İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
BURS YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Esenyurt Üniversitesinin vereceği
burslarla eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek, öğrencileri daha fazla çalışmaya ve başarılı
olmaya özendirmek, spor, kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemek amacı ile Mütevelli Heyeti
tarafından verilecek bursları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nin önlisans, lisans ve
lisansüstü programlardaki öğrencilerine ÖSYM bursları yanında Mütevelli Heyet tarafından
sağlanacak üniversite içi akademik başarı ve diğer burslar ile ilgili ortak hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmenliği ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi Ana
Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu yönergede geçen;
a) Burs: Eğitim-Öğretim yılı öğrenim ücretinden yapılan indirimi veya yapılan
ödemeleri,
b) Burs Komisyonu: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burs Komisyonunu,
c) Bütçe Daire Başkanlığı: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bütçe Daire Başkanlığını,
ç) Mütevelli Heyeti: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Mütevelli Heyeti Başkanı: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanını,
e) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığını,
f) Rektör/Rektörlük: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör/Rektörlüğünü,
g) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Kültür
ve Spor Daire Başkanlığını,
ğ) Senato: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: İstanbul Esenyurt Üniversitesini (İESU),
ı) Yönetim Kurulu: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,
ifade eder.
Burslardan Yararlanma
Madde 5- (1) Bir öğrenci ancak bir burstan yararlanır. Birden fazla burstan yararlanma
hakkını elde edenlere en avantajlı olan burs tahsis edilir. Ancak burs komisyon kararı ile verilen
burslarda bu hüküm uygulanmaz. Komisyonun ek avantaj sağlama hakkı saklıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
Burslar
Tam Burs
Madde 6- (1) Her yıl Mütevelli Heyeti kararıyla, YGS/LYS sınavı sonucunda
Üniversitenin ÖSYS Kılavuzu’nda yer alan tam burslu kontenjanlarından birine ÖSYM

tarafından yerleştirilip kayıt yaptıran lisans ve önlisans öğrencilerinden eğitim-öğretim ücreti
alınmaz. Ancak kendi isteği ile katılacağı diğer ücretli eğitimlerin bedelini öder.
(2) Bursluluk süresi 2547 sayılı kanunda belirtilen normal eğitim süresi için geçerlidir.
Normal eğitim süresine zorunlu yabacı dil hazırlık eğitimi için bir yıl ilave edilir.
Kısmi Burs
Madde 7- (1) Kısmi bursluluk oranları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından kararlaştırılıp
ÖSYS kılavuzunda ilan edilir.
(2) Kısmi bursluluk süresi 2547 sayılı kanunda belirtilen normal eğitim süresi için
geçerlidir. Normal eğitim süresine zorunlu yabacı dil hazırlık eğitimi için bir yıl ilave edilir.
Tercih Bursu
Madde 8- (1) YGS/LYS sınavın sonucuna göre ücretli lisans veya önlisans
programlarını ilk üç tercihi arasında yapan ve bu ilk üç tercihinden birine yerleştirilen
öğrencilere, normal öğrenim süresince öğrenim ücreti üzerinden %20 oranında indirim yapılır.
(2) Kısmi burslu programlara yerleştirilen öğrenciler ile üniversitemizin herhangi bir
lisans veya önlisans programında okumakta iken yeniden sınava girerek ÖSYM tarafından
lisans veya önlisans programlarımızdan birine yerleştirilen öğrenciler tercih bursundan
yararlanamaz.
Akademik Başarı Bursu
Madde 9- (1) Akademik başarı bursu, öğrencilerin üniversitedeki eğitim-öğretim süresi
içinde takip ettikleri programdaki başarı durumuna göre bir eğitim-öğretim yılı için verilen
burstur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Akademik Başarı Bursu almaya hak kazanan
öğrencileri her akademik yılsonunda belirler ve yazılı olarak Rektörlüğe bildirir.
(2) Akademik başarı bursu, üniversitenin önlisans ve lisans programlarında (hazırlık
programı hariç) her akademik yılın öğretim programında belirtilen ders yüklerinin tamamını
alan başarılı öğrencilere verilir.
(3) Akademik başarı bursu sadece izleyen akademik yıl için geçerli olup ait olduğu
eğitim-öğretim yılı sonunda biter.
Kapsamı
Madde 10- (1) ÖSYM tarafından tam burslu lisans ve önlisans programlarına
yerleştirilen öğrenciler hariç, bölümdeki birinci akademik yılsonunda, disiplin cezası almamış
olmak şartıyla ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.50 ve üzeri olan ve kendi bölümündeki
öğrenciler arasında ilk 5’e (beş) giren öğrencilere, izleyen akademik yılın öğrenim ücreti
üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılır.
