BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENİM ÜCRETİ VE BURS YÖNERGESİ
(Başkent Üniversitesi Senatosu’nun 27.12.2018 tarih ve 859/22 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.)

BİRİNCİBÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mütevelli Heyetince belirlenen öğrenim ücreti ve
eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak, grubu içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite
adaylarını Başkent Üniversitesini tercih etmeleri için özendirmek, Üniversiteye yerleşen
öğrencileri başarıya yöneltmek ve başarılı öğrencileri ödüllendirmek üzere verilecek “Öğretim
Ücreti”, “Başarı” “Teşvik” ve “Destek” Burslarına ilişkin uygulamaların düzenli bir biçimde
yürütülmesini sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Programı dahil
Üniversitenin öğrencilerine sağlanacak burs ve öğretim ücretiyle ilgili düzenlemeleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3961 sayılı Başkent
Üniversitesi Kuruluş Kanununa ve bu Kanunlara dayanılarak çıkarılmış bulunan Başkent
Üniversitesi Ana Yönetmeliğine göre düzenlenmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenim Ücreti ve Öğrenim Ücreti Bursu
Madde 4-(1) Öğrenim ücreti her akademik yıl için Mütevelli Heyetince belirlenen ücret
olup, Bir yarıyılı kapsayan ders ve derslerin (işbaşında eğitim, blok uygulama, klinik staj vb.)
dışında, her yarıyıl başında mezuniyetine toplamda:
a) Tek dersi kalan öğrenciden yarıyıl ücretinin %25’i,
b) İki dersi kalan öğrenciden yarıyıl ücretinin %50’si,
c) Mezuniyetine tek veya iki dersi kalmış olup ilgili yarıyılda hiç ders alamayan
öğrenciden ders alamadığı yarıyıl için öğretim ücretinin %25’i,
d) Bir yarıyılı kapsayan ders ve derslerin akademik yarıyıl veya yaz öğretiminde
alınması halinde yarıyıl ücretinin tamamı,
alınır.
(2) Öğretim Ücreti Bursu, sadece ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzlarında “Burslu” öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri
kapsar. Öğretim Ücreti Bursu karşılıksız olup, öğretim ücretinin tamamının veya bir kısmının
alınmaması şeklinde sağlanan ve öğrenciye herhangi bir mali yük getirmeyen burstur. Öğretim
Ücreti Bursu, Zorunlu İngilizce Hazırlık Programında geçirilecek süreyi de kapsar.
Madde 5- a) 2017 yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler için; burslar, Yabancı Diller
Yüksek Okulu Hazırlık Programı ile ön lisans ve lisans programlarında öğrencinin kaydının
askıya alınmaması, iki defa disiplin cezası almaması, Hazırlık sınıfında üç yarıyıl üst üste
başarısız olmaması, bulunduğu öğretim programında üç yarıyıl üst üste Genel Not
Ortalamasının 2,00’ın altına düşmemesi, Tıp ve Diş Hekimliğinde üst üste 2 yıl dönem/staj
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tekrarına kalmaması koşuluyla devam eder. Bursu kesilen öğrenci başarılı olsa dahi tekrar burs
alamaz.
b) 2017 ve takip eden yıllarda ÖSYS girişli öğrenciler için; ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “Burslu” öğrenci alınacağı belirtilen programlara
kayıt yaptıran öğrencilerin bursları, Zorunlu Hazırlık sınıfında bir yıl, kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın kılavuzda belirtilen programın normal eğitim öğretim süresi
kadar devam edecektir. Öğrencinin Yabancı Diller Yüksek Okulu Zorunlu Hazırlık sınıfını
tekrarı durumunda; tekrar edilen yıl, öğrenci kayıt yaptırdığı yıl için mütevelli heyet tarafından
belirlenen hazırlık sınıfı eğitim ücretini ödemek zorundadır. Askıda geçirilen süreler normal
eğitim öğretim süresine dahil edilecektir. Normal eğitim süresinde mezuniyet hakkını
kazanamayan öğrenci eğitiminin uzadığı sürede kayıt yaptırdığı yıl için mütevelli heyet
tarafından bölümü için belirlenen eğitim ücretini ödemek zorundadır.
ÖSYS Burslu olarak Zorunlu Hazırlık sınıfı bulunmayan Programlara kayıt yaptıran
öğrencilerin isteğe bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi almaları durumunda bursları geçerli değildir.
