İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ BURS YÖNERGESİ
(Üniversite Senatosunun 05.08.2015 tarih ve 2015/12-3 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrencilerine
sağlanacak burslar, indirimler, diğer maddi imkanlar, bunlardan yararlanan öğrencilerin
yükümlülükleri ve öğrenim ücretleri / ödeme şekilleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 13-15 inci, 44 üncü, EK 2 inci maddeleri ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Mütevelli Heyeti’nin 20.09.2014 tarih ve 2014/08-8 sayılı kararına

dayanılarak

hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Mütevelli Heyet: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c) Öğrenci: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine kayıtlı öğrencileri,
ç) Rektör: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesini,
f) YADYOK: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
g) Yönetim Kurulu: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.
Burslar, diğer maddi imkanlar ve öğrenim ücretlerinin belirlenmesi
MADDE 4- (1) Öğrencilere sağlanacak burslar, indirimler, (ücretsiz kitap, ücretsiz veya
indirimli barınma ve/veya yemek hakkı, ulaşım bedeli vb.) diğer maddi imkanlar ve öğrenim
ücretleri / ödeme şekilleri Mütevelli Heyet ve/veya yetkili kıldığı organlar/görevliler
tarafından belirlenir.
(2) Senatonun onayından geçen düzenleyici işlemlerde bu Yönerge kapsamındaki
hususlarla ilgili olarak yer alan hükümler ve yetkiler saklıdır.
Burslar ve diğer maddi imkanların kapsam ve süresi
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MADDE 5 – (1) Her yıl / yarıyıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzu’nun özel koşul ve açıklamalar bölümü ile Üniversitenin lisans programlarına yurt
dışından ve lisansüstü programlarına gerek yurtiçinden gerekse yurt dışından (yatay / dikey
geçiş yoluyla alımlar dahil) öğrenci alım ilanlarında duyurulan burslar ve diğer maddi
imkanlar o yıl Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenciler hakkında geçerli olup ihtiyaç
duyulduğunda öğrenciye seçim hakkı tanınarak bazılarında değişiklik yapılabilir.
(2) Bulunduğu statü itibariyle birden fazla nakit burs hak eden öğrenciye bunlardan
sadece en yüksek olanı ödenir.
(3) Yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla yapılan anlaşmalara göre lisans veya lisansüstü
programlarına kayıt yaptıran öğrencilerle ilgili özel hükümler saklıdır.
Devam koşuluna uymama
MADDE 6 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfı öğrencisi:
a) Herhangi bir kurda / seviyede (çeyrekte) asgari devam şartını yerine getirmediği
belirlenirse, kendisine Birim Mazeret Komisyonu tarafından derslere ve sınavlara girme hakkı
verilse bile,

