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İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Burs/İndirim Çeşitleri 

 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

MADDE 1 – (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile 

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve İstanbul Atlas Üniversitesi Ana Yönetmeliği 

esas alınarak hazırlanmıştır. Yönergenin amacı; İstanbul Atlas Üniversitesinde öğrenim gören 

başarılı öğrenciler ile ihtiyacı olan öğrencileri mali olanaklar dâhilinde desteklemek üzere 

İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından sağlanacak olan burs ve indirimlerin 

kapsamını ve koşullarını düzenlemektir. 

Tanımlar 

MADDE 2 – (1) Bu yönergede geçen; 

a) GNO: Genel Not Ortalamasını, 

b) YNO: Yılsonu not ortalaması, 

c) Başkan: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını, 

d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

e) Normal Eğitim Süresi: YKS Kılavuzunda belirtilen öğretim süresini, 

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

g) Rektör: İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörünü, 

h) Üniversite: İstanbul Atlas Üniversitesini, 

i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 

j) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını  

ifade eder. 

Burs/İndirim Çeşitleri 

MADDE 3 – (1) Bu yönerge kapsamında düzenlenen burslar/indirimler;  

a) YKS Kontenjan Bursu/İndirimi,  

b) YKS Derece Bursu  

c) Akademik Başarı Bursu, 

d) Tercih İndirimi, 

e) Meslek İhtisas Bursu, 

f) Personel İndirimi, 

g) Engelsiz Hayat İndirimi, 

h) Şehit Yakını ve Malul Gazi ve yakınları için sağlanan indirim, 

i) Aile İndirimi, 

j) Sporcu İndirimi, 

k) Mezun İndiriminden oluşur. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Burslar 

 

YKS Bursu/İndirimi 

MADDE 4 – (1) İstanbul Atlas Üniversitesi’nin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

(YKS) Kılavuzu’nda belirtilen burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere verilen, öğretim 

ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan karşılıksız burslardır.  

http://www.osym.gov.tr/belge/1-26178/2016-osys-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-ki-.html
http://www.osym.gov.tr/belge/1-26178/2016-osys-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-ki-.html
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(2) YKS Bursları öğrencilerin, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı 

oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt 

yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarında 

azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında azami yedi yıl, öğrenim 

süresi beş yıl olan lisans programlarında azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans 

programlarında azami dokuz yıl devam eder. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. 

 (3)Yaz okulunu kapsamaz.  

YKS Derece Bursu  

MADDE 5 – (1) YKS sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarına kayıt yaptıran ve 

ilgili sıralamalarda yer alan öğrencilere normal öğrenim süresi içerisinde, Mütevelli Heyet 

tarafından belirlenen miktarda her yıl 8 ay süreyle verilen nakdi ve/veya ayni burs ve 

destekleri kapsar.  

(2) Hangi sınav/puan türlerinde, hangi sıralamaya göre ve ne miktarda nakdi ve/veya 

ayni burs sağlanacağı Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. 

(3) Bursun devam etmesi için öğrencinin; 

a) GNO’sunun her akademik yılsonunda 4.00 üzerinden en az 3.00 ve üzerinde olması,  

            b)YKS Derece Bursu alacak olan öğrencilerden, ilgili yıl içinde her dönem en az 25 

AKTS ders alma şartı aranır. 

(4) Üniversitemiz öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanlar veya 

ilişiği kesilenler/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanlar, YKS 

sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde bu burs ve/veya 

indirimlerden aynen yararlanırlar.  

Akademik Başarı Bursu 

MADDE 6 – (1) Akademik başarı bursu her akademik yılın sonunda ön lisans ve 

lisans programlarında kayıtlı öğrencinin o yılki akademik durumuna bakılarak, ilgili koşulları 

sağlayan Fakülte/MYO birinci, ikinci ve üçüncüleri ile bölüm birincisi öğrencilere nakdi 

olarak ödenen ve/veya öğrencilerin ödemelerinden mahsup edilen burstur.  

(2) Bursun miktarı her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Müteakip eğitim-

öğretim yılında geçerli olmak üzere 8 ay boyunca ödenir ve/veya öğrencilerin ödemelerinden 

mahsup edilir.  

(3) Bursun devam etmesi için öğrencinin; 

a) İlgili yıl içinde en az 55 AKTS ders alması,  

b) İlgili yılın YNO’sunun en az 3.50 olması şartı aranır. 

(4) Akademik Başarı Bursu üniversitemizde öğrenime fiilen devam edilmesi halinde 

verilir.  

(5)Akademik başarı bursu hazırlık sınıfını ve yaz okulunu kapsamaz. 

(6)Üniversitemize yatay geçiş ve dikey geçiş yolu ile gelen öğrencilerin akademik 

başarı bursundan yararlanabilmesi için işbu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen başarı 

koşullarını birlikte sağlıyor olması gerekmektedir.  

(7)Fakülte/Meslek Yüksekokul sıralamasında ilk üçe giren öğrenci aynı zamanda 

bölüm/program birincisi olmuşsa bursun yüksek olanından yararlanır. Fakülte/MYO birinci 

ikinci ve üçüncüleri bölüm birincileri arasından seçilir. 

(8)Meslek Yüksekokulu programlarında başarı sıralaması belirlenirken 1.ve 2. 

öğretimi olan programlar tek program olarak değerlendirilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

İndirimler 

 

Tercih İndirimi  

MADDE 7- (1)İstanbul Atlas Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarına, 

Mütevelli Heyetin belirlemiş olduğu tercih sıralamasında yerleşerek kayıt yaptıran 

öğrencilere, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranlarda uygulanan indirimdir.  
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Personel İndirimi  

MADDE 8 - (1) İstanbul Atlas Üniversitesine kesin kayıt yaptırdığı esnada İstanbul 

Atlas Üniversitesinde fiilen görevini sürdüren çalışanlar ile çalışanların anne, baba, eş, çocuk 

ve kardeşlerine eğitim-öğretim ücreti üzerinden fiili çalışmanın devam ettiği sürece Mütevelli 

Heyetin belirlediği oranda uygulanan indirimdir.  

