Mütevelli Heyetin 30/03/2018 tarih ve 2018/5-3 sayılı Kararı
UFUK ÜNİVERSİTESİ BURS VE İNDİRİM YÖNERGESİ
Amaç
Madde1-Ufuk Üniversitesinin fakülte, enstitü, yüksekokul,
bölüm veya
programlarına yerleşen öğrencilerin burs ve indirim esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Ufuk Üniversitesi önlisans, lisans, lisansüstü programlarda eğitim görmeye
hak kazanan öğrencileri kapsar.
Dayanak
Madde 3- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları
Yönetmeliği. Yükseköğretim Kurulu Kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır (Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının 20/03/2015 tarih ve 75850160-301.01.02-28 sayılı, 24/02/2017 tarih
ve 75850160-409.01-14273 sayılı, 16/01/2018 tarih ve 75850160-301.01.01.E.3117sayılı
yazıları gereği)
Burs ve İndirimler
Madde 4- (1) YKS Bursu/indirimi: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme MerkeziYükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda belirtilen önlisans-lisans
yükseköğretim programları içinde burslu ve indirimli kontenjanlarıdır.
a) YKS Burslu kontenjanlar: %100 burslu kontenjanlardır. (Programın toplam
kontenjanının %10’u oranından az olmamak üzere %100 burslu kontenjan belirlenir.)
b) YKS İndirimli kontenjanlar: %75,50,25 indirimli kontenjanlardır. (Programın
toplam kontenjanı içinde, ücretli ve %100 burslu kontenjanlar hariç, %75, %50, %25
indirimli kontenjanlarından en fazla iki tanesine ayrılmış şekilde belirlenebilir.)
(2) Şehit Yakını Bursu: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terörle
mücadele eden ve sınır ötesi harekâtlarda hayatını kaybederek şehit olan Emniyet Genel
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetler
personeli ile 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olan
vatandaşlarımızın eş ve çocukları bu durumlarını belgelemeleri koşulu ile %100 burslu
kontenjanlardır.
(3) Önlisans ve lisans programlarına yerleşen personel çocukları öğrenim ücreti
indirimi: Kurucu Vakfımız personeli ve Üniversitemiz kadrosunda çalışan akademik ve
idari personelin çocuklarına, Üniversitemiz önlisans-lisans programlarında kayıtlı olmaları
halinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzundaki ücretli programın öğrenim
ücretinin % 50 indirim verilir.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile (%25 veya %50) indirimli programlara
yerleşenlere ayrıca verilecek personel çocukları indirimi ile birlikte toplam indirim oranı %
75’i geçemez. YKS %75 indirimli veya %100 burslu programlara yerleşenlere ayrıca personel
çocukları indirimi verilmez.
(4) Burs/indirim kapsamı ve süresi:
a) Kılavuzda belirtilen programın normal öğrenim süresince (Zorunlu İngilizce
hazırlık programında geçirilen 1 yıl süre dahil, isteğe bağlı İngilizce hazırlık programı hariç)
karşılıksız burs/indirim verilir.
b) Burslar/indirimler sadece öğrenim ücretini kapsamakta olup, yurt, beslenme,
ulaşım, kitap vb. giderler burs/indirim kapsamı dışındadır.
c) Burs/İndirim başarı durumuna bakılmaksızın, programın normal öğrenim süresince
devam eder.
ç) İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ilave süre azami
burs/indirim süresinden sayılır.