izleyen çeyrekte / kurda nakit ödeme şeklindeki burs ve imkanlardan

yararlanamaz.
b) Kayıt dondurma durumu olmaksızın, eğitim-öğretim yılı boyunca yapabileceği azami
devamsızlık süresini doldurduğu belirlenirse, nakit bursu yanında o yıla ait konukevinde
ücretsiz veya indirimli barınma, yemek ve ulaşım haklarını, yurtdışı kontenjanından kayıt
yaptırmış öğrenciyse ayrıca ülkesine ulaşım bedeli hakkını kaybeder. İsterse o programa ait
öğrenim ücretinin kalan süreye tekabül eden kısmını ödeyerek derslere katılabilir.
Konukevinde / yurtta ücretsiz veya indirimli kalıyorsa bu süre içinde tam ücret ödemek
kaydıyla kalmaya devam edebilir. İzleyen akademik yıl başında veya daha sonra yapılacak
yeterlik sınavlarından birinde başarılı olursa öğrenimine üniversiteye girdiği koşullarda
devam eder.
c) Bu fıkraya göre devamsızlık müeyyidesi uygulanmadan önce, mazereti olanların
durumu ilgili birimlerden gelecek bilgiler dikkate alınarak YADYOK Yönetim Kurulu
tarafından değerlendirilir.
(2) Lisans öğrencisi:
a) Kayıtlı olduğu herhangi bir derste yarıyıl boyunca yapabileceği azami devamsızlık
süresini doldurduğu belirlenirse, izleyen yarıyılda nakit ödeme şeklindeki burs ve
imkanlardan yararlanamaz.
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b) Bu fıkraya göre devamsızlık müeyyidesi uygulanmadan önce, mazereti olanların
durumu ilgili dekanlıktan gelecek bilgiler dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilir.
(3) Lisansüstü öğrencisi:
a) Nakit ödeme şeklindeki burs ve imkanlardan kayıtlı olduğu derslere tam devam ettiği
sürece yararlanabilir.
b) Bu fıkraya göre devamsızlık müeyyidesi uygulanmadan önce, mazereti olanların
durumu ilgili enstitü müdürlüğü tarafından değerlendirilir.
Başarı koşulunun gerçekleşmemesi
MADDE 7 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfı öğrencisi:
a) Bulunduğu kurda/çeyrekte bursluluk statüsüne göre aranan asgari başarı koşulunu
yerine getirememişse, müteakip kurda/çeyrekte nakit ödeme şeklindeki burs ve imkanlardan
yararlanamaz.
b) İki kurda/çeyrekte üst üste başarısız olmuşsa, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yabancı
Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümlerine göre hazırlık
eğitiminden yararlanabilir. Bu eğitimin gerektirdiği devam koşuluna uymaması durumunda
nakit bursu yanında o yıla ait konukevinde ücretsiz veya indirimli barınma, yemek ve ulaşım
haklarını, yurtdışı kontenjanından kayıt yaptıran öğrenciyse ayrıca ülkesine ulaşım bedeli
hakkını kaybeder. Herhangi bir dönemde yapılacak yeterlik sınavında başarılı olursa
öğrenimine üniversiteye girdiği koşullarda devam eder.
(2) Lisans öğrencisi: Kayıt dondurma durumu olmaksızın sekiz yarıyılın sonunda
mezun olamamışsa, bursluluk statüsüne bakılmaksızın, devam yükümlülüğünü yerine
getirmediği dersleri kredi başına Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödeyerek
alabilir.
Disiplin koşuluna uymama
MADDE 8 – (1) Bir yarıyıl veya daha az süre Yükseköğretim Kurumundan
Uzaklaştırma cezası alan öğrenci bir yarıyıl, iki yarıyıl Yükseköğretim Kurumundan
Uzaklaştırma cezası alan öğrenci iki yarıyıl nakit bursundan mahrum kalır; ücretli dahi olsa
belirtilen süreler içinde konukevinde / yurtta kalamaz. Bu müeyyidelerin uygulanacağı yarıyıl
/ yarıyıllar, cezanın kesinleştiği tarih dikkate alınarak ilgili disiplin amirince / kurulunca
belirlenir.
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(2) Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma cezası alan öğrenci, her türlü burs ve diğer
maddi imkanlarla ilgili bütün haklarını kaybeder ve bu müeyyideler cezanın kesinleştiği
tarihten itibaren uygulanır.
Öğrenci Danışmanlık Sistemi kapsamında sağlanacak imkanlar
MADDE 9- (1) Öğrenci Danışmanlık Sistemi kapsamında yer alan Akademik Gelişim
Programı (AGEP), Akademik Destek Programı (ADEP), Akran Danışmanlığı, Asistan
Öğrencilik vb. düzenlemelerin gerektirdiği ihtiyaçlar, burs veya ödül verilmesi, geçici öğretim
elemanı görevlendirme gibi hususlar Öğrenci Danışmanlık Sistemi Koordinatörü tarafından
belirlenir ve Rektörlüğe önerilir; Rektörün uygun gördükleri -Başkan tarafından tanınan
limitler içindeyse Rektör onayını, değilse Başkan onayını takiben- Üniversitenin ilgili
birimlerince yerine getirilir.
Uygulamada çıkan sorunların çözülmesi
MADDE 10- (1) Bu Yönergedeki düzenlemelerle ilgili olarak ortaya çıkan sorunları
çözme hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yönergede hüküm bulunmayan durumlar
MADDE 11- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda Senato tarafından varsa
ilgili mevzuata ve Mütevelli Heyet kararlarına, yoksa genel hükümlere göre karar verilir.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 12- (1) Üniversite Senatosunun 24.06.2013 tarih ve 2013/08-12 sayılı
kararıyla kabul edilip 20.07.2013 tarih ve 2013/06-3 sayılı Üniversite Mütevelli Heyet
kararıyla onaylanan (Üniversite Senatosunun 22.10.2014 tarih ve 2014/12-1 sayılı kararıyla
değişik) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğrenci Burs Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür.
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