YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
BURS YÖNERGESİ
BİRİNCİBÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak, grubu
içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite adaylarını Yüksek İhtisas Üniversitesi’ni tercih
etmeleri için özendirmek, Üniversiteye yerleşen öğrencileri başarıya yöneltmek ve başarılı
öğrencileri ödüllendirmek üzere verilecek “Öğretim Ücreti”, “Başarı” “Teşvik” ve “Destek”
Burslarına ilişkin uygulamaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge, Üniversitenin öğrencilerine sağlanacak burs ve öğretim ücretiyle
ilgili düzenlemeleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 6495 sayılı Yüksek İhtisas
Üniversitesi Kuruluş Kanununa ve bu Kanunlara dayanılarak çıkarılmış bulunan Yüksek
İhtisas Üniversitesi Ana Yönetmeliğine göre düzenlenmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim Ücreti Bursu ve Başarı Bursu
Öğretim Ücreti Bursu
Madde 4- (1) Öğretim Ücreti Bursu, sadece ÖSYS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzlarında “Burslu” öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen
öğrencileri kapsar. Öğretim Ücreti Bursu karşılıksız olup, öğretim ücretinin tamamının veya
bir kısmının alınmaması şeklinde sağlanan ve öğrenciye herhangi bir mali yük getirmeyen
burstur.
(2) Burslar, ön lisans ve lisans programlarında öğrencinin kaydının askıya alınmaması, iki
defa disiplin cezası almaması, üç yarıyıl üst üste Genel Not Ortalaması’nın 2,00’ın altına
düşmemesi, Tıp Fakültesinde üst üste 2 yıl dönem/staj tekrarına kalmaması koşuluyla devam
eder. Öğrenci başarılı olsa dahi tekrar burs alamaz.
Başarı Bursu
Madde 5- (1) Her akademik yıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre Tıp Fakültesinde
dönem (sınıf) notu dönem başarı notu 92 ve daha yüksek olanlar; diğer ön lisans ve lisans
programlarında akademik yıl not ortalaması (güz ve bahar yarıyıllarındaki derslerin ağırlıklı
ortalaması) 3,50 ve daha yüksek olanlar ile lisansüstü programlarda her yarıyıl sonunda genel
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not ortalaması 3,90 ve daha yüksek olanlar ilgili yönetim kurulunca öncelik sırasına göre
Başarı Bursu adayı olarak Rektörlük Makamına önerilir. Yukarıdaki koşulları sağlayan
öğrenciler arasında Rektörlük Makamınca yapılacak değerlendirmeler sonucunda her
programda başarı sıralamasına göre, sınıf mevcudunun ilk %10’una uygun görülen miktarda
başarı bursu verilir.
(2) Başarı Bursu, önlisans / lisans öğrencileri için bursu aldığı akademik yıl, lisansüstü
öğrenciler için ise bursu aldığı yarıyıl için geçerlidir. Bir öğrenci yukarıda belirtilen ölçütleri
karşılaması durumunda birden fazla akademik yılda Başarı Bursu alabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşvik Bursları
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) Mezunları
Madde 6- (1) Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) uygulayan ortaöğretim
kurumlarından mezun olup Öğrenci Seçme Sınavı sonucuna göre Yüksek İhtisas
Üniversitesi’ne yerleştirilen adaylardan IB Notu 40-45 arasında olanlara öğretim ücretinin
%25’i oranında burs verilir.
Madde 7- (1) IB teşvik bursu alıp, ön lisans ve lisans programlarında öğrencinin kaydının
askıya alınması, iki defa disiplin cezası alınması, bulunduğu öğretim programında üç yarıyıl
üst üste Genel Not Ortalaması’nın 2,00’ın altına düşmesi, Tıp Fakültesinde üst üste 2 yıl
dönem/staj tekrarına kalınması durumunda bursları kesilir. Öğrenci başarılı olsa dahi tekrar
burs alamaz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Destek Bursları
Yüksek İhtisas Üniversitesi Çalışanları ve Çocukları
Madde 8- (1) Yüksek İhtisas Üniversitesinde tam zamanlı çalışan akademik ve idari
personelin kendisi ile bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına, Yüksek İhtisas Üniversitesinin
herhangi bir öğretim programında kayıtlı olmaları halinde, öğretim ücretinin %25’i oranında
destek bursu verilir.
(2) Yüksek İhtisas Üniversitesinde görev yapmakta olan personelden Yüksek İhtisas
Üniversitesi lisansüstü programlarına tam zamanlı öğrenci olarak kayıt hakkı kazananlara
öğretim ücretinin %50’si oranında destek bursu verilir.
(3) Kurumun ihtiyacı olan alanlarda yüksek lisans ve doktora yapması uygun görülen Yüksek
İhtisas Üniversitesi personelinin durumu Rektörlük Makamınca kararlaştırılır. Kurumdan
ayrılan veya görevine son verilen personel, kendisi ve/veya çocukları izleyen yarıyıldan
itibaren bu burs hakkından yararlanamaz.
Kardeşler
Madde 9- (1) Yüksek İhtisas Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan kardeşlerden birine
öğretim ücretinin %10’u oranında destek bursu verilir. Kardeş bursundan yararlanan
öğrencinin başarısız olması durumunda burs diğer kardeşe aktarılır.