d) Kayıt yaptırmama/yenilememe nedeni ile geçirilen süre burslu öğrenim süresinden
sayılır.
e) Haklı mazerete dayanan kayıt dondurma işlemlerinde kayıt dondurularak geçirilen
süre azami burs/indirim süresinden sayılmaz.
f) Programın normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan burslu/indirimli
öğrenciler, diğer öğrencilerin öğrenim ücretlerine tabi olup, öğrenim ücretlerinde herhangi
bir muafiyet uygulanmaz.
g) Yaz okulu güz ve bahar yılları dışında yaz tatili döneminde açılan eğitim-öğretim
dönemini kapsar ve her yıl ders kredi başı ücret belirlenir Zorunlu olmayan yaz okulunda
ders almak isteyen burslu/indirimli öğrencilerde her yıl belirlenen kredi başı ders ücreti
öderler.
ğ) Çift anadal veya yandal öğrenimi yapacak burslu öğrencilerde her yıl belirlenen
kredi başı ders ücreti öderler.
Madde 5-Diğer burs/indirim: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklarının Türkiye
Bursları kapsamında burslu kontenjanlar ve sosyo-ekonomik durumuna göre burslu/indirimli
kontenjanlar Mütevelli Heyet Başkanı tarafından belirlenir.
Madde 6- (1) Başarı indirimi önlisans ve lisans programlarının;
a) Hazırlık sınıfı ile tam burslu öğrenim gören öğrenciler dışında, ön lisans
programlarının 1. sınıf öğrencilerine, lisans programlarının 1., 2., 3., sınıf öğrencilerine (Tıp
Fakültesi 4.,5. sınıflar dahil); takip eden akademik yılda geçerli olmak üzere %25 indirim 1
akademik yıl için geçerli olmak üzere verilir.
b) İndirim için değerlendirme, her akademik yılın başında ve öğrenci kayıtlarından
önce kesinleşir.
(2) Başarı indirimi başvuru koşulları, kapsamı, süresi, indirimin kesilmesi: Başarı
indirimi aşağıda belirtilen koşulları sağlayan başvuran öğrencilere verilir.
a) Başarı İndirimine; önlisans/lisans kayıtlı öğrencileri başvurabilir. Ancak, bunlardan
tam burslu öğrenciler, İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri, önlisans ve lisans 1. sınıf
öğrencileri ile programın normal öğrenim süresini tamamlamış durumda olan öğrenciler
İndirimden yararlanamaz.
b) Disiplin cezası almamış olmak.
c) Öğrencinin ilgili eğitim – öğretim programında gösterilmiş olan tüm dersleri almış
(Erasmus programı çerçevesinde yurtdışında alınan normal ders yükü dahildir) ve genel not
ortalamasının 3.70 ve üstünde olması gerekir. (Ders/yarıyıl/ yıl tekrarı yaparak istenilen
akademik ortalamaya sahip olan bu durumdaki öğrencilere Başarı İndirimi verilmez.)
ç) Akademik geçmişinde FF notu ile başarısız olduğu bir dersin bulunmaması, her
dersi ilk hakkında başarmış olması gerekir.
d) Başarı İndirimine hak kazanmak için yapılan değerlendirmede yalnızca Ufuk
Üniversitesinde alınan dersler geçerlidir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan ve Ufuk
Üniversitesi’ndeki not dökümünde harf notu görünecek biçimde eşdeğerliği sayılan dersler
Başarı İndirimi değerlendirmesinde dikkate alınmaz.
e) Yatay geçiş ve dikey geçişle gelen öğrenciler; geçiş yaptığı lisans/ön lisans
programında en az 2 yarıyıl eğitim gördükten sonra Başarı İndirimine başvurabilir. Başarı
puanı hesaplanırken öğrencilerin Ufuk Üniversitesi’nde alıp başardığı dersler dikkate alınır.
f) Başarı indirimi; YKS indirimi (%25, 50, 75 indirimli kontenjanlar) Personel
çocukları indirimi oranlarına ilave olarak verilir.
Madde 7-(1) Lisansüstü programlara yerleşen öğrenci, personel ve çocukları için
öğrenim ücreti indirimi:
a) Kurucu Vakfımız personeli ve Üniversitemiz kadrosunda çalışan akademik ve
idari personele %50 indirim, personel çocuklarına %20 indirim verilir.

b) Ufuk Üniversitesi mezunlarına %15, lisans not ortalaması 4 üzerinden 3
olanlara %15 indirim verilir.
c) İndirim oranları sadece öğrenim ücretini kapsamakta olup, yurt, beslenme, ulaşım,
kitap vb. giderler burs/indirim kapsamı dışındadır. Söz konusu indirim oranları birlikte
uygulanmaz. Ayrıca indirim oranları tez ücreti, ders başı ücret, kayıt dondurma vb. diğer
öğrenim ücretlerini kapsamaz.
Yürürlük
Madde 8-(1) Bu Yönergenin yürürlük tarihinden itibaren Mütevelli Heyetin
03.02.2015 tarih ve 2015/03-01 sayılı kararı ile düzenlenen Ufuk Üniversitesi Burs
Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile mali yükümlülük getiren düzenlemeler
geçmişe etki edecek şekilde uygulanamaz. Ancak, halen kayıtlı burslu/indirimli öğrencilere
programın öğrenim süresine göre bu yönergenin esas ve usuller uygulanır.
(3) Bu Yönerge Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetin Kararı ile 2018-2019 eğitimöğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Madde 9-Bu Yönerge hükümlerini Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlükten
kalkacak olan yönerge
Mütevelli Heyet Karar Tarih::03/02/2015/

