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 Hazırlık Programları dâhil olmak üzere lisans
öğrencilerine sağlanan burslara ilişkin düzenlemeleri kapsar.
Tanım
Madde 3- (Değişik: Mütevelli Heyeti-01/07/2019-2019/7-1)
(1) Bu yönergede geçen;
a) FYK: Fakülte Yönetim Kurulu’nu,
b) Hazırlık Programı: İbn Haldun Üniversitesi Hazırlık Programı’nı,
c) Mütevelli Heyeti: İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni,
d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İbn Haldun Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nı,
ç) Rektör(lük): İbn Haldun Üniversitesi Rektör(lüğ)ü’nü,
e) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesi’ni ifade eder.
Burs ve indirimlerin tür, miktar ve şartları
Madde 4- (Değişik: Mütevelli Heyeti-01/07/2019-2019/7-1)
(1) Üniversiteye girişte öğrencilere başarı durumlarına göre burs veya %75, %50 ya da %25 indirim verilir.
a) Burs, üniversiteye giriş sınavı sonucuna göre ÖSYS kılavuzunda yer alan burslu kontenjanlara ÖSYM
tarafından yerleştirilen öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin tamamından muafiyeti kapsar.
b) %75 indirim, üniversiteye giriş sınavı sonucuna göre ÖSYS kılavuzunda yer alan indirimli kontenjanlara
yerleştirilen öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin dörtte üçünden muafiyeti kapsar.
c) %50 indirim, üniversiteye giriş sınavı sonucuna göre ÖSYS kılavuzunda yer alan indirimli kontenjanlara
yerleştirilen öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin yarısından muafiyeti kapsar.
ç) %25 indirim, Üniversiteye giriş sınavı sonucuna göre ÖSYS kılavuzunda yer alan indirimli kontenjanlara
yerleştirilen öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin dörtte birinden muafiyeti kapsar.
(2) Üniversiteye kayıt yaptıran tüm öğrencilere hazırlık programına veya lisans derslerine kayıt olup devam
etmeleri halinde; üniversitede öğrenime başladıkları ilk yarıyılda, öğrenimleri süresince kullanabilecekleri ve
mezuniyetlerinde kendilerine hediye edilecek bir dizüstü bilgisayar verilir. Ayrıca burslu öğrencilere Üniversite
tarafından belirlenecek şartlarda ücretsiz yurt imkânı sağlanır. Yurda kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin,
Üniversitenin anlaşmalı olduğu yurtların şartlarını kabul etmeleri gerekir.
(3) Bunlara ek olarak tercih sıralarına ve ÖSYS puanları ile Türkiye genelinde sahip oldukları sıralamaya göre,
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek Üniversitenin web sitesinde ilgili yıldaki özel koşullarda ilan edilmek
şartıyla, aşağıdaki burslardan biri verilir.
a) Tercih Bursu: İlk 3 tercihinden birisine ya da ilk 7 tercihinin tümüne Üniversitenin programlarını yazarak
yerleşen her öğrenciye Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen tutarlarda yapılan aylık nakit ödemeyi kapsar.