Bu öğrencilerden mütevelli heyet tarafından ilgili akademik yıl için belirlenen hazırlık sınıfı
eğitim ücreti alınır.
Yatay geçiş ve Üniversite içi geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerden 2017 ve sonraki
yıllarda ÖSYS Sınavına girmiş olanlar için Madde 5/b uygulanacaktır.
Ön Lisans ve Lisans programları için normal eğitim öğretim süreleri Madde 19’da
belirtilmiş olup bu süreler içinde mezun olamayan öğrencilerin bursları kesilir.
ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Başarı Bursu
Madde 6- (1) İngilizce Hazırlık Programı hariç, her akademik yılsonunda yapılacak
değerlendirmeye göre Tıp Fakültesinde dönem (sınıf) notu ve Diş Hekimliği Fakültesinde
dönem başarı notu 92 ve daha yüksek olanlar; diğer ön lisans ve lisans programlarında
akademik yıl not ortalaması (güz ve bahar yarıyıllarındaki derslerin ağırlıklı ortalaması) 3,50 ve
daha yüksek olanlar ile lisansüstü programlarda her yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3,90
ve daha yüksek olanlar ilgili yönetim kurulunca öncelik sırasına göre Başarı Bursu adayı olarak
Rektörlük Makamına önerilir. Yukarıdaki koşulları sağlayan öğrenciler arasında Rektörlük
Makamınca yapılacak değerlendirmeler sonucunda her programda başarı sıralamasına göre,
sınıf mevcudunun ilk %10’una uygun görülen miktarda başarı bursu verilir.
(2) Lisansüstü programlarda her yarıyıl sonunda genel not ortalamasının 3,90 ve
üzerinde olması yanı sıra; öğrencinin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren almış olduğu ders
sayısının üç ve üzerinde olması (yatay geçiş ile gelen öğrencilerin muaf tutuldukları dersler ile
özel öğrencilik ve bilimsel hazırlıkta alınan dersler hariç tutulacaktır), tez aşamasında tez, tez
hazırlık, tez tamamlama veya seminer dersinin herhangi birinden Z notu almamış olması
gerekmektedir.
(3) Başarı Bursu, ön lisans / lisans öğrencileri için bursu aldığı akademik yıl, lisansüstü
öğrenciler için ise bursu aldığı yarıyıl için geçerlidir. Bir öğrenci yukarıda belirtilen ölçütleri
karşılaması durumunda birden fazla akademik yılda/yarıyılda Başarı Bursu alabilir.
DÖRDÜNCÜBÖLÜM
Teşvik Bursları
Spor Bursları
Madde 7- (1) Bireysel spor dallarında ön lisans ve lisans öğrencilerinden;
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a) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun katıldığı uluslararası yarışmalarda
birincilik derecesi alanların öğretim ücretinin tamamı, ikincilik derecesi alanların %75’i,
üçüncülük derecesi alanların %50’si karşılanır. Bireysel spor dallarında branşında
üniversitemiz takımlarında yer alan, branşında Üniversitemizin takımının olmaması halinde
katılacağı yarışmalarda, Üniversitemizin logosunu taşımaları kaydıyla
b) Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ulusal yarışmalarda branşında
en üst ligde yarışarak birincilik derecesi alanların öğretim ücretinin %75’i, ikincilik derecesi
alanların %50’si, üçüncülük derecesi alanların %25’i karşılanır.
(2) Takım sporlarında, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen
Uluslararası ve Ulusal yarışmalarda Üniversitemizi temsilen okul takımlarında yer alarak veya
Üniversitemizin takımının olmaması halinde katılacağı yarışmalarda, Üniversitemizin logosunu
taşımaları kaydıyla; birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesi alan öğrencilere Rektörlüğün
değerlendirmesine göre belirlenen oranlarda teşvik bursu verilir.
(3) Ayrıca, branşında faal olarak milli olan (son iki yıl) ve bireysel olarak uluslararası
yarışmalarda ülkemize derece kazandırmış (ilk üç), üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ön
lisans ve lisans öğrencilerine, Rektörlük Makamınca %75 oranında teşvik bursu verilir. Faal
olarak milli olan (son iki yıl) ancak bireysel olarak derecesi bulunmayan üniversitemize yeni
kayıt yaptıracak ön lisans ve lisans öğrencilerine Rektörlük Makamınca %25 oranında başarı
burs verilir.