sayısı: 2015/03-01

UFUK ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1- Ufuk Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programlarına yerleşen
öğrencilerin burslarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Ufuk Üniversitesi öğrencilerine ÖSYS (YGS-LYS) yerleştirmesi ve Ufuk
Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen bursların verilme koşullarını kapsar.
Dayanak
Madde 3- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları
Yönetmeliği.
Burs türleri
Madde 4-Burslar her eğitim-öğretim yılı için ÖSYS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanmak üzere Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
a) Tam burs; Programın toplam kontenjanının %10’u oranından az olmamak üzere
tam burslu (%100) kontenjan.
b) Kısmi burs: Programın toplam kontenjanı içinde %75, %50; %25 indirimli
kontenjanlar.*
*Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20/03/2015 tarih ve 75850160-301.01.02-285
sayılı yazısı ile; vakıf yükseköğretim kurumlarının kontenjan önerilerinin ücretli ve tam burslu
hariç, %75, %50, %25 indirimli kontenjanlarından en fazla iki tanesine ayrılmış şekilde
düzenlenmesi bildirilmiştir.
c) Diğer burs: Şehit ve Gazi çocukları ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklarının
Türkiye Bursları kapsamında burslu öğrenim görecek öğrenciler ile sosyo-ekonomik
durumuna göre burslu öğrencilerin program ve kontenjanları.
Bursların verilmesi
Madde 5- Öğrenim Bursu, ÖSYS kılavuzunda yer alan burslu program/kontenjanlara
yerleşen öğrencilere verilir. Burs giderleri Üniversite'nin kendi kaynaklarından ve bu amaçla
Üniversiteye tahsis edilen gelirlerden sağlanır
Bursun kapsamı ve süresi
Madde 6- ÖSYS (YGS/LYS) önlisans, lisans diploma programlarına yerleşen
öğrencilere ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programın öğrenim süresince (İngilizce
hazırlık programında geçirilen 1 yıl süre dahil) karşılıksız burs verilir.
a) Burslar sadece öğrenim ücretini kapsamakta olup, yurt, beslenme, ulaşım, kitap
vb. giderler burs kapsamı dışındadır.
b) Burslu öğrenciler, başarı durumuna bakılmaksızın, programın öğrenim
süresince bursu devam eder.
d) İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ilave süre azami
burs süresinden sayılır.
e) Kayıt yaptırmama/yenilememe nedeni ile geçirilen süre burslu öğrenim süresinden
sayılır.
f) Haklı mazerete dayanan kayıt dondurma işlemlerinde kayıt dondurularak geçirilen
süre azami burs süresinden sayılmaz.
g) (Mülga MHK 30.05.2017- 2017/10)

h) Programın öğrenim süresi içinde mezun olamayan burslu öğrenciler, diğer
öğrencilerin öğrenim ücretlerine tabi olup, öğrenim ücretlerinde herhangi bir muafiyet
uygulanmaz.
ı) Yaz okulu güz ve bahar yılları dışında yaz tatili döneminde açılan eğitim-öğretim
dönemini kapsar ve her yıl ders kredi başı ücret belirlenir Zorunlu olmayan yaz okulunda
ders almak isteyen burslu öğrencilerde her yıl belirlenen kredi başı ders ücreti öderler.
i) Çift anadal veya yandal öğrenimi yapacak burslu öğrencilerde her yıl belirlenen
kredi başı ders ücreti öderler.
Yürürlük
Madde 7-(1) Bu Yönergenin yürürlük tarihinden itibaren Mütevelli Heyetin
27.11.2002 tarih ve 8/2 sayılı kararı ile düzenlenen Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile mali yükümlülük getiren düzenlemeler
geçmişe etki edecek şekilde uygulanamaz. Ancak, halen kayıtlı burslu öğrencilere programın
öğrenim süresine göre bu yönergenin esas ve usuller uygulanır.
(3) Bu Yönerge Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetin Kararı ile 2015-2016 eğitimöğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Madde 8-Bu Yönerge hükümlerini Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.
Personel çocukları bursu
Ek Madde 1-(Ek-MHK 11/08/2017-2017/15)
(1) Kurucu Vakfımız Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı personeli ve Ufuk
Üniversitesi kadrosunda çalışan akademik ve idari personelin çocuklarına, Ufuk
Üniversitesinin önlisans-lisans programlarında kayıtlı olmaları halinde ÖSYS kılavuzundaki
ücretli programın öğrenim ücretinin % 50 oranında indirim verilir.
(2) ÖSYS kısmi (%25, 50, 75) indirimli programlara yerleşenlere ayrıca verilecek
personel çocukları bursu ile birlikte toplam bursluluk oranı % 75’i geçemez. ÖSYS %75
veya %100 burslu programlara yerleşenlere ayrıca personel çocukları bursu verilmez.
(3) ÖSYS kılavuzundaki programın normal öğrenim süresi kadar bu yönergenin 6.
maddesinde belirtilen hükümler kapsamında burs verilir.
(4) Ek 1. maddenin yürürlüğe girmesi ile mali yükümlülük getiren düzenlemeler
geçmişe etki edecek şekilde uygulanamaz. Ancak, halen kayıtlı öğrencilere programın
öğrenim süresine göre bu yönergenin esas ve usulleri uygulanır.
Yönergenin
Tarihi
Sayısı
Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Kararı 03/02/2015
2015/03-01 sayılı Kararı
Yönergede Değişiklik Yapan Düzenlemelerin
Tarihi
Sayısı
1 Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Kararı 30/05/2017 2017/10 sayılı Kararı
1 Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Kararı 11/08/2017 2017/15 sayılı Kararı

