İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS BURS YÖNERGESİ *
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, öğrencileri daha başarılı olmaya özendirmek ve seçkinlerini
ödüllendirmek suretiyle eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmek için İstanbul Şehir Üniversitesinin
sağlayacağı burs ve öğrenim ücreti indirimleriyle ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönerge, İstanbul Şehir Üniversitesinin önlisans ve lisans (Hazırlık Programı
dâhil) öğrencilerine sağlanan burslar ve indirimlere ilişkin düzenlemeleri kapsar.
Tanım
MADDE 3 - (1) Bu yönergede geçen;
a) Hazırlık Programı: İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programını,
b) Mütevelli Heyet: İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c) Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü: İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrenci Akademik
İşler Direktörlüğünü,
ç) Rektör(lük): İstanbul Şehir Üniversitesi Rektör(lüğ)ünü,
d) Üniversite: İstanbul Şehir Üniversitesini
ifade eder.
Bursların tür, miktar ve şartları
MADDE 4 - (1) Burslar; Üniversiteye giriş burs ve indirimleri, teşvik burs ve indirimleri, destek
indirimleri ile diğer indirimler olarak uygulanır.
(2) Üniversiteye giriş bursu ve indirimleri aşağıdakileri kapsar:
a) Burs, Üniversiteye giriş sınavı sonucuna göre ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu
kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin %100’ünden
muafiyeti kapsar. Bunlardan, ilgili programın puan türüne göre üstün başarı gösterenlere,
Mütevelli Heyet tarafından belirlenerek ilgili yıldaki ÖSYM kılavuzunda/Üniversitenin web
sitesinde ilan edilmek şartıyla, ayrıca yurt, yemek ve nakit bursları sağlanabilir. Yurt bursu,
Üniversitenin yurdunda ücret ödemeden kalmayı; yemek bursu, Üniversitenin sağlayacağı yemek
imkânını, nakit bursu ise kayıt yaptırdığı programın puan türünde belli bir sıralamaya sahip olan
öğrencilere ödenecek tutarı kapsar. Bu ek haklar öğrencilerin Üniversiteye yerleştirildikleri yıla
ait ÖSYM kılavuzunda/Üniversitenin web sitesinde belirtilen süreler boyunca –her yarıyıl hazırlık
programı öğrencileri için ilgili modüle kayıt olmak ve devam etmek; önlisans ve lisans öğrencileri
için ders planında yer alan derslerin kredisinin en az %80’ine kaydolmak, devam etmek ve her
yarıyıl sonunda genel not ortalaması’nın 4.00 üzerinden en az 2.50 olması şartıyla– sürer.
Üniversiteye giriş bursu ile burslu kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler, daha
önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuşlarsa sadece öğrenim ücretinden
muafiyet hakkını elde ederler.
b) % 75 indirim, Üniversiteye giriş sınavı sonucuna göre ÖSYM kılavuzunda yer alan
indirimli kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin dörtte üçünden
muafiyeti kapsar.
c) % 50 indirim, Üniversiteye giriş sınavı sonucuna göre ÖSYM kılavuzunda yer alan
indirimli kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin yarısından muafiyeti
