T.C.
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
BURS VE İNDİRİM OLANAKLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanım
Amaç
Madde 1 – Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi ön lisans ve lisans
öğrencilerine sağlanacak olan burs ile eğitim indirimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 – Bu yönerge, İstanbul Medipol Üniversitesinde öğrenim görmekte olan ön lisans
ve lisans öğrencilerine sağlanacak burs ve eğitim indirimleri ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

Tanımlar
Madde 3 – Bu Yönergede geçen;
a) Birim: İstanbul Medipol Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
b) Burs: Öğrencilere sağlanan eğitim amaçlı mali desteği,
c) İndirim: Öğrencilere sağlanan eğitim indirimini,
d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Rektör: İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosunu,
g) Senelik Ağırlıklı Not Ortalaması (SANO): Öğrencinin ilgili yılda aldığı derslerin ağırlıklı
notları toplamının, bu derslerin toplam AKTS değerine bölünmesiyle elde edilen sayıyı,
h) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrencilere Sağlanan Burslar ve Eğitim İndirimleri

Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim İndirimi
Madde 4 – (1) Tam burslu olarak eğitim görmeyen şehit ve gazi çocuklarına her akademik
yıl için kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca yapılan eğitim indirimidir.
(2) Bu indirim, zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencinin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

Tercih İndirimi
Madde 5 – (1) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ile üniversiteye yerleşen öğrencilere her
akademik yıl için kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca yapılan eğitim
indirimidir.
(2) Tercih İndirimi zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencilerin öğrenim gördüğü sürece
geçerlidir.
(3) Kayıtlı olunan programda kazanılmış olan mevcut tercih indirimi; kayıt olunan yılda
tercih indirimi uygulanan kontenjanlara Kurum İçi Yatay Geçiş yapılması durumunda da geçerlidir.
(4) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin Türk Müziği Programı ile Dikey Geçiş
Sınavı ile kayıt hakkı kazanan öğrencilere tercih indirimi uygulanmaz.

Kardeş İndirimi
Madde 6 – (1) Üniversite içinde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir
kardeşe, her akademik yıl için kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca yapılan
eğitim indirimidir.
(2) Bu indirim, zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencilerin birlikte öğrenim gördüğü sürece
geçerlidir.

ÖSYM Üstün Başarı Bursu
Madde 7 – (1) DİL Puanı hariç yerleştiği lisans programının puan türünde belirlenen başarı
sıralaması içerisinde yer alan öğrencilere asgari eğitim süresince ve zorunlu hazırlık sınıfında da
geçerli olmak üzere verilen burstur.
(2) Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler ile daha önce herhangi bir
yükseköğretim kurumundan lisans veya lisansüstü derecesi ile mezun olan öğrenciler Üstün Başarı
Bursu’ ndan yararlanamazlar.
(3) Derslere devam etmeyen, sınıf tekrarı yapan ve kayıt donduran öğrencilerin bursu ilgili
yılda kesilir.
(4) Başarı sıralaması, verilecek burs miktarı ile süresi her akademik yıl için belirlenir.

Başarı Bursları
Madde 8 – (1) Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı hariç kayıtlı oldukları programın
müfredatında o yıl için öngörülmüş ders ve kredi yükünü alan, aldığı tüm dersleri başarı ile
tamamlayan, bahar yarıyılında not yükseltmek veya başarısızlık nedeni ile bütünleme sınavına
girmeden senelik ağırlıklı not ortalaması (SANO) 4.00 üzerinden en az 2,91 veya eşdeğeri olan
lisans öğrencilerinden sınıfta ilk üç dereceye girenlere belirlenen miktar, oran ve koşullar
çerçevesinde her akademik yıl sonunda verilen burs ve indirimlerdir.
(2) Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt olan öğrencilerin İstanbul Medipol
Üniversitesi’nde iki yarıyılı tamamlamış olmaları gerekmektedir.
(3) Senelik ağırlıklı not ortalaması (SANO) hesaplanırken transfer edilen derslerin notları
ortalamaya dahil edilmez.
(4) Sıralamada senelik ağırlıklı not ortalamasının aynı olması durumunda virgülden sonraki
üçüncü hane dikkate alınır.
(5) Öğrenci Değişim Programı ile bir ya da iki akademik dönemi başka bir üniversitede
tamamlayan öğrenciler başarı sıralamasına dahil edilirler.
(6) Öğrencinin başarı sıralamasına dahil olabilmesi için o yıl transfer ettiği dersleri var ise bu
derslerin AKTS kredisini karşılayacak şekilde ilave ders alması gereklidir.
(7) Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencinin kayıt yenilememesi, kayıt sildirmesi, yatay
geçiş yapması veya herhangi bir nedenle ilişiğinin kesilmesi durumunda, bu hak bir başka öğrenciye
geçmez.
(8) Fakülte ve Yüksekokul ilgili kurulları her akademik yıl sonunda Başarı Bursu için yeniden
değerlendirme yaparak ilk üç dereceye giren öğrencileri Rektörlüğe bildirir. Burs için öğrencinin
başvurusuna gerek yoktur.
(9) Başarı Bursu sadece takip eden akademik yıl için geçerlidir.

