İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
LİSANS BURS YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmek için başarılı
öğrencileri ödüllendirmek ve öğrencileri daha başarılı olmaya özendirmek gayesiyle İbn Haldun
Üniversitesi’nin sağlayacağı burslarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönerge, İbn Haldun Üniversitesi’nin İngilizce Hazırlık Programı dâhil
olmak üzere lisans öğrencilerine sağlanan burslara ilişkin düzenlemeleri kapsar.
Tanım
Madde 3- (1) Bu yönergede geçen;
a) İngilizce Hazırlık Programı: İbn Haldun Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’nı,
b) Mütevelli Heyeti: İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni,
c) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İbn Haldun Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nı,
ç) Rektör(lük): İbn Haldun Üniversitesi Rektör(lüğ)ü’nü,
d) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesi’ni ifade eder.
Bursların tür, miktar ve şartları
Madde 4- (1) Üniversiteye giriş̧ başarı bursları, tam burs, %75, %50 ve %25 burs olarak
verilir.
a) Tam burs, üniversiteye giriş̧ sınavı sonucuna göre ÖSYM kılavuzunda yer alan tam burslu
kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilere verilir.
b) %75 burs, üniversiteye giriş̧ sınavı sonucuna göre ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu
kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin dörtte üçünü kapsar.
c) %50 burs, üniversiteye giriş̧ sınavı sonucuna göre ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu
kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin yarısını kapsar.
ç) %25 Burs: Üniversiteye giriş̧ sınavı sonucuna göre ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu
kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.
(2) Üniversiteye kayıt yaptıran tüm tam burslu öğrencilere ücretsiz yemek ve yurt imkânı
sağlanır ve dizüstü bilgisayar hediye edilir. Bunlara ek olarak tercih ve yerleşme sıralarına ve
ÖSYM puanları ile Türkiye genelinde sahip oldukları sıralamaya göre, Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenerek Üniversitenin web sitesinde ilgili yıldaki özel koşullarda ilan edilmek şartıyla,
aşağıdaki burslarından biri de verilir.
a) İbn Haldun Yerleşme Özel Bursu kapsamında; her programa 1., 2. ve 3. sırada yerleşen
öğrencilere Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen tutarlarda aylık nakit ödeme yapılır.
b) Tercih bursu kapsamında; ilk 3 tercihinden birisine ya da ilk 7 tercihinin tümüne
Üniversitenin programlarını yazan ve yerleşen her öğrenciye Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenen tutarlarda aylık nakit ödeme yapılır.
c) Derece bursu kapsamında; ÖSYM puanları ile Türkiye genelinde;
i. Hukuk ve İşletme Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden ilk 500, ilk 1.000 ve
ilk 2.000’e,
ii. Psikoloji Lisans Programına kayıt yaptıran öğrencilerden ilk 1.000, ilk 2.000 ve ilk
4.000’e,
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iii. Tarih, İktisat, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Medya ve İletişim Lisans
Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden ilk 2.500, ilk 5.000 ve ilk 10.000’e,
iv. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Sosyoloji Lisans Programlarına kayıt yaptıran
öğrencilerden ilk 5.000, ilk 10.000 ve ilk 15.000’e,
v. Felsefe ve İslami İlimler Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden ilk 10.000, ilk
20.000 ve ilk 30.000’e girmiş olanlara,
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen tutarlarda aylık nakit ödeme yapılır.
(3)Uluslararası öğrenciler de başarı durumlarına göre, T.C. uyruklu öğrencilere Üniversite’ye
ilk girişte verilen yukarıdaki başarı burslarından ve ayrıca Mütevelli Heyeti adına Uluslararası
Kabul Komisyonu’nun değerlendirmesi ile takdir edilecek indirimlerden yararlandırılabilirler.
(4) Bu yönerge çerçevesinde öğrencinin birden fazla burs almaya hak kazanması halinde sadece
en yüksek olanından faydalanması sağlanır.
Burs süreleri
Madde 5- (1) Öğrenim ücreti muafiyeti, İngilizce Hazırlık Programında 1+1 yıl, lisans
programında ise 4+1 yıl süresince devam eder.
(2) Burslar kapsamında yapılan nakit ödemeler karşılıksız olup öğrenci derslere kayıt olarak
öğrenimine devam ettiği ve disiplin cezası almadığı takdirde yılda 9 ay boyunca olmak üzere,
İngilizce Hazırlık Programında 1+1 yıl, lisans programında ise 4 yıl süresince kesintisiz devam
eder.
Bu süreler Çift Anadal Programına devam eden öğrenciler için 2, Yandal Programına devam eden
öğrenciler için 1 yarıyıl daha uzatılır.
(3) Belirtilen süreler içerisinde herhangi bir akademik başarısızlık sebebiyle burs kaybı söz
konusu değildir.
(4) Toplam bursluluk süresini dolduran öğrenciler ücretli öğrenciye dönüşürler.
Bursun kesilmesi
Madde 6- (1) Burslar aşağıdaki disiplin cezaları durumlarında kesilir:
a) Bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencinin bu cezasının yerine getirilmesi
süresince tüm bursları kesilir.
b) Üniversite’den çıkarma cezası verilen öğrenciye –daha sonra herhangi bir şekilde
Üniversite’ye devam hakkı kazansa bile– burs verilmez.
(2) İngilizce Hazırlık Programı dâhil olmak üzere, öğrenimine devam etmeyen öğrencinin
Üniversiteye giriş başarı bursları haricindeki bursları ilgili kur/yarıyıl için kesilir. Devamsızlık
nedeniyle bursu kesilen öğrenci, kayıt yaptıracağı kur/yarıyıldan itibaren burs almaya başlar.
Değişim programına giden öğrenciler
Madde 7- (1) Tam burslu olup değişim programı kapsamında Üniversite dışında öğretim gören
öğrencilerin bursları aynen devam eder.
Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenciler
Madde 8- (1) Öğrenci, kurum içi yatay geçiş yoluyla başka bir programa kayıt olsa da
Üniversiteye girişte kazandığı burs hakkı devam eder.
İzinli öğrenciler
MADDE 9 - (1) İzinli sayılan (kayıt donduran) öğrencilerin burs hakları izinli sayıldıkları süre
kadar saklı kalır.
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Yürürlük
Madde 10- (1) Bu yönerge 2017-2018 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere Mütevelli
Heyetinin onayladığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11- (1) Bu yönerge hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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