kapsar.
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ç) % 25 indirim, Üniversiteye giriş sınavı sonucuna göre ÖSYM kılavuzunda yer alan
indirimli kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin dörtte birinden
muafiyeti kapsar.
(3) Uluslararası öğrenciler de başarı durumlarına göre, T.C. uyruklu öğrencilere Üniversiteye ilk
yerleşmede verilen yukarıdaki başarı burslarından ve ayrıca Mütevelli Heyet adına Uluslararası
Kabul Komisyonu’nun değerlendirmesi ile takdir edilecek indirimlerden yararlandırılabilirler.
(4) Teşvik burs ve indirimleri şunları kapsar:
a) İlk tercih indirimi, Üniversitenin ücretli veya indirimli programlarına ilk tercihlerinden
yerleştirilen yahut yerleştikleri tercihe kadarki tüm tercihleri Üniversitenin programları olan
ÖSYM girişli öğrencilere, ödemekle yükümlü bulundukları öğrenim ücretinden giriş yılındaki
ÖSYM kılavuzunda/ilgili yıldaki Üniversitenin web sitesinde belirtilen oranda yapılan indirimi
kapsar.
b) IB Uluslararası bakalorya indirimi, Üniversitenin ücretli veya kısmi burslu
programlarına yerleştirilmiş öğrencilerden (IB) diploması bulunan ve toplam not ortalaması 32
ve üstü olanlara ödemeleri gereken öğretim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.
c) Fransız bakalorya indirimi, Üniversitenin ücretli veya kısmi burslu programlarına
yerleştirilmiş öğrencilerden Fransız Bakalorya diploması bulunan ve toplam not ortalaması 14 ve
üstü olanlara (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70
diploma notu) ödemeleri gereken öğretim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.
ç) ABITUR indirimi, Üniversitenin ücretli veya kısmi burslu programlarına yerleştirilmiş
öğrencilerden ABITUR diploması bulunan ve toplam not ortalaması 2,00 veya daha iyi olanlara
ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.
d) MATURA (Reifeprüfung) indirimi, Üniversitenin ücretli veya kısmi burslu
programlarına yerleştirilmiş öğrencilerden MATURA diploması bulunan ve toplam not ortalaması
1,50 veya daha iyi olanlara ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.
e) Maturita indirimi, Üniversitenin ücretli veya kısmi burslu programlarına yerleştirilmiş
öğrencilerden Maturita diploması bulunan ve diploma notu 80 ve üzerinde olanlara ödemeleri
gereken öğretim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.
f) Akademik Başarı bursu, öğrencinin önlisans/lisans eğitimine başladıktan sonraki
akademik yıldan başlamak üzere; her akademik yılda (yaz okulu hariç) ilgili sınıf seviyelerine göre
anadal ders planında belirtilen yıllık kredi yükü toplamını anadal programı için almış ve başarmış
olması şartıyla, genel not ortalaması ve Üniversiteye giriş bursluluk durumuna bakılarak takip
eden akademik yılda uygulanmak üzere aşağıdaki tabloda gösterilen burs oranlarında yapılacak
indirimi kapsar.
Öğrencinin üniversiteye girişteki bursluluk durumu
GNO
Ücretli
%25
%50
%75
3,50 - 3,69