Madde 8- (1) Spor Bursu, her akademik yılbaşında Spor Merkezi Koordinatörlüğünce
tespit edilen ve Rektörlük Makamınca onaylanan öğrencilere, ilk seferinde akademik yıl not
ortalamasına bakılmaksızın bir akademik yıl için verilir. Bu şekilde teşvik bursu alan bir
öğrenci, bursu kullandığı akademik yıl içinde veya sonrasında 7. maddede belirtilen
derecelerden herhangi birini yeniden alması halinde, akademik yıl not ortalamasının en az 2,00
olması koşuluyla, izleyen akademik yılda yeniden teşvik bursu almaya hak kazanır. Milli
Sporcu bursu alan öğrencilerin burslarının devam edebilmesi için; Federasyondan alacakları
yeni tarihli Milli Sporcu belgesini her akademik yılsonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
ibraz etmeleri ve akademik yıl not ortalamalarını 2,00 altına düşürmemeleri gerekmektedir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Destek Bursları
Başkent Üniversitesi Çalışanları ve Çocukları
Madde 9- (1) Başkent Üniversitesinde tam zamanlı çalışan akademik ve idari
personelin kendisi ile bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına, Başkent Üniversitesinin herhangi
bir öğretim programında kayıtlı olmaları halinde (İngilizce Hazırlık Programı dahil), öğretim
ücretinin %25’i oranında destek bursu verilir.
(2) Başkent Üniversitesinde görev yapmakta olan personelden Başkent Üniversitesi
lisansüstü programlarına tam zamanlı öğrenci olarak kayıt hakkı kazananlara öğretim ücretinin
%50’si oranında destek bursu verilir.
(3) Başkent Üniversitesi araştırma görevlisi kadrosunda olup, Başkent Üniversitesinde
yüksek lisans ve doktora öğrenimi görenlere öğrenim ücreti karşılığı tam destek bursu verilir.
Başkent Üniversitesi kadrolarında araştırma görevlisi olan lisansüstü öğrencileri
hakkında her dönemde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde öngörülen başarı ve süre koşulunun uygunluğuna ilişkin olarak düzenlenen
raporun Rektörlüğe sunulması sonucunda destek bursunun devam edip etmeyeceğine karar
verilir.
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(4) Başkent Üniversitesinde kayıtlı yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden kısmi
zamanlı olarak çalıştırılacaklar normal öğrenim süresi içinde Başkent Üniversitesi Yüksek
Lisans ve Doktora Öğrencilerini Kısmi Zamanlı Çalıştırma Usul ve Esasları nın 4 maddesinde
belirlenen şartları kaybetmemeleri şartıyla kayıtlı oldukları programa ilişkin eğitim ücretinden
muaf olurlar’’
Kardeşler
Madde 10- (1) Başkent Üniversitesinde öğrenim görmekte olan kardeşlerden birine
öğretim ücretinin %10’u oranında destek bursu verilir. Kardeş bursundan yararlanan öğrencinin
başarısız olması durumunda burs diğer kardeşe aktarılır. Burs aktarılan kardeşin normal eğitim
öğretim süresini tamamlamamış olması ve Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması
gerekmektedir.
Başkent Üniversitesi Mezunları
Madde 11- (1) Başkent Üniversitesinin ortaöğretim/ön lisans veya lisans mezunu olup
ön lisans/lisans programlarına kayıt yaptıranlara öğretim ücretinin %25’i oranında destek bursu
verilir.
(2) Üniversitemiz Ön lisans/lisans programlarından mezun olup yüksek lisans
programlarına, ön lisans, lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olup doktora
programlarına kayıt olanlara (bilimsel hazırlık dahil) öğretim ücretinin %30’u oranında destek
bursu verilir.
(3) Üniversitemiz Ön lisans/lisans programlarından mezun olup yüksek lisans
programlarına, ön lisans, lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olup doktora
programlarına kayıt yaptıran özel öğrenciler üniversitemiz tarafından sağlanan tüm destek
burslarından yararlanırlar.
Madde 12- Destek burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin, durumlarını
belgeleyerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.
Destek Burslarının Kesilmesi
Madde 13- Öğrencinin;
(1) Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Programı ile Ön Lisans ve Lisans
programlarında kaydının askıya alınması, iki defa disiplin cezası alması, Hazırlık sınıfında üç
yarıyıl üst üste başarısız olması, bulunduğu öğretim programında üç yarıyıl üst üste Genel Not
Ortalamasının 2.00’ın altına düşmesi,
(2) Lisansüstü programlarda kaydının askıya alınması, iki defa disiplