BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
BAŞARIYI TEŞVİK ve BURS YÖNERGESİ
Kabul eden makam, tarih ve sayı
Ek ve değişiklikler
Ek ve değişiklik kontrol tarihi

: Senato, 05.09.2019 / 9
: Senato, ……………… /
: ………………………………..

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Beykoz Üniversitesi’nde eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek,
başarılı öğrencileri destekleyerek ödüllendirmek, spor, kültür ve sanat faaliyetlerini
özendirmek, ulusal ve uluslararası yükseköğretim alanında üniversitenin adını duyurmak
amacını taşır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Beykoz Üniversitesi önlisans, lisans, lisansüstü ve İngilizce
Hazırlık Sınıfında öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik bursları, indirimleri ve manevi
ödülleri kapsar.
Hukuki dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna 3708 sayılı
Kanunla eklenen ve daha sonra 3843 sayılı Kanununla değiştirilen hükümler ve Beykoz
Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Burs Komisyonu, Sayısı ve Burs Tanımları,
Burs Komisyonu
MADDE 4-(1) Burs Komisyonu, Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı
başkanlığında, Üniversite Genel Sekreteri, Mali İşler Birimi Müdürü, Öğrenci İşleri Birimi
Müdürü, Sağlık, Kültür ve Spor Birimi Müdürü ve her birimi temsilen ilgili akademik birimin
dekan/müdürünün görevlendireceği birer öğretim elemanından oluşur.
(2) Burs Komisyonu, başkanın çağrısıyla toplanır. Burs taleplerini ve yönergede belirtilen
hakkedişleri bu yönergede belirtilen hususlar çerçevesinde görüşür. Oluşturulan görüşler
rektörün teklifi olarak Mütevelli Heyet’e iletilir. Burs ve indirim kararını Mütevelli Heyet verir.
Burs sayısı
MADDE 5-(1) Öğrenciler ancak bir burs olanağından yararlanır. Birden fazla burs hakkını elde
eden öğrenciler en yüksek burs hakkından faydalanırlar.
Burs Tanımları
ÖSYM Yerleştirme Bursu:
MADDE 6-(1) ÖSYM tarafından burslu olarak yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs
karşılıksızdır, zorunlu İngilizce hazırlık programı dâhil normal eğitim-öğretim süresince devam
eder ve sadece öğrenim ücretini kapsar. Normal öğrenim süreleri içerisinde öğrenimlerini
1

tamamlayamayan burslu öğrencilerin bursları, öğrencilerin geçerli mazeretinin olması, bunun
Üniversite Yönetim Kurulunca kabulü ve Mütevelli Heyetinin onayı ile en fazla bir yıl daha
uzatılabilir.
(2) Burslar, yurt içi eğitim-öğretim ücretleri için geçerli olup, Üniversitenin yurt dışındaki
kurumlar ile anlaşmaları çerçevesinde ortaya çıkabilecek özel koşulları kapsamaz.
Öğrenim Ücretinde İndirim
MADDE 7-(1) ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile Beykoz Üniversitesi akademik
birimlerine yerleştirilen öğrencilerin öğrenim ücretlerinde Mütevelli Heyet tarafından sağlanan
indirimlerdir. İndirim miktarları ÖSYM tercih kılavuzunda belirtilir. Esas ücretten yapılacak
indirimlerin oranları ve kapsamı Rektörün önerisi ile Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyeti
tarafından onaylanır.
(2) Birinci fıkra dışında Üniversite tarafından duyurusu yapılan programların öğrenim
ücretlerinde Mütevelli Heyet tarafından indirim sağlanabilir. Esas ücretten yapılacak
indirimlerin oranları ve kapsamı Rektörün önerisi ile Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyeti
tarafından onaylanır.
(3) Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanlığının oluru ile öğrencilere üniversitede
çalışma karşılığı burs verilebilir.
Rektör, Dekan/Müdür Listesi
MADDE 8- (1) Beykoz Üniversitesi’nde önlisans, lisans ve hazırlık programlarında kayıtlı olan
üstün başarılı öğrenciler her yarıyıl sonunda o yarıyıldaki başarı durumlarına göre Rektör
Listesi’ne (PRESIDENT’S LIST), Dekan Listesi’ne (DEAN’S LIST) ve Yüksekokul Müdürü
Listesi’ne (DEAN’S LIST) seçilirler. Rektör Listesi’ne, Dekan Listesi’ne ve Yüksekokul
Müdürü Listesi’ne seçilen öğrencilere “Beykoz Üniversitesi Rektör, Dekan/Müdür Listesi”
uygulama esaslarında belirtilen hususları sağlayan öğrencilere bir törenle başarı belgesi tevdi
edilir. Belge alanların listesi üniversite web sayfasında duyurulur.
Akademik Başarı Bursu
MADDE 9– (1) Birinci yılın sonundan itibaren ilgili akademik yılda üst üste iki yarıyılda da
rektör/dekan/müdür listesine giren öğrencilerin öğrenim ücretlerine uygulanan burstur.
İngilizce Hazırlık Sınıfında uygulama Madde 8’de ifade edilen Beykoz Üniversitesi Rektör,
Dekan/Müdür Listesi Uygulama Esaslarına göre belirlenir. Bu kapsamdaki burs oranları,
Rektör listesine girenler için bir sonraki yılın öğrenim ücretinden %10, dekan/müdür listesine
girenler için %5; bir yarıyıl Rektör listesinde, bir yarıyıl dekan/müdür listesinde olanlar için ya
da tersi durumda %7,5 indirim uygulanır. Tam burslu öğrencilere, öğrencisi olduğu akademik
birimde o yıl reel olarak en yüksek ücreti ödeyen öğrencinin ödediği ücret üzerinden yukarıda
belirtilen oranlarda burs uygulanır. Bu burslar, öğrencinin burs almaya hak kazandığı yıldan
sonraki eğitim-öğretim yılını kapsar ve öğrencinin madde 8’de ifade edilen başarısını
sürdürmesi halinde normal öğrenim süresinin sonuna kadar devam eder.
(2) Çift anadal ve yandal öğrencileri, anadal programlarının normal öğrenim süreleri içerisinde
anadal programı için ödedikleri ücrete ilave olarak ücret ödemezler. Anadal, ikinci anadal veya
yandal programını, öğrencinin kayıtlı olduğu anadalın normal öğrenim süresi içerisinde
tamamlayamayan çift anadal veya yandal öğrencileri, Mütevelli Heyeti tarafından dersler için
kredi başına belirlenen öğrenim ücretini öderler. Normal öğrenim süreleri içerisinde
öğrenimlerini tamamlayamayan burslu çift anadal ve yandal öğrencilerinin bursları,
Üniversitenin “Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde burslu öğrenciler
için belirtilen süreler içerisinde anadal programını bitirmiş olması koşuluyla ve geçerli
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mazeretlerinin bulunması durumunda ve bunun Üniversite Yönetim Kurulunca kabulü ve
Mütevelli Heyetinin onayı ile en fazla bir yıl daha uzatılabilir.
Eğitim-Öğretim Destek Bursu*
MADDE 10– (1) Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilere
ödeyeceği ücretler üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda eğitim-öğretim destek bursu verilir.
a) Öğretmen ve öğretim elemanı eş ve çocukları için %10,
b) Beykoz Üniversitesinde okuyan her bir kardeş için %10,
c) Beykoz ilçesi orta dereceli okullarından mezun öğrenciler için %10,
d) Milli sporcular için %25,
e) Şehit ve Gaziler ile eş ve çocukları için %25,
f) Beykoz Üniversitesi çalışanları, eş ve çocukları için %50,
g) Engellilik oranı %50’nin üzerinde olan öğrenciler için %20
h) YKS’de Türkiye başarı sıralamasında;
i. İlk 1000 sıralamasına giren öğrenciler için %100. Buna ilave olarak öğrencinin
yaşam masraflarına destek olmak için Mütevelli Heyet tarafından her eğitimöğretim yılı için belirlenen ve ilan edilen miktarda burs verilir.
ii.
1001 ila 5000 sıralamasına giren öğrenciler için %100. Buna ilave olarak
öğrencinin yaşam masraflarına destek olmak için Mütevelli Heyet tarafından her
eğitim-öğretim yılı için belirlenen ve ilan edilen miktarda burs verilir.
iii. 5001ila 10000 sıralamasına giren öğrencilere %100 burs verilir.
*Bu kapsamındaki (h bendinde tanımlanan burs türü hariç) burslar sadece %50 ve altındaki
oranlarda ÖSYM Yerleştirme Burs/İndirimi almış olan öğrencilere uygulanır.
Beykoz Üniversitesi Mezunları Bursu
Beykoz Üniversitesinden mezun olup, üniversitenin herhangi bir programına yeniden kayıt
olma hakkı kazanan öğrenciler aşağıdaki oranlarda Burs/İndirim uygulanır.
•
•
•
•
•

Üniversite birincisine %100 burs,
Akademik Birim birincilerine varsa genel burs/indirim uygulamasından sonra %75,
Yüksek onur öğrencilerine varsa genel burs/indirim uygulamasından sonra %50,
Onur öğrencilerine varsa genel burs/indirim uygulamasından sonra %30,
Yukarıda ifade edilen dereceleri almaksızın mezun olan öğrencilere varsa genel
burs/indirim uygulamasından sonra %20 ek indirim uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Bursların Sonlandırılması
MADDE 11– (1) Başarı bursu dışındaki burslar öğrencilerin normal eğitim-öğretim süresi
boyunca devam eder. ÖSYM Bursu dışında kazanılan burslar öğrencinin herhangi bir disiplin
cezası alması durumunda öğrenciye bildirim yapılmaksızın sonlandırılır.
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Yürürlük
MADDE 12– (1) Bu yönerge hükümleri Beykoz Üniversitesi Senatosunun kabulü tarihinden
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13– (1) Bu yönerge hükümlerini Beykoz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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