%30 indirim

%40 indirim

%60 indirim

%85 indirim

3,70 - 3,89

%50 indirim

%60 indirim

%70 indirim

%90 indirim

3,90 - 4,00
%100 indirim
%100 indirim
%100 indirim
%100 indirim
f.1) Tablodaki indirim oranları, öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları öğrenim
ücretinden yapılacak toplam indirimleri gösterir. Öğrenciler akademik başarı bursundan
yararlandıkları süre zarfında diğer burs ve indirimlerden yararlanamazlar.
f.2) Akademik başarı bursu ile kazanılan indirim, takip eden akademik yılda (yaz okulu
hariç) uygulanır.
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f.3) Akademik başarı bursu değerlendirmesi önlisans/lisans eğitimine güz yarıyılında
başlayan öğrenciler için bahar dönemi sonunda, bahar yarıyılında başlayanlar için güz dönemi
sonunda yapılır. Akademik başarı bursu, bir akademik yıl (yaz okulu hariç) için geçerlidir ve
sonraki her akademik yıl için tekrar değerlendirilir.
f.4) 12.maddenin 2.bendinde belirtilen öğrencilerden Akademik başarı bursundan
yararlanacak olanlar yeni indirim oranları üzerinden tekrar değerlendirilir.
(5) Destek bursları; şehit eş ve çocukları bursu ile mentörlük bursundan oluşur.
a) Şehit eş ve çocukları bursu, Üniversitenin programlarından birine yerleştirilen şehit eş
ve çocukları için öğrenim ücretinden %100 oranında muafiyeti kapsar.
b) Mentörlük bursu, mentörlük yapmak üzere başvuran öğrencilerden Rektörlükçe
belirlenen kriterlere göre seçilenlere verilen bursu kapsar.
(6) Ayrıca aşağıdaki diğer indirimler de geçerlidir:
a) Çalışan yakını indirimi, öğrencinin Üniversitede eş, anne, baba veya kardeşinin tam
zamanlı çalışması durumunda %25 oranında indirimi kapsar.
b) Mezun öğrenci çocuğu indirimi, Üniversiteden mezun öğrencinin çocuklarına %10
oranında indirimi kapsar.
c) Kardeş indirimi, Üniversitenin programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe
öğrenim ücretinin %10’u oranında yapılan indirimi kapsar.
ç) Peşin ödeme indirimi, öğrenim ücretinin tamamının yıllık olarak ödenmesi
durumunda % 5, dönemlik olarak ödenmesi halinde ise %2 indirimi kapsar.
d) Kurumsal indirim, Rektörlüğün ikili protokol imzaladığı kurumların mensupları veya
çocuklarına uygulanan indirimi kapsar. İndirim oranı ve diğer koşullar ilgili protokolle belirlenir.
e) Komşu indirimi, İstanbul ili Kartal, Maltepe ve Pendik ilçelerinde ikamet eden ve
belirtilen ilçelerdeki liselerden mezun olan öğrencilere bu iki ölçütten en az birini ilk kayıt
esnasında belgelemek şartıyla %10 indirimi kapsar.
f) Anlaşmalı Okul indirimi, Rektörlüğün ikili protokol ile anlaştığı liselerden mezun olan
öğrencilere %10 oranında indirimi kapsar.
(7) “Üniversiteye Giriş Bursu ve İndirimi”, gerekli koşulların sağlanması kaydıyla “İlk Tercih
İndirimi”, “Kardeş İndirimi” ve “Peşin Ödeme İndirimi ile birleştirilebilir. Öğrenciler,
birleştirilebilen indirimlerin yanı sıra, bu yönergede belirtilen teşvik indirimleri ve diğer indirimler
altında yer alan en yüksek oranlı sadece bir indirimden yararlanabilirler. Burslar ve indirimler
öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu ücret üzerinden verilir. Kurumsal indirim alanlar ilk tercih
indiriminden yararlanamazlar.
Burs başvuruları
MADDE 5 - (1) Öğrenciler Üniversiteye giriş burs ve indirimleri ile akademik başarı bursu
dışındaki burslar ve indirimler için, ilgili kurullarda değerlendirilmek üzere, Öğrenci Akademik
İşler Direktörlüğüne başvuru yapar.
Burs başvurularının sonuçlandırılması
MADDE 6 - (1) Akademik başarı bursları Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğünün
değerlendirmesi sonucunda belirlenir.
(2) Mentörlük bursları Öğrenci İlişkileri Direktörlüğünün değerlendirmesi ve Üniversite Genel
Sekreterliğinin onayı sonucunda belirlenir.
Değişim programı
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MADDE 7 - (1) Tam burslu olup, değişim programı kapsamında Üniversite dışında öğretim gören
öğrencilere, bu süre içerisinde varsa nakit bursu aylık olarak ödenir.
Bursun kesilmesi
MADDE 8 - (1) Burslar aşağıdaki durumlarda kesilir:
a) Bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencinin bu cezasının yerine getirilmesi
süresince tüm bursları kesilir.
b) Üniversiteden çıkarma cezası verilen öğrenciye –daha sonra herhangi bir şekilde