(2) Öğrencilerden her dönem başında kendilerinin ve/veya ebeveynlerinin çalışma 

belgelerini ibraz etmeleri istenir. 

Engelsiz Hayat İndirimi  

MADDE 9 - (1) İstanbul Atlas Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü 

programlarına yerleşen öğrencilerden tam teşekküllü sağlık kurumundan alınan sağlık 

raporuna göre eğitim-öğretim ücreti üzerinden engel oranına göre Mütevelli Heyet tarafından 

belirlenen oranlarda uygulanan indirimdir.  

Şehit Yakını ve Malul Gazi ve Yakını İndirimi  

MADDE 10- (1) İstanbul Atlas Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü 

programlarına yerleşen, birinci derecede bakmakla yükümlü olduğu şehit yakınları ile malul 

gaziler ve birinci derecede bakmakla yükümlü olduğu kişiler için Mütevelli Heyet tarafından 

belirlenen oranlarda uygulanan indirimdir.  

Aile İndirimi  

MADDE 11-(1) İstanbul Atlas Üniversitesinde öğrenim görmekte olan eş, çocuk ve 

kardeşlerden her birine (mezun öğrencilerin kardeşleri dâhil) Mütevelli Heyeti tarafından 

belirlenen oranda uygulanan indirimdir.  

Sporcu İndirimi  

MADDE 12-(1) İstanbul Atlas Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü 

programlarına yerleşen öğrencilerden Milli Takımda yer alan sporculara Mütevelli Heyet 

tarafından belirlenen oranlarda uygulanan indirimdir.  

(2) Söz konusu indirimden yararlanabilmek için sporcu lisans belgesinin geçerlilik 

süresinin güncel olması gerekmektedir.   

Mezun İndirimi  

MADDE 13-(1) İstanbul Atlas Üniversitesinin herhangi bir programından mezun 

olup, yeniden İstanbul Atlas Üniversitesi programlarına yerleşen öğrencilere Mütevelli 

Heyetin belirlediği oranda uygulanan indirimdir.  

Meslek İhtisas Bursu 

MADDE 14- (1) İstanbul Atlas Üniversitesi mesleki eğitimi, beceriyi, birikimi, 

uzmanlaşmayı ve bu bağlamda Meslek Liselerini destekler. Bu amaçla Üniversitemiz ön 

lisans ve lisans programlarına yerleşen öğrencilerden Meslek Lisesi mezunlarına ilgili 

alan/dal ve meslek lisesi türüne göre Üniversitemiz Mütevelli heyetince belirlenerek 

ilişkilendirilen programlarda ödeyecekleri ücret üzerinden Mütevelli Heyetin belirlediği 

oranda uygulanan indirimdir.  

Peşin Ödeme İndirimi  

MADDE 15-(1) Her akademik yılın başında belirtilen tarihlerde eğitim-öğretim 

ücretinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde, ödenecek ücret üzerinden Mütevelli 

Heyetin belirlediği oranda uygulanan indirimdir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Bursun/İndirimin Sürekliliği  

MADDE 16 - (1) Mütevelli Heyet, yeni burs/indirim verilmesine karar verebileceği 

gibi, verilecek burslar/indirimler ve oranları her yıl yeniden değerlendirilebilir. 

(2)İstanbul Atlas Üniversitesi tarafından sağlanan işbu Yönerge kapsamındaki (tercih 

indirimi ile peşin indirimi hariç) burs ve indirimlerden birden fazlasına hak kazanan 

öğrenciler bu indirimlerin en yüksek olanından yararlanır. 
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  (3) YKS bursu/indirimi dışındaki burs ve indirimler normal eğitim süresince 

geçerlidir.  

Bursun/İndirimin Kesilmesi  

MADDE 17 - (1) Burs/indirimler aşağıdaki hallerde kesilir: 

a) Hırsızlık, sahtekârlık vb. yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyen veya öğrenci disiplin 

yönetmeliğine göre disiplin cezası alan öğrencinin burs ve indirimleri kesilir.  

b) Yeniden sınava girerek aynı/farklı programa yerleşen öğrencinin devam eden tüm 

burs ve indirimleri kesilir.  

c) Öğrencinin kurum içi yatay geçiş yapması halinde, devam eden burs ve 

indirimlerinin durumu Mütevelli Heyet tarafından değerlendirilir. 

d) Öğrencinin kurum dışı yatay geçiş yapması halinde, devam eden YKS bursu/ 

indirimi dışındaki tüm burs ve indirimleri ödemelerinden mahsup edilir ve/veya kendisinden 

tahsil edilir. 

e) Öğrencinin kayıt dondurması durumunda YKS bursu/indirimi dışındaki tüm burs ve 

indirimleri kesilir, öğrencinin İstanbul Atlas Üniversitesi’nde eğitimine başlamasıyla birlikte 

burs/indirimi aynı şekilde devam eder. 

f) Devamsızlıktan başarısız sayılmış olanların, disiplin cezası almış olanların,  

Üniversiteden ilişiğinin kesilmiş olanların burs ve indirimleri kesilir. 

Yürürlük  

MADDE 18 - (1) Bu yönerge, 2021/2022 eğitim öğretim yılından itibaren 

uygulanmak üzere Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe 

girer.  

Yürütme  

MADDE 19 - (1) Bu yönerge hükümleri İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü 

tarafından yürütülür. 

 

 

 