ÖSYM Bursları
Madde 9 – (1) Yükseköğrenim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen burslu
veya indirimli kontenjanlara Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından
yerleştirilen öğrencilere verilen ve öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan burs ile
indirimlerdir.
(2) Yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs ve indirimler sadece eğitim-öğretim ücretini
kapsar ve zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencinin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. Barınma,
beslenme, ulaşım, kitap, eğitim malzemesi vb. konular burs ve indirim kapsamı dışındadır.
(3) ÖSYM burs ve indirimleri karşılıksız olup ancak disiplin cezası alması ve yatay geçiş
yapılması durumunda kesilir.

Sporcu Eğitim Desteği
Madde 10 – (1) Spor alanında, branşında milli takım seviyesine yükselmiş veya takım
sporlarında Üniversite takım kadrosuna seçilen öğrencilere her akademik yıl için belirlenen oran,
miktar ve süre için verilen eğitim desteğidir.
a) Milli Sporcu İndirimi: Son beş yıl içinde en az bir kez milli olan ve milli olduğunu ilgili
federasyonlarca belgeleyen, Üniversite takımlarına girme hakkı elde ederek ilgili etkinliklere
(toplantı, antrenman maç, deplasman vb.) katılan ya da bireysel branşlarda yurt içi ve yurt dışı
müsabakalarda üniversiteyi temsilen yer alan öğrencilere disiplin cezası almadıkları sürece bir
sonraki akademik yıl için geçerli olmak üzere, tahakkuk eden öğrenim ücretinden belirlenen oranlarda
ayrıca yapılan indirimdir.
Öğrenci tam burslu ise bir sonraki akademik yıl için belirlenen süre ve miktarda eğitim desteği
verilir.
Son sınıf öğrencilerine içinde bulundukları akademik yıldan başlayarak belirlenen süre ve miktarda
eğitim desteği verilir.
b) Takım Sporcu İndirimi: Milli Sporcu olmayıp, Üniversite takımları kadrosuna seçilen öğrencilere
takımında yer aldıkları, takım ile ilgili etkinliklere (toplantı, antrenman maç, deplasman vb.)
katıldıkları ve disiplin cezası almadıkları sürece bir sonraki akademik yıl için geçerli olmak üzere
tahakkuk eden öğrenim ücretinden belirlenen oranlarda ayrıca yapılan indirimdir.
Öğrenci tam burslu ise bir sonraki akademik yıl için belirlenen süre ve miktarda eğitim desteği
verilir.
Son sınıf öğrencilerine içinde bulundukları akademik yıldan başlayarak belirlenen süre ve miktarda
eğitim desteği verilir.
Birden fazla takımda yer alan sporcular takım sporcu indiriminden bir kez faydalanabilir.
c) Bireysel Sporcu Başarı Ödülü: Bireysel branşlarda üniversiteyi temsilen katılmış olduğu yurt içi
ve yurt dışı müsabakalarda ilk üç dereceye giren öğrencilere dereceye girdiği tarihten itibaren
başlamak üzere belirlenen süre ve miktarlarda verilen eğitim desteğidir.
(2) Takım ve Bireysel Sporcu Listeleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından
Rektörlüğe bildirilir ve Rektörlükçe onaylanan takım listeleri geçerlidir.
Engelli Öğrenci İndirimi
Madde 11 – (1) Tam burslu olarak eğitim görmeyen %40 ve üzeri engelli raporu bulunan
öğrencilere her akademik yıl için, kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca yapılan
indirimdir.

Dikey Geçiş Sınavı İndirimi
Madde 12 – (1) Üniversitemiz ön lisans programlarından mezun olup Dikey Geçiş Sınavı ile
kayıt hakkı kazanan öğrencilere her akademik yıl için kendilerine tahakkuk edecek öğrenim
ücretinden ayrıca yapılan eğitim indirimidir.

Madde 13- (1) Bu yönergede yer alan burs miktarları, oranları, süreleri ve koşulları her
akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek ilan edilir.
Yürürlük ve Yürütme
Madde 14 – (1) Bu Yönerge İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
Madde 15 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür.

*Üniversite Senatosu’nun 08/05/2019 tarihli ve 2019/05-05 sayılı kararı ile kabul edildi.