Üniversite’ye devam hakkı kazansa bile– burs verilmez.
(2) Hazırlık Programı dâhil olmak üzere, öğrenimine devam etmeyen öğrencinin burs ile birlikte
verilen ek hakları ilgili modül/yarıyıl için kesilir. Devamsızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenci,
kayıt yaptıracağı modül /yarıyıldan itibaren burs almaya başlar.
(3) Kardeş indiriminden yararlanan öğrencinin kardeş(ler)i Üniversite’den ayrıldığında, izleyen
yarıyıldan itibaren ilgili indirimden yararlanamaz.
Burs/İndirim süreleri
MADDE 9 - (1) İlgili yılın ÖSYM kılavuzunda/Üniversitenin web sitesinde ilan edilen bursluluk
süresi içerisinde anadalından mezun olmuş ve çift anadal programına devam eden öğrenciler bir
akademik yıl, yandal programına devam edenler ise bir yarıyıl aynı indirim/bursluluk oranına
tâbidirler. Bu süreler sonunda, izleyen yıllar için burs/indirim oranı kademeli olarak düşer; her
yeni oran bir akademik yıl için geçerlidir. Varsa akademik başarı bursları da bu süre içerisinde
devam eder. Bu uygulamalar yaz okulunu kapsamaz.
(2) Üniversitemize kurumlararası yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin bursluluk süresi;
yatay geçiş yapılan yılda ÖSYM ile yerleşen öğrenciler için belirlenen indirim oranlarına göre
verilen süreden ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek intibak dönem sayısı düşürülerek
hesap edilen süre kadardır. Çift Anadal ve Yandal programına devam eden öğrenciler için
9/1.madde uygulanır.
(3) Uluslararası öğrencilerin, eğitime başladıkları sene kabul mektubunda belirtilen
hazırlık/önlisans/lisans bursluluk sürelerinin bitimini izleyen her akademik yıl için bursları bir alt
kademeye düşürülür ve her yeni oran bir akademik yıl boyunca geçerli olur. Bu öğrencilerin çift
anadal/yandal programına kayıtlı olmalarına bakılmaksızın her ilave yıl kademeli düşüş devam
eder. Varsa akademik başarı bursları bu süre içerisinde kesilmez.
(4) ÖSYM kılavuzunda/Üniversitenin web sitesinde ilan edilen toplam bursluluk süresini
dolduran öğrenciler ücretli öğrenciye dönüşürler.
Normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrenciler
MADDE 10 - (1) Lisans için sekiz yarıyılda (yaz okulu hariç), önlisans için dört yarıyılda (yaz okulu
hariç), mezun olamayıp sonraki dönemde on ikiden az kredi alan öğrenciler, ilgili sene için
belirlenen kredi başına ders ücretini burs/indirim oranları üzerinden öderler. İlgili yarıyılda on iki
veya daha çok kredi alanlar ise ödemekle yükümlü bulundukları yarıyıl ücretinin tamamını
öderler. Staj dersleri ücretlendirilmez.
Normal öğrenim süresinden önce mezun olan öğrenciler
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MADDE 11 - (1) Lisans için sekiz yarıyıldan (yaz okulu hariç), önlisans için dört yarıyıldan (yaz
okulu hariç) daha kısa sürede mezun olabilecek öğrenciler, son dönemlerine üç veya daha az
dersleri (kredisiz dersler dâhil) kalmışsa ödemekle yükümlü bulundukları yarıyıl ücretinin
%50’sini, üçten fazla dersleri (kredisiz olanlar dâhil) kalmışsa yarıyıl ücretinin tamamını öderler.
Staj dersleri, kalan ders sayısı hesabına dahil edilmez.
Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenciler
MADDE 12 - (1) Öğrenci, yatay geçiş yaptığı programın Üniversiteye yerleştiği yıldaki öğrenim
ücretinin yatay geçiş yılındaki güncellenmiş karşılığını öder.
(2) Öğrencinin burs ve indirimleri, bu maddenin 1. bendindeki öğrenim ücreti esas alınarak
hesaplanır. Burs süresinde değişiklik olmaz. Yeni burs oranı, öğrencinin Üniversiteye yerleştiği
yılda, yatay geçiş yaptığı programa ilgili ÖSYS puanıyla yerleşmesi mümkün olan bursluluk
oranıdır.
Yürürlük
MADDE 13 - (1) Bu yönerge Mütevelli Heyet’in onayladığı tarihi izleyen yarıyılda yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 - (1) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
Geçici maddeler
MADDE 1 - (1) Komşu indirimi ve anlaşmalı okul indirimi 2019 yılı sonrasında kayıt yaptıracak
öğrencilere uygulanır.
MADDE 2 - (1) 2019 yılı öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerin akademik başarı bursunun
tespitinde, kayıt yaptırdıkları yılda yürürlükte yönerge/esaslar geçerlidir.

* Bu yönerge, 2019 – 2020 Akademik Yılı girişli öğrenciler için geçerlidir.
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