ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU’ NUN 12/10/2011 TARİHLİ VE 2011/29/2 SAYILI
KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
BURS VE MADDİ DESTEK YÖNERGESİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin kendi kaynakları
ile gerçek veya tüzel kişilerin yapacakları şartlı veya şartsız bağışları kullanarak, maddi
desteğe ihtiyaç duyan ve istenen başarı düzeyini sürdüren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
öğrencilerine burs ve yardım verilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (2) Bu Yönetmelik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin kendi kaynakları ile gerçek
veya tüzel kişilerin yapacakları bağışlar kullanılarak sağlanan burs ve yardımlardan Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi lisans ve önlisans öğrencilerinin öncelikli olarak yararlandırılmasını
kapsar. Bu burslar sadece Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu öğrencileri kapsar. Türkiye
Cumhuriyeti Uyruklu olup ta yabancı öğrenci statüsüne Üniversiteye yerleşmiş olanlar da
yabancı öğrenci statüsünde değerlendirilirler ve burs kapsamı dışında tutulurlar. Yıldırım
Beyazıt Üniversitesinin kendi kaynaklarından yapılacak yardımlar nakit burs, kitap ve yemek
desteği; gerçek veya tüzel kişilerin yapacakları bağışlar ise maddi destek şeklindedir. Öğrenci
katkı payının karşılanması burs ve yardım kapsamı içinde değildir.

Üniversite Burs Kurulu ve Burs ve Maddi Destek Ofisinin Oluşturulması
MADDE 3

a) Üniversite Burs Kurulu

Üyeleri Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur.
Oluşturulan bu kurul çalışmalarını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Burs Ve Maddi Destek
Yönergesi hükümlerine uygun olarak sürdürür. Burs ve Maddi Destek Ofisi tarafından
gönderilen burs aday listelerini inceleyerek karara bağlar.

b) Burs ve Maddi Destek Ofisi

Burs ve Maddi Destek Ofisi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulur. Burs
Kurulunun belirlediği usul ve esaslara göre çalışmalarını sürdürür. Burs mülakatlarının
yapılması, beyan edilen bilgilerin doğruluğunun araştırılması, burs takviminde belirtilen
işlerin yürütülmesi ve burs aday listelerinin oluşturularak Üniversite Burs Kuruluna iletilmesi
görevleri arasındadır.

Burs ve Yardımlardan Yararlanma
MADDE 4 – (1) Burs ve yardım koşulları, öğrencilerde aranılacak nitelikler ve bu maddi
destekten yararlanmaya hak kazanacak öğrencilerin seçilme yöntemi ile bursların öğrencilere
dağıtım usulleri Üniversite Burs Kurulunca belirlenir.
(2) Burs olanaklarından yararlanmak isteyen öğrenciler, ilgili başvuru formunu doldurarak
ilan edilen süreler içinde Burs ve Maddi Destek Ofisine başvururlar.
(3) Üniversite Burs Kurulu; burs başvurusu sırasında ya da gerekli gördüğü durumlarda
öğrencinin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu araştırır, yapılan araştırma sonucunda verilen
bilgilerin yanlış olduğu belirlenirse, verilmekte olan burs ve/veya yardımı kesebilir, geri
ödenmesini isteyebilir ve ilgili öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılmasını önerebilir.

Burs ve Yardımların Miktarı ve Ödenmesi
MADDE 5
a. Miktar ve Ödeme

Bursların adet ve miktarları, başlama tarihi, süresi ile ödeme zamanları Üniversite Burs
Kurulu ile maddi kaynağı sağlayan kişi ya da kurumların koşullarına uygun olarak belirlenir.

Burs ve Yardımların Çeşitleri
MADDE 6
Burs çeşitleri
Başarı bursu
Üniversiteye yeni kaydolan ve her yıl üniversitenin öğrenci seçme kılavuzunda belirttiği
şartları taşıyan belirli sayıdaki 1.sınıf öğrencilerine, ilk bir yıl için başarı bursu verilir.
Bunların ileriki yıllarda bursa hak kazanabilmeleri bu yönergenin ilgili madde hükümlerine
tabidir.

Yemek bursu
Belirlenen sayıda öğrenciye, öğlen yemeğini üniversite öğrenci yemekhanelerinde, karşılıksız
yiyebilmesi için verilen burstur.
Kitap Bursu
Üniversite Burs Kurulunca belirlenen kontenjanlar dahilinde öğrencilere ücretsiz olarak ders
kitabı sağlanmasıdır. Bir akademik yıl için geçerlidir. Kitap bursundan yararlanmak ve /veya
yararlanmaya devam etmek isteyen öğrenciler her akademik yılın başında başvurularını
(yeniden) Burs ve Maddi Destek Ofisine yaparlar.

Burs ve Yardımların Süreleri
MADDE 7

Burs ve Yardımların Süresi
Burs ve yardımlar kaynak durumuna, verilen bursun kapsamına ve öğrencinin başarısına bağlı
olarak, normal eğitim süresini kapsar. İzinli olan öğrencilere verilen bursların

ödemesi

Üniversite Burs kurulunun vereceği karara göre yapılır; Üniversite Burs Kurulunun alacağı
karara göre ödeme durdurulabilir.
Burs ve Yardımların Kesilmesi
MADDE 8
Aşağıda belirtilen durumlardaki öğrencilerin burs ve yardımları Üniversite Burs Kurulu kararı
ile kesilir:
1. Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık sınıflarında ve diğer Fakültelerin üst sınıflarında
devam
hakkını kaybedenler;
2. Burs sağlayan kurum veya kişinin özel koşullar koymaması durumunda:
Üniversite Burs Kurulunun belirleyeceği başarı koşullarını sağlayamayan öğrenciler;
3. Üniversiteden yemek yardımı alan tüm sınıflardaki öğrencilerden Üniversite Burs
Kurulunun belirlediği başarı koşullarını sağlayamayan öğrenciler;
4. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden burs ve/veya yardım aldığı süre içerisinde, Üniversite
Burs Kurulundan onay almadan, başka bir kurumdan maddi destek veya kredi almaya
başlayanlar;

5. Burs ve yardım başvurusu sırasında yanlış beyanda bulunanlar;
6. Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Yüksek
Öğretim Kurumundan Uzaklaştırma veya çıkarılma cezası alanlar;
7. Öğrenciliği sona erenler.

Bazı burs ve yardımların yukarıda yazılanlara ek özel koşullar içermesi durumunda
öğrenciler bilgilendirilir.
Burs ve yardımların Tekrar Bağlanması
MADDE 9
1. Burs ve yardımın başarısızlık nedeni ile kesilmiş olması durumunda (bu yönergenin ilgili
maddelerinde belirtilen durumlar, ya da özel koşullu durumlar) başarısızlık ortadan
kalktığı zaman yeniden başvuru yapılabilir.
2. Burs ve/veya yardımın disiplin nedeni ile kesilmiş olması durumunda (bu yönergenin ilgili
maddelerinde belirtilen durumlar, ya da özel koşullu durumlar) bursun kesilme nedeni
ortadan kalktıktan sonra yeniden başvuru yapılabilir. Bir kez daha benzer gerekçelerle
burs ve/veya yardımın kesilmesi durumunda tekrar burs başvurusu yapılamaz.
Çeşitli Hükümler
MADDE 10
Bu yönetmelikte bulunmayan hususlar ve özel durumlar hakkında karar vermeye Üniversite
Burs Kurulu yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 11
Bu yönetmelik onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12
Bu yönetmelik Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