b) Derece Bursu: Üniversiteye yerleşen öğrencilerden, ÖSYS puanları ile Türkiye genelinde Mütevelli Heyeti
tarafından program bazında belirlenen sıralamalara sahip olanlara yine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen
tutarlarda yapılan aylık nakit ödemeyi kapsar.
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(4) Bu yönergenin 4. Maddesi 3. Fıkrasında yer alan nakit ödeme tutarları ile aynı fıkranın (b) bendindeki
sıralamalar Mütevelli Heyeti kararıyla her yıl yeniden belirlenebilir. */**
(5) 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. Uluslararası öğrencilere yapılacak aylık nakit ödeme tutarları
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve Uluslararası Kabul Komisyonu’nun değerlendirmesi sonucunda Rektörlük
onayı ile kesinleşir.
(6) Bu yönerge çerçevesinde öğrencinin birden fazla nakdi burs almaya hak kazanması halinde sadece en yüksek
olanından faydalanması sağlanır.
(7) Daha önce herhangi bir lisans programından mezun olmuş öğrenciler 4. Maddenin 2. Fıkrasında belirtilen yurt
ve 3. Fıkrasında belirtilen nakdi burs imkânlarından faydalanamaz.
Burs süreleri
Madde 5- (1) Öğrenim ücretinden tam veya kısmi muafiyet ile ücretsiz yurt imkânı, Hazırlık Programında 1+1
yıl, lisans programında ise 4+1 yıl süresince devam eder. Burslar kapsamında yapılan nakit ödemeler karşılıksız olup
öğrenci derslere kayıt olarak programının devam yükümlülüğünü sağladığı ve disiplin cezası almadığı takdirde yılda
9 ay boyunca olmak üzere, Hazırlık Programında 1+1 yıl, lisans programında ise 4 yıl süresince kesintisiz devam
eder.
(2) 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 dondurulması veya kesilmesi
Madde 6- (Değişik: Mütevelli Heyeti-01/07/2019-2019/7-1)
(1) Burslar aşağıdaki disiplin cezası durumlarında kesilir:
a) Bir hafta ile bir ay arasında uzaklaştırma cezası alan öğrencinin öğrenim ücreti muafiyeti dışındaki bursları
kesilir. Bir ya da iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencinin öğrenim ücretinden tam veya kısmi muafiyet dahil
tüm bursları kesilir.
b) Üniversite’den çıkarma cezası alan öğrenciye –daha sonra herhangi bir şekilde Üniversite’ye devam hakkı
kazansa bile– burs verilmez.
(2) Hazırlık Programı dâhil olmak üzere, kayıt yenilemeyen öğrenciler ilgili kur/yarıyıl boyunca burs alamazlar.
Öğrenciler, hazırlıkta her kurda seviyelerine uygun dersi, lisans programında ise her yarıyılda en az normal ders
yüklerini almaları ve kayıtlı oldukları tüm derslerde devam şartını sağlamaları halinde burs almaya devam ederler.
Danışmanın görüşü ve FYK kararı ile öğrencinin alması gereken ders yükü azaltılabilir. Devam takibi hazırlıkta kur,
lisansta yarıyıl esasına göre yapılır.
(3) Kayıt yenilediği halde ders yükü şartını sağlamayan öğrenciler ile derslere devam yükümlülüğünü sağlamadığı
için başarısız olan öğrencilerin öğrenim ücretinden tam veya kısmi muafiyet ve yurt imkânı dışında kalan bursları
ilgili kur/yarıyıl için başarısız ilan edildikleri aydan itibaren dondurulur. Bursu dondurulan öğrenci, bir sonraki
kur/yarıyılda kayıt yenilediği takdirde ve devam şartını sağladığı sürece bursunu almaya devam eder.
(4) Dondurulan burs süreleri, bu yönergenin 5. Maddesi 1. Fıkrasında belirtilen toplam burs sürelerine ilave
edilemez.
(5) Ücretsiz yurt hakkından faydalanabilmek için öğrencinin her dönem kayıt yenileyerek derslere devam etmesi
gerekir. Hazırlık programında iki modül üst üste kayıt yenilemeyenlerle devamsızlıktan kalan, lisans programında ise
herhangi bir dönemde kayıt yenilemeyenlerle aldığı bütün derslerden devamsızlıktan kalan öğrenciler ücretsiz yurt
hakkını kaybederler. Bu durumdaki öğrenciler bir sonraki modül ya da yarıyıldan itibaren yurda ücretsiz olarak kayıt
yaptıramazlar.
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Değişim programına giden öğrenciler
Madde 7- (1) Burslu ya da indirimli olup değişim programı kapsamında Üniversite dışında öğrenim 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. Burs sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz.
Kurumlararası yatay geçiş ile kayıt olan öğrenciler
Madde 9- (1) Kurumlararası yatay geçiş yolu ile üniversiteye kayıt olmaya hak kazanan öğrencilere sınava
girdikleri yılda ilgili programın taban puan şartını sağlamış olmaları halinde; ÖSYS puanları ile üniversiteye yerleşen
öğrencilere başarı durumlarına göre üniversiteye girişte verilen burs ve indirimler, dizüstü bilgisayar ve ücretsiz yurt
imkânı haklarından hangilerinin sağlanacağı FYK kararı ve Rektörlük onayı ile belirlenir.
(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan öğrencilere hangi bursların verileceğine başarı
durumlarına göre Rektörlük onayı ile birlikte ilgili FYK karar verir.
İzinli öğrenciler
Madde 10 - (1) İzinli sayılan (kayıt donduran) öğrencilerin burs hakları izinli sayıldıkları süre kadar saklı kalır.
Bu süre burs sürelerine eklenir.
Geçici Madde 1 – (Değişik: Mütevelli Heyeti-01/07/2019-2019/7-1)
(1) Bu yönergenin 4. Maddesi 7. Fıkrasında ve 6. Maddesi 5. Fıkrasında yer alan hükümler 2017 girişli öğrenciler
için uygulanmaz.
Yürürlük
Madde 11 - (1) Bu yönerge 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere Mütevelli Heyetinin
onayladığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 - (1) Bu yönerge hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergenin Yayımlandığı Mütevelli Heyeti Toplantısının
Tarihi
Sayısı
15.05.2017
2017/15-1
Yönergede Değişiklik Yapan Mütevelli Heyeti Toplantılarının
Tarihi
Sayısı
1
07.05.2018
2018/4-2
2
01.07.2019
2019/7-1
* 2017-2018 Akademik yılında Üniversiteye kayıt olan öğrenciler için belirlenmiş olan nakit ödeme tutarları ve derece bursu için
belirlenmiş olan sıralamalar EK 1’de yer almaktadır.
** 2018-2019 Akademik yılında Üniversiteye kayıt olacak öğrenciler için belirlenmiş olan nakit ödeme tutarları ve derece bursu için
belirlenmiş olan sıralamalar EK 2’de yer almaktadır.
*** 2019-2020 Akademik yılından itibaren Üniversiteye kayıt olacak öğrenciler için belirlenmiş olan nakit ödeme tutarları ve derece bursu
için belirlenmiş olan sıralamalar EK 3’de yer almaktadır.
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EK 1.
15.05.2017 TARİHLİ MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI
Üniversitemiz Lisans Burs Yönergesi 4. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2017-2018 Akademik Yılından
itibaren Üniversiteye kayıt olacak öğrenciler için geçerli olmak üzere; İbn Haldun Yerleşme Özel Bursu, Tercih
Bursu ve Derece Bursu kapsamlarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi.

