T.C.
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
BURS YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu yönerge İstanbul Gedik Üniversitesi’nin öğrencilerine sunduğu burs,
indirim ve desteklerin uygulama koşul ve işlemlerini tanımlar. Ön lisans, lisans ve lisansüstü
düzeyinde okumakta olan öğrencilere sağlanan burs, indirim ve destekler ile ilgili
düzenlemeleri kapsar.
Tanımlar
MADDE 2Bu Yönergede geçen;
Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,
Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,
Senato: İstanbul Gedik Üniversitesi Senatosunu,
Burs Komisyonu: İstanbul Gedik Üniversitesi Burs Komisyonunu,
Mütevelli Heyeti: İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını
DGS: Dikey Geçiş Sınavını
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nu ifade
eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Burs ve İndirimler
ÖSYM-YKS Bursları
MADDE 3(1) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı sonucuna göre YKS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan İstanbul Gedik Üniversitesi
programlarına yerleştirilen öğrencilere verilen tam ve kısmi burslardır.

a) Tam Burs (%100 Burs): İstanbul Gedik Üniversitesi'ne Merkezi Yerleştirme Sonucuna göre
Tam Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile Tam Burslu olarak kabul
edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz.
b) %75 Burs: İstanbul Gedik Üniversitesi'ne Merkezi Yerleştirme Sonucuna göre %75 Burs ile
yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile %75 burslu olarak kabul edilen ve kayıt
yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin %75’ i alınmaz.
c) %50 Burs: İstanbul Gedik Üniversitesi’ne Merkezi Yerleştirme Sonucuna göre %50 Burs ile
yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile %50 burslu olarak kabul edilen ve kayıt
yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50’ si alınmaz.
d) %25 Burs: İstanbul Gedik Üniversitesi'ne Merkezi Yerleştirme Sonucuna göre %25 Burs ile
yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile %25 Burslu olarak kabul edilen ve kayıt
yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin %25’ i alınmaz.
(2) Özel yetenek bursu: Özel yetenek sınavıyla öğrenci alınan Spor Bilimleri Fakültesi
programları için yapılan sınavlarda üstün başarı gösteren öğrencilere verilir ve kontenjanın
%10’nuna kadar %100’e denk gelecek şekilde öğretim ücretine burs verilir.
(3) İstanbul Gedik Üniversitesi lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen veya özel
yetenek sınavı sonucunda kayıt yaptıran gaziler ile şehit ve gazi çocuklarına, her
bölüm/program için bir öğrenciye %100 öğrenim bursu verilir. Başvuran öğrenci sayısının fazla
olması halinde bölüm/program başarı sırası dikkate alınır. Öğrenimlerini başarıyla sürdürmeleri
koşuluyla bölümün/programın normal öğrenim süresince devam eder. Bu durumdaki
öğrencilerin şehit veya gazi belgesini Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel
Müdürlüğünden alacakları onaylı belgeyle kanıtlamaları gerekir.
(4) Tam ve kısmi burslar karşılıksız olup, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans için 4 yıl, ön lisans
için 2 yıldır. Tam ve kısmi burslar zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı için 1 yıldır.(2019-2020
eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrenciler için geçerlidir)
ÖN LİSANS-LİSANS İNDİRİMLERİ
MADDE 4(1)

Tercih İndirimi: İstanbul Gedik Üniversitesi’nin tam ücretli kontenjanlarını;
İlk beş sırada tercih ederek yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere yıllık öğretim

ücretinden %30 oranında indirim yapılabilir. Hangi bölümlerin/programların bu indirimlerden
yararlanacağı Rektörlüğün teklifi ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Bu indirim karşılıksız
olup, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans için 4 yıl, ön lisans için 2 yıldır. İndirim zorunlu yabancı
dil hazırlık sınıfı için 1(bir) yıldır.
(2)

Hazırlık Sınıfı İndirimi: Öğretim dili Türkçe bölümlere/programlara kayıt yaptıran

öğrencilere isteğe bağlı bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Eğitiminde %30 indirim uygulanır.

(3) DGS(Dikey Geçiş Sınavı) İndirimi: Dikey Geçiş ile İstanbul Gedik Üniversitesi’ne
yerleşen Gedik Meslek Yüksekokulu mezunu öğrencilere tercih sırasına bakılmaksızın
yerleştiği kontenjanın bursluluk oranına ek %25 indirim uygulanır.
(4) Yatay Geçiş İndirimi: Üniversite içi yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYM bursları ve
Üniversite tarafından yapılan indirimler aynı oranda devam ettirilir. Kurumlar arası yatay geçiş
yapan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları yıldaki ÖSYS-YKS puanları, Üniversitemizde o yıldaki
tam bursluluk kontenjanını aşmamak koşuluyla hangi burs oranına karşılık geliyorsa o oranda
bursuna devam eder ayrıca bir indirim yapılmaz. Ayrıca ÖSYS-YKS puanı %25 veya ücretli
programa karşılık gelen öğrenciler ile Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlere yatay
geçişte %50 indirim uygulanır.
(5) ÖSYM-YKS Başarı ve Tercih İndirimi : YKS Sınavı sonucuna göre sıralamada Hukuk
Fakültesi için ilk beş bin, Diğer Fakülteler ve Programlar için ilk on bin içerisinde yer alan ve
İstanbul Gedik Üniversitesi’ni birinci sırada tercih ederek kayıt yaptıran öğrencilere öğretim
ücretinin %100’ü oranında Halil Kaya GEDİK indirimi yapılır. Bu indirim normal eğitimöğretim süresini kapsar.
(6) Akademik Başarı İndirimi: Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri ile tam burslu
öğrenciler dışında, akademik yıl sonu itibarı ile ilgili eğitim-öğretim programındaki tüm dersleri
alarak başarılı olan, genel not ortalaması (GNO) 3.50’nin üzerinde ve bölüm/program birincisi
olan öğrencilere izleyen akademik yıl için ve bir yıl süre ile Mütevelli Heyet tarafından %10
oranında Akademik Başarı Bursu verilir. Akademik başarı bursundan tam burslu öğrenciler,
zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri, disiplin cezası almış öğrenciler ile normal
öğrenim süresini tamamlamış olan öğrenciler yararlanamaz.
(7) Vala Gedik Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Başarı İndirimi: İstanbul Gedik
Üniversitesi’nde kayıtlı oldukları bölüm ve programlara en az iki yarıyıl devam eden, tam
burslu olanlar hariç olmak üzere, bilim, kültür, sanat ve spor dallarından birinden ulusal
düzeyde 1. 2. ve 3. olan öğrencilerin öğrenim ücretlerinde izleyen eğitim-öğretim yılı için iki
dönem geçerli olmak üzere 1.öğrenciye % 100, 2.öğrenciye % 75, 3. öğrenciye % 50 oranında;
uluslararası düzeyde 1. 2. ve 3. olan öğrencilerin öğrenim ücretlerinde izleyen eğitim-öğretim
yılı için iki dönem geçerli olmak üzere 1.öğrenciye % 100, 2.öğrenciye % 75, 3. öğrenciye %
50; oranında Vala Gedik Başarı İndirimi yapılır. % 100 burslu öğrencilere Mütevelli Heyet
Başkanı tarafından belirlenen ödül ücreti verilir.
(8) Milli Sporcu İndirimi: Milli Sporculara belgelendirmeleri koşuluyla yıllık eğitim- öğretim
ücretinden %25 indirim yapılır.

(9) Kardeş İndirimi: İstanbul Gedik Üniversitesi’nde kısmi veya ücretli öğrenim gören
kardeşlerden birisi için %5 oranında indirim yapılır.
(10) Çalışan İndirimi: İstanbul Gedik Üniversitesi, Gedik Holding ve grup kuruluşlarında
çalışanlar ile çocuk ve eşlerine %50 indirim yapılır.
(11) Halil Kaya GEDİK Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi indirimi: Pendik
Halil Kaya GEDİK Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu olup,
İstanbul Gedik Üniversitesi’ni ilk beş sırada tercih ederek kısmi burslarla kazanan öğrencilere
%25, ücretli kazanan öğrencilere %50 indirim yapılır.
(12) Uluslararası Kaynak Mühendisliği, Inspektörlük, Teknikerlik İndirimi: İstanbul
Gedik