Başarı Kriteri ve İndirim Oranı
3.95 ≤ AGNO ≤ 4.00 ise % 100
3.75 ≤ AGNO < 3.95 ise % 50
3.60 ≤ AGNO < 3.75 ise % 25
3.50 ≤ AGNO < 3.60 ise % 10
Akademik Başarı Bursu Verme Kriterleri
Madde 11- (1) Akademik Başarı Bursu verme kriterleri şunlardır;
a) Üniversitede Tam Burslu öğrenci statüsünde olmamak,
b) Önlisans veya lisans öğrencisi olup, hazırlık sınıfı hariç en az iki yarıyılı tamamlamış
olmak,
c) Zorunlu hazırlık eğitimi hariç ön lisansta iki yıl, lisansta dört yıllık öğrenim süresini
aşmamış olmak,
ç) Disiplin cezası almamış olmak,
d) Yaz Okulu programları ile sınav hakkı, not yükseltme ve tamamlama sınavlarında
alınan notlar burs değerlendirmesine konu olan ortalamaya katılmaz.

e) Yatay geçiş ve dikey geçişle gelen öğrenciler varsa zorunlu hazırlık sınıfını ve lisans
öğrenimine hazırlık programlarını tamamlamış olmaları ve en az iki yarıyıl okumaları koşulu
ile akademik başarı bursundan yararlanabilirler. Yatay geçişle gelen öğrencilerin gelmiş
oldukları Üniversitedeki durumları dikkate alınmaz.
f) Not ortalaması aynı olan öğrencilerden daha çok kredi/saat ders almış olanlara öncelik
verilir. Burada da eşitlik devam ederse öğrencilerden bölüme giriş puanı yüksek olana öncelik
verilir.
Çift Anadal / Yandal Bursu
Madde 12- (1) Üniversitemiz öğrencileri kontenjan dahilinde, çift anadal ve yandal
programlarının kabul şartlarını sağlamaları halinde, kayıt yaptıracağı lisans programının normal
öğrenim ücretinin %50’ si oranında burs verilir.
Yatay Geçiş Bursu
Madde 13- (1) Kurumlararası Yatay Geçiş ile Üniversitemiz önlisans veya lisans
programlarına kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim ücretleri üzerinden %50 indirim sağlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Bursları
Tanımı
Madde 14- (1) Lisansüstü düzeyinde öğrenim görmekte olan öğrencilere sağlanacak
burslar öğrenim ücreti karşılığı olup, ücretten indirim uygulanması şeklinde gerçekleştirilir.
Başka giderleri kapsamaz.
Kapsamı
Madde 15- (1) İstanbul Esenyurt Üniversitesinin lisansüstü programlarındaki
öğrencilerine vereceği akademik başarı ve teşvik bursları ile ilgili ortak hükümleri kapsar.
İESU Öğrencileri Başarı Bursu
Madde 16- (1) Üniversitemiz ilgili lisans programlarından ilk üç dereceye girerek
mezun olan ve aynı alandaki lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerden, mezuniyet
genel not ortalamaları 3.50 ve üzerinde olanlara öğrenim ücreti üzerinden; bölüm birincilerine
%100, bölüm ikincilerine %75, bölüm üçüncülerine %50 oranında indirim yapılır.
(2) Üniversitemiz ilgili lisans programlarından ilk üç dereceye girerek mezun olan ve
lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerden mezuniyet genel not ortalamalarına
bakılmaksızın bölüm birincileri, ikincileri ve üçüncülerine öğrenim ücreti üzerinden %40
oranında indirim yapılır.
(3) Üniversitemiz lisans programlarından mezun olan ve üniversitemiz lisansüstü
programlarına kabul edilen tüm öğrencilere öğrenim ücreti üzerinden %25 oranında indirim
yapılır.
Mezuniyet Başarı Bursları (Mülga: 26/12/2018 – Senato – 2018/16-03)
Madde 17- (1) (Mülga: 26/12/2018 – Senato – 2018/16-03)
(2) (Mülga: 26/12/2018 – Senato – 2018/16-03)
(3) (Mülga: 26/12/2018 – Senato – 2018/16-03)
ALES Bursu
Madde 18- (1) Başvurduğu yüksek lisans programının ilgili puan türünde (Eşit Ağırlık,
Sayısal veya Sözel) olmak şartıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan
(ALES) 85 ve üzerinde puan alan ve üniversitemiz yüksek lisans programlarına kabul edilen
öğrencilere eğitim-öğretim ücreti üzerinden %20 oranında indirim yapılır.
Kamu Kurumu Çalışanlarına Uygulanan Burslar
Madde 19- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve üniversitemiz yüksek lisans
programlarına kabul edilen öğrencilere, öğrenim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır.

Sözleşmeye Dayalı Grup Bursları
Madde 20- (1) Kamu kurumları, aynı şirket ve kuruluş çalışanlarının üniversitemizin
aynı veya birbirinden farklı lisansüstü programlarına kabul edilmeleri durumunda, uygulanacak
indirim oranı söz konusu kurum ve kuruluşlar ile Üniversite arasında yapılacak sözleşme ile
belirlenir.
Bursun Süresi ve Sona Erdirilmesi
Madde 21- (1) Sağlanan lisansüstü burs ve indirimlerin süresi, öğrencinin genel not
ortalamasının en az 3.00 olması koşulu ile tezsiz yüksek lisans programı için iki, tezli yüksek
lisans programı için dört, doktora programı için sekiz yarıyıl süresince devam eder. Ancak,
başarısızlık nedeniyle ders tekrarlamak zorunda olan öğrenciler, tekrar ettikleri ders için
belirlenen normal ders/kredi ücretini öderler. Bu ücrete burs oranları yansıtılmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Burs Komisyonu
Tanımı
Madde 22- (1) Üniversite Burs Komisyonu; bu Yönerge hükümleri ve üniversite yetkili
organlarınca verilen kararlar uyarınca, burslarla ilgili değerlendirmeleri yapmakla görevli olan
organdır. Burs Komisyonu Başkan ve Üyeleri Rektör ile Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından
ortaklaşa belirlenir.
Kapsamı
Madde 23- (1) Bu yönergede yer alan hükümlere göre öğrencilerin Spor, Kültür ve
Sanat Başarı Bursu, Şehit ve Gazi Bursu ile bu yönergede düzenlenmeyen diğer burs talepleri
Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir.
Burs Başvuruları
Madde 24- (1) Bu Yönergenin 23 üncü maddesi kapsamında yer alan burslara müracaat
etmek isteyen öğrenciler, Burs Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak ve Burs
Komisyonu tarafından istenen diğer belgeleri de başvuru formuna ekleyerek Sağlık Kültür ve
Spor Başkanlığı’na verir.
(2) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, öğrencilerin burs taleplerini ve bu taleplere
dayanak teşkil eden belge ve bilgileri de toplayarak incelenmek üzere Rektörlüğe bildirir.
Rektör, talepleri burs komisyonuna havale eder.
(3) Burs Komisyon kararları Rektör ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile kesinleşir
ve bilgi için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına, gereği için Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına ve Bütçe Daire Başkanlığına bildirilir.
Spor, Kültür ve Sanat Başarı Bursu
Madde 25- (1) Spor, kültür ve sanat bursu, Üniversiteyi temsilen üniversitelerarası
yarışmalarda ve Üniversitenin katılmayı planladığı yurt içi ve yurt dışı özel turnuva ve
organizasyonlara katılacak üniversite takımlarına, sanatsal ve kültürel faaliyet gruplarına kabul
edilen ve ayrıca aynı tür faaliyetleri ferdi olarak da gerçekleştiren sportif, kültürel ve sanatsal
faaliyet gösteren ve ilgili faaliyetlerde konulmuş yaş sınırlaması varsa bu sınırları aşmamış olan
öğrencilere tanınır. Eğitim-öğretim ücretinin % 100’üne kadar tanınabilecek burs oranının
tespitinde:
a) Sporcunun milli olup olmadığı, milliliğinin devam edip etmediği ve varsa uluslararası
derecelerinin olup olmadığı,
b) Spor, kültür ve sanatsal yaşantısına hangi düzeyde devam ettiği,
c) Üniversitenin ilgiliye ne ölçüde ihtiyaç duyduğu,
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca değerlendirilerek, önerilen burs oranı Rektörlük
onayına sunulur ve Burs Komisyonu kararı ile uygulanır.

Spor, Kültür ve Sanat Bursunun Uygulanması
Madde 26- (1) 25 inci maddede yer alan aktiviteleri gerçekleştirecek bireysel veya
takımsal yapıların süreç içerisinde beslenebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi için; her yıl
Üniversiteye kazandırılması gereken kişilerin kriterleri, akademik yılın başlamasından önce
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca belirlenerek Rektörlük onayına sunulur.
(2) Üniversitenin mevcut öğrencileri için burs durumu, her akademik yılın
başlamasından önce yeniden değerlendirilir.
(3) Burslar bir yıl için verilmekte olup, yıl içinde ve sonraki yıllarda devam edip
etmeyeceği ve miktarı, öğrencinin burs alma şartlarını devam ettirmesi ve başarı oranı da
dikkate alınarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın önerisi ve Rektörlüğün onayı ile
Burs Komisyonunda karara bağlanır.