a. İbn Haldun Yerleşme Özel Bursu kapsamında; her programa 1. 2. ve 3. sırada yerleşen öğrencilere sırasıyla
1.500 TL, 1.250 TL ve 1.000 TL tutarlarında 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 1.000 TL aylık nakit ödeme yapılır.

c. Derece bursu kapsamında; Üniversiteye yerleşen öğrencilerden ÖSYS puanları ile Türkiye genelinde aşağıda
belirtilen sıralamalara sahip olanlara sırasıyla 1.500 TL, 1.250 TL ve 1.000 TL tutarlarında aylık nakit ödeme yapılır.

i. Hukuk ve İşletme Lisans Programları için ilk 500, ilk 1.000 ve ilk 2.000,
ii. Psikoloji Lisans Programı için ilk 1.000, ilk 2.000 ve ilk 4.000,
iii. Tarih, İktisat, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Medya ve İletişim Lisans Programları için ilk
2.500, ilk 5.000 ve ilk 10.000,
iv. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Sosyoloji Lisans Programları için ilk 5.000, ilk 10.000 ve ilk
15.000,

v. Felsefe ve İslami İlimler Lisans Programları için ilk 10.000, ilk 20.000 ve ilk 30.000.

EK 2.
07.05.2018 TARİHLİ MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI
Üniversitemiz Lisans Burs Yönergesi 4. Maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 2018-2019 Akademik Yılından
itibaren Üniversiteye kayıt olacak öğrenciler için geçerli olmak üzere; İbn Haldun Yerleşme Özel Bursu, Tercih
Bursu ve Derece Bursu kapsamlarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi.

a. İbn Haldun Yerleşme Özel Bursu kapsamında her programa 1. 2. ve 3. sırada yerleşen öğrencilere sırasıyla
1.500 TL, 1.250 TL ve 1.000 TL tutarlarında 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 1.000 TL aylık nakit ödeme yapılır.

c. Derece bursu kapsamında; Üniversiteye yerleşen öğrencilerden ÖSYS puanları ile Türkiye genelinde aşağıda
belirtilen sıralamalara sahip olanlara sırasıyla 1.500 TL, 1.250 TL ve 1.000 TL tutarlarında aylık nakit ödeme yapılır.
i. Hukuk, İslami İlimler, Karşılaştırmalı Edebiyat, Medya ve İletişim, Psikoloji ve Tarih Lisans Programları
için ilk 1.000, ilk 2.000 ve ilk 3.000,
ii. İktisat, İşletme ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programları için ilk 2.500, ilk 5.000 ve ilk
10.000,
iii. Felsefe, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Sosyoloji Lisans Programları için ilk 5.000, ilk 10.000 ve
ilk 15.000.

EK 3.
01.07.2019 TARİHLİ MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI
Üniversitemiz Lisans Burs Yönergesi 4. Maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 2019-2020 Akademik Yılından
itibaren Üniversiteye kayıt olacak öğrenciler için geçerli olmak üzere; Tercih Bursu ve Derece Bursu
kapsamlarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi.

a. Tercih bursu kapsamında; ilk 3 tercihinden birisine ya da ilk 7 tercihinin tümüne Üniversitenin programlarını
yazan ve yerleşen her öğrenciye 1.000 TL aylık nakit ödeme yapılır.

b. Derece bursu kapsamında; Üniversiteye yerleşen öğrencilerden ÖSYS puanları ile Türkiye genelinde aşağıda
belirtilen sıralamalara sahip olanlara sırasıyla 1.500 TL, 1.250 TL ve 1.000 TL tutarlarında aylık nakit ödeme yapılır.

i. Hukuk, İslami İlimler, Medya ve İletişim ve Tarih Lisans Programları için ilk 250, ilk 500 ve ilk 1.000,
ii. Karşılaştırmalı Edebiyat, Psikoloji ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programları için ilk 1.000,
ilk 2.000 ve ilk 3.000,
iii. Felsefe, İktisat, İşletme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Sosyoloji Lisans Programları için ilk 3.000,
ilk 5.000 ve ilk 10.000.