Üniversitesi

mezunlarının

uluslararası

geçerliliği

olan

(Uluslararası

Kaynak

Mühendisliği, Inspektörlük) IIW eğitimlerine %60 indirim uygulanır. İstanbul Gedik
Üniversitesinden mezun olmasına müteakip açılacak ilk kursa katılan öğrencilerin IIW
eğitimlerine %90 indirim uygulanır.
İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu mezunlarının uluslararası geçerliliği
olan IWT ve IWIP (Uluslararası Kaynak Teknikerliği, Inspektörlük) eğitimlerine %60 indirim
uygulanır. İstanbul Gedik Üniversitesinden mezun olmasına müteakip açılacak ilk kursa katılan
öğrencilerin IWT VE IWIP eğitimlerine %90 indirim uygulanır.
(13) Tahribatsız Muayene Yöntemleri Eğitimi İndirimi: İstanbul Gedik Üniversitesi
mezunlarının Tahribatsız Muayene Yöntemleri eğitim ücretine (sınav ücreti hariç) %60 indirim
uygulanır
(14) Anlaşmalı Kurum İndirimi: Üniversite ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmi
orta öğretim kurumlarına veya diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak protokol kapsamında
Protokol yapılan kurumun öğrencilerinin Üniversitenin Ücretli, %25 indirimli, %50 indirimli
programlarını tercih eden öğrencilerine kendi kurumları ile protokol yapılarak %5 - %10
arasında ilave indirim uygulanabilir. Bu indirim Rektörlüğün teklifi ve Mütevelli Heyetin onayı
doğrultusunda belirlenecek ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler içinde protokol
yapılmaksızın uygulanabilir. Ayrıca bu kurumlardan mezun olan öğrencilerden 6-24 arasında
tercih ederek yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere %30 oranında indirim yapılabilir. Hangi
bölümlerin/programların bu indirimlerden yararlanacağı Rektörlüğün teklifi ve Mütevelli Heyet
onayı ile belirlenir.
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İNDİRİMLERİ
MADDE 5–
(1) Üniversitemiz lisans programlarından mezun olan ve Üniversitemiz Lisansüstü
programlarında eğitim – öğretime devam eden öğrencilere, %50, Üniversitemiz ön lisans

programlarından mezun öğrencilere %40 indirim yapılır.

(2) Lisans mezuniyet genel not ortalaması 3.50 ve üzeri olanlara %25indirim yapılır.
(3) Başvuru yaptığı lisansüstü programın ilgili puan türünde ALES puanı 70 ve üzeri olanlara
%25 indirim yapılır.
(4) Meslek kuruluşu, banka ve sivil toplum kuruluşu mensupları, devlet memuru, belediye
çalışanları, öğretmen, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet personeline belgelendirmeleri
koşuluyla %25 indirim yapılır.
(5) İstanbul Gedik Üniversitesi, Gedik Holding ve grup kuruluşlarında çalışanları ile çocuk ve
eşlerine %50 indirim yapılır. İstanbul Gedik Üniversitesi’nde görevli yarı zamanlı öğretim
elemanlarının lisansüstü eğitim ücretlerinde %50 indirim yapılır. Görevden ayrılması halinde
indirim iptal edilir. Diğer üniversite mensuplarına %25 indirim yapılır.
(6) Üniversitemiz veya diğer üniversitelerden fakülte birincisi olarak mezun olan öğrencilere
%60, Üniversitemiz veya diğer üniversitelerden birincilikle mezun olanlara belgelendirmeleri
koşuluyla %100 indirim yapılır.
(7) Eğitim protokolü yapılan kuruluşların mensuplarına uygulanacak indirim Mütevelli Heyet
Başkanının oluruna tabidir. Rektörlüğün teklifi ve Mütevelli Heyetin onayı doğrultusunda
belirlenecek kurum çalışanlarına protokol yapılmaksızın belirlenen oranda indirim yapılabilir.
(8) Şehitlerin eş ve çocukları ile, gazilerin kendisi, eş ve çocuklarına belgelendirmeleri
koşuluyla %70 indirim yapılır.
(9) Milli sporculara, belgelendirmeleri koşuluyla %40 indirim yapılır.
(10) Tezsiz Yüksek Lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapanlar, tezli
yüksek lisans programındaki ücret farkını ve tez ücretini öder.
(11) Yatay Geçişle gelen öğrencilere %25 indirim yapılır. Yatay Geçiş ile diğer üniversitelere
giden öğrencilere uygulanan indirimler kaldırılır ve indirimler tahakkuk eder. Kayıt sildirenlere
ücret iadesi peşin ödenmesi halinde eğitim süresi dikkate alınarak kıst olarak geri ödenir.
(12) Lisansüstü programlara yatay geçişle gelen öğrenciler, alacakları derslerin kredisine göre
ders aşaması ücreti, tez aşaması için sadece dönem ücreti öder.
(13) Lisansüstü programlarda ilgili yönetmelikle belirlenen süreler aşıldığında kredi başına
ücret ve tez ücreti ödenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BURS KOMİSYONU
MADDE 6–
(1) Komisyon Yapısı
İstanbul Gedik Üniversitesi Burs Komisyonu, Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör
Yardımcısının başkanlığında, her Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunu temsilen