(4) Spor, kültür ve sanat bursunun uygulanmasında yıllık performanslar (katıldığı
yarışmalarda elde edilen sonuçlar, Fair Play anlayışı, hazırlık aşamasındaki antrenmanlara ve
çalışmalara katılım, Üniversite içinde ve dışında örnek davranışları ve kurumsal ilişkileri) gibi
kriterlere göre, eğitim-öğretim yılı başında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca
belirlenerek, Rektörlüğün önerisi ile Burs Komisyonu tarafından karara bağlanır.
Bursun Sona Ermesi
Madde 27 – (1) Spor, kültür ve sanat bursu aşağıda belirtilen hallerde sona erer:
a) Öğrencinin, üniversite öğrenciliğinin ve Üniversiteyi temsilin gerektirdiği şartları ve
görevleri yerine getirmediğinin tespiti veya Rektörlük kararı ile,
b) Disiplin cezası alması durumunda,
c) Kendi isteği ile takımdan ayrılması durumunda,
ç) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kadro dışı bırakılması
(disiplinsizlik, antrenmanlara ve çalışmalara devam etmemesi, performans düşüklüğü, faaliyete
katılmama, daimi sakatlık vb. nedenler),
d) Burs almaya hak kazandıran durumun devam etmemesi.
Şehit ve Gazi Bursu
Madde 28- (1) Burs Komisyonu uygunluk kararı ile terör sonucu şehit düşen asker ve
emniyet mensuplarının çocukları ile terör sonucu hayatını kaybeden diğer kamu mensuplarının
çocuklarına bu durumlarını belgelemeleri şartı ile ödemesi gereken eğitim-öğretim ücreti
üzerinden %25 oranında indirim yapılır.
(2) Terör sonucu gazi olan asker ve emniyet mensuplarının çocuklarına, durumlarını
belgelemeleri şartı ile ödemesi gereken eğitim-öğretim ücreti üzerinden %15 oranında indirim
yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Burslar, Çeşitli ve Son Hükümler
Yöre Bursu
Madde 29- (1) Esenyurt’ ta asgari üç (3) yıl ikamet eden veya Esenyurt’ta bulunan
liselerden mezun olan ve Üniversitemizin ücretli lisans veya önlisans programlarına (Kısmi
burslu lisans ve önlisans programları hariç) ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt
yaptıran öğrencilere öğrenim ücreti üzerinden normal öğrenimleri süresince %30 indirim
yapılır.
(2) Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de
bulunan liselerden mezun olan ve Üniversitemizin ücretli lisans veya önlisans programlarına
(kısmi burslu lisans ve önlisans programları hariç) ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt
yaptıran öğrencilere öğrenim ücreti üzerinden normal öğrenimleri süresince %20 indirim
yapılır.

Kardeş Bursları
Madde 30- (1) İstanbul Esenyurt Üniversitesinde öğrenim görmekte olan her bir kardeş
veya eşlere eğitim-öğretim ücreti üzerinden %10 oranında ilave indirim yapılır. Kardeş indirimi
öğrencilerin birlikte öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.
Personel Bursları
Madde 31- (1) Üniversitemizde çalışan ve üniversitemizin her hangi bir programına
kayıt yaptıran personele, eğitim-öğretim ücreti üzerinden %50 oranında indirim yapılır. Bu
personelin çalışma şartları Rektörlük tarafından belirlenir.
(2) Üniversitemizde çalışan ve bir yılını doldurmuş personelin eş ve çocuklarına
üniversitemiz öğrencileri olmaları halinde ödemeleri gereken eğitim-öğretim ücreti üzerinden
%25 oranında ilave indirim yapılır.
(3) Çalışanın herhangi bir nedenle üniversiteden ayrılması durumunda bir sonraki
akademik yılda söz konusu indirimler ortadan kalkar.
Çalışma Bursu
Madde 32- (1) Öğrencilere Üniversitenin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı çalışma
karşılığı verilen bursları kapsar.
(2) Bursların başvurusu ve sonuçlandırılması, Yükseköğretim Kurumları Kısmi
Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esaslarına hükümlerine göre düzenlenir. Burs tutarı saat
esasına göre üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Özel Burslar
Madde 33- (1) İsteyen gerçek ve tüzel kişiler, üniversitemize bağışta bulunarak
kendilerinin, yaşayan veya vefat etmiş yakınlarının adına koşullu veya koşulsuz burs
verebilirler. Bu bursların kabulü ile verileceği öğrenciler, Burs Komisyonu önerisi ve Yönetim
Kurulu kararıyla belirlenir.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) (Mülga: 26/12/2018 – Senato – 2018/06-03)
Yürürlük
Madde 34- (1) Bu yönerge, Senato kararı ve Mütevelli Heyeti onayından sonra
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 35- (1) Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