Yüksek İhtisas Üniversitesi Mezunları
Madde 10- (1) Yüksek İhtisas Üniversitesi’nin önlisans veya lisans mezunu olup başka bir
önlisans/lisans programına kayıt yaptıranlara öğretim ücretinin %25’i oranında destek bursu
verilir.
(2) Önlisans/lisans programlarından mezun olup yüksek lisans programlarına, önlisans, lisans
ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olup doktora programlarına kayıt olanlara
(bilimsel hazırlık dahil) öğretim ücretinin %30’u oranında destek bursu verilir.
(3) Üniversitemiz lisans programlarından mezun olan ve lisansüstü programlara kayıt yaptıran
özel öğrenciler Üniversitemiz tarafından sağlanan tüm destek burslarından yararlanırlar.
Diğer Üniversitelerin Öğretim Elemanları
Madde 11- (1) Diğer üniversitelerde tam zamanlı öğretim elemanı olup Yüksek İhtisas
Üniversitesinde doktora programına kayıt hakkı elde edenlerin durumu Rektörlük Makamınca
değerlendirilir.
Destek Burslarının Kesilmesi
Madde 12- (1) Öğrencinin ön lisans ve lisans programlarında kaydının askıya alınması, iki
defa disiplin cezası alınması, bulunduğu öğretim programında üç yarıyıl üst üste Genel Not
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Ortalaması’nın 2,00’ın altına, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında 2,50’in ve
Doktora Programlarında 2,70’in altına düşmesi, Tıp Fakültesinde üst üste 2 yıl dönem/staj
tekrarına kalınması durumunda öğrencilerin destek bursları kesilir. Öğrenci başarılı olsa dahi
tekrar burs alamaz.
(2) Özel öğrencilerin bursları da yukarıdaki kriterlere göre değerlendirilir. Yukarıdaki
kriterlere göre bursları kesilen özel öğrenciler takip eden yıllarda tekrar özel öğrenci olarak
başvuru yaptıkları takdirde destek burslarından yararlanamazlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Madde 13- (1) Bursların kesilmesinde, Tıp Fakültesi ve diğer öğretim programlarındaki
öğrenciler için Bütünleme Sınav sonuçları esas alınır.
Madde 14- (1) Yüksek İhtisas Üniversitesine yerleştirildiği yılın ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “Burslu” öğrenci alınacağı belirtilen lisans
programlarına kayıtlı olup kurum içindeki başka bir programına geçiş yapanların bursu
kesilir. Ön lisans programları arasında kurum içi geçiş yapan öğrencilerin bursları ise aynı
oranda devam eder.
Madde 15- (1) Öğrencinin alacağı burs oranı %100’ü aşamaz.
Madde 16- (1) Yüksek İhtisas Üniversitesine yerleştirildiği yılın ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “Burslu” öğrenci alınacağı belirtilen lisans
programlarına kayıtlı öğrencilerden çift ana dal/yan dal lisans programlarına başvurarak kayıt
hakkı kazanan öğrenciler, ana dalda yararlandıkları burs oranında burslu olarak eğitim
görürler. Bu burs yaz öğretiminde açılan derslerden öğrencinin çift ana dal/yan dal
programları için açılan derslerini kapsar. Yaz öğretiminde ana dalından ders alacak olan
burslu öğrenciler yaz öğretimi ücretlerini öderler.
(2) Öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programına yerleştirildiği yıldaki ÖSYS sonucunda
oluşan ilgili yerleştirme puanının, başvurduğu çift ana dal/yan dal burslu lisans programına
aynı yıl ÖSYS ile en son yerleştirilen Tam Burslu öğrencinin puanına eşit ya da fazla olması
durumunda, öğrenci çift ana dal/yan dal lisans programına burslu olarak kayıt olur ve öğretim
ücretini ödemez.
(3) Kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz çift ana dal/yan
dal lisans programını bitiremeyen öğrenciler için çift ana dal lisans programında 2 yarıyıl, yan
dal lisans programında ise 1 yarıyıl bursları devam ettirilir.
Madde 17- (1) Bir yarıyılı kapsayan ders ve derslerin (işbaşında eğitim, blok uygulama,
klinik staj vb.) dışında mezuniyetine toplamda:
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a) tek dersi kalan öğrenciden yarıyıl ücretinin %25’i,
b) iki dersi kalan öğrenciden yarıyıl ücretinin %50’si,
c) mezuniyetine tek veya iki dersi kalmış olup ilgili yarıyılda hiç ders alamayan öğrenciden
ders alamadığı yarıyıl için öğretim ücretinin %25’i,
Bir yarıyılı kapsayan ders ve dersler akademik yarıyıl veya yaz öğretiminde alınması halinde
yarıyıl ücretinin tamamı alınır.
Madde 18- (1) Toplam burs süresi normal eğitim-öğretim süresini aşamaz.
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
Geçici Madde 1- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihten itibaren uygulanmakta olan tüm
bursları kapsar.
Yürürlük
Madde 19- (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabulü tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.

5