önerilen öğretim elemanlarından ve Üniversite Genel Sekreterinden oluşur.
(2) Burs Komisyonunun Görevleri
Burs Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Burs sistemi ile ilgili öneriler geliştirerek Rektörlüğe sunmak,
b) Her eğitim-öğretim yılında burs almak üzere başvuran öğrencilerin durumlarını
değerlendirerek sonuçlarını bir rapor halinde Rektörlüğe bildirmek,
c) Her eğitim-öğretim yılı sonunda burs almakta olan tüm öğrencilerin durumlarını
değerlendirerek sonuçları bir rapor halinde Rektörlüğe bildirmek.
d) İşbu yönergesinin tam olarak ve titizlikle uygulanmasını sağlamak.
BURS BAŞVURULARI
MADDE 7–
(1) İstanbul Gedik Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, izleyen akademik yıl için burs
başvurularını eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren 15 gün içinde, burs başvuru
formunu eksiksiz olarak doldurup, istenen tüm belgeleri eklemek sureti ile Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına yaparlar. Süresi içinde yapılmayan başvurular işleme alınmaz.
Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler ise, kesin kayıtların son gününe kadar Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına aynı şekilde başvururlar. Süresi içinde yapılmayan başvurular
işleme alınmaz. Burs Komisyonu bu başvuruları inceler, gerekli gördüğü takdirde, burs
taleplerine dayanak oluşturacak denetimleri yapar ve incelemeleri sonucunda hazırlayacağı
raporu Rektörlüğe sunar.
BURS VE İNDİRİM UYGULAMASI
MADDE 8–
(1) İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından verilen burslar ve yapılan indirimler, ÖSYM burs ve
indirimleri uygulandıktan sonra kalan tutar üzerinden hesaplanır. Bu yönerge kapsamında
birden fazla burs ve indirim almaya hak kazanan öğrencilere daha yüksek olan tek indirim
uygulanır. Birden fazla burs ve indirim uygulanmaz.
(2) Eğitim ücretinin tamamını peşin ödeyenlere %5 indirim uygulanır.
(3) ÖSYM bursları dışında İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından sağlanan burs ve indirimler bir herhangi
bir disiplin cezası alınması durumunda kesilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 9–
(1) Bu yönerge, İstanbul Gedik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
MADDE 10(1) 20.03.2013 tarihli ve 2013/07 sayılı senato kararıyla kabul edilmiş olan İstanbul Gedik
Üniversitesi Öğrenim Bursu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 28.03.2019 tarihli ve 2019/08 sayılı senato kararıyla kabul edilmiş olan İstanbul Gedik
Üniversitesi Öğrenim Bursu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
MADDE 11–
(1) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

