır.
(3) Tercih bursları yaz okulunda geçerli değildir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Düzeyindeki Burslar
Lisansüstü Giriş Bursları:
Madde13. (1) Enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla uygun görülen lisansüstü
programlara burslu kontenjan tahsisi yapılabilir.
Başarı Bursları:
Madde 14. (1) Altınbaş Üniversitesinde ilk üç dereceye giren öğrencilere verilen başarı burslarıdır. Üniversitenin ilgili
lisans programlarından ilk üç dereceye girerek mezun olan ve Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen
öğrencilerden bölüm birincilerine %100, bölüm ikincilerine %75, bölüm üçüncülerine %50 oranında burs verilir.
Sözleşmeye Dayalı Grup Bursları:
Madde 15. (1) Aynı kurum ve kuruluş çalışanlarının Üniversitenin yüksek lisans programlarına kabul edilmeleri
durumunda uygulanacak indirim oranı söz konusu kurum ve kuruluş ile Üniversite arasında yapılacak sözleşme ile
belirlenir. Bunun dışında Üniversite belli bir kurum veya kuruluşa veya meslek grubuna yönelik tek taraflı taahhüdü ile
de burs ilan edebilir.
Bursların Süresi:
Madde 16. (1) Lisansüstü bursları, öğrencinin başarılı olması koşulu ile lisansüstü eğitim süresince devam eder. Ancak,
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başarısızlık veya not yükseltmek nedeniyle ders tekrarlamak zorunda olan öğrenciler, tekrar ettikleri ders için belirlenen
normal kredi ücretini öderler. Bu ücrete burs oranları yansıtılmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler
Personel İndirimi:
Madde 17. (1) Altınbaş Üniversitesinin her düzeydeki bir eğitim programına kabul edilen Üniversite çalışanları
ödemekle yükümlü olduğu ücretin % 75’inden, eş ve çocukları ise ödemekle yükümlü olduğu ücretin yarısından muaf
olurlar. Çalışanın Üniversiteden ayrılması durumunda ayrılma tarihi itibariyle söz konusu muafiyetler ortadan kalkar.
(2) Personel indirimi yaz okulunda devam eder.
Özel Burslar:
Madde 18. (1) İsteyen özel ve/veya tüzel kişiler, Altınbaş Üniversitesine bağışta bulunarak kendilerinin, yaşayan veya
vefat etmiş yakınlarının adına koşullu veya koşulsuz burs verebilirler.
(2) Özel ve/veya tüzel kişiler tarafından yapılan bağışların tümü menşei gözetilmeksizin Özel Burslar Fonuna aktarılır.
(3)İhtiyaç sahibi öğrencilerin barınma, beslenme, kitap harcamalarına destek olma amacıyla verilen veya nakdi
olarak verilen destek bursları bu fondan karşılanır.
(4) Fondan sağlanan burslar karşılıksız ve yıllıktır. Her akademik yıl için yeniden başvurulması gerekmektedir.
(5) Fondan yararlanacak öğrencilerin başvuruları Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir ve Rektör onayı ile
kesinleşir.
(6)Değerlendirme kriterleri her akademik yıl için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Disiplin Cezası Nedeniyle Burs ve İndirimlerin Kesilmesi:
Madde 19. (1) Bu yönergenin 4. maddesinde belirtilen giriş bursları hariç olmak üzere burs alan bir öğrencinin disiplin suçu
işleyerek okuldan herhangi bir uzaklaştırma cezası alması halinde izleyen yarıyılda bursu kesilir. Öğrencinin ikinci bir kez
daha okuldan uzaklaştırma cezası alması veya yüz kızartıcı suçlar nedeniyle adli yargılama sonucunda hapis cezasına
çarptırılması halinde bursu tekrar bağlanmamak üzere kesilir.
Burs Komisyonu:
Madde 20. (1) Burs Komisyonu, Eğitim Öğretim deneyimi ilgili Rektör Yardımcısı Başkanlığında, Senatonun
belirleyeceği 3 öğretim elemanı ve SKS Daire Başkanından oluşur.
(2) Komisyonun raportörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı tarafından yapılır.
(3) Tüm komisyon kararları Rektörlük Makamı onayına sunulur.
(4) Komisyon ön lisans, lisans ve lisansüstü burslarını değerlendirmek üzere ihtiyaç halinde karar alır.
(5) Burs ve indirimlerin büro işlemleri, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, ödeme ve takip işlemleri ise Mali İşler
Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
Yürürlük:
Madde 21. (1) Bu yönerge Senato tarafından 13/06/2011 tarihinde kabul edilmiş ve bu tarihten itibaren yürürlüğe
girmiştir.
Yürütme:
Madde 22. (1) Bu yönergeyi Rektör yürütür.
Yönergenin Yürürlüğe Girdiği Yasal Dayanaklar
İlgili Kurul

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Karar Maddesi

Üniversite Senatosu

13/06/2011

2011/11

Karar-1

06/07/2011

2011/22

Karar-2

Mütevelli Heyet

Yönergede Yapılan Değişikliğe İlişkin Yasal Dayanaklar
İlgili Kurul

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Karar Maddesi

Senato

13/12/2012

2012/12

Karar-2

Mütevelli Heyeti

04/07/2013

2013/07

Karar-3
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Senato

02/09/2014

2014/10

Karar-1

Mütevelli Heyeti

06/08/2014

2014/08

Karar-4

Senato

11/08/2015

2015/08

Karar-3

Mütevelli Heyeti

20/08/2015

2015/12

Karar-9

Senato

16/02/2016

2016/02

Karar-3/a

Mütevelli Heyeti

03/02/2016

2016/01

Karar-11

Mütevelli Heyeti

02/03/2016

2016/03

Karar-20

Senato

18/08/2017

2017/11

Karar-18

Mütevelli Heyeti

13/09/2017

2017/08

Karar-15

Senato

26/03/2019

2019/04

Karar-2

Mütevelli Heyeti

11/04/2019

2019/4

Karar-10

Senato

27/08/2019

2019/10

Karar-2

Mütevelli Heyeti

05/09/2019

2019/08

Karar-11

Senato

03/07/2020

2020/13

Karar-9

Mütevelli Heyeti

10/09/2020

2020/06

Karar-7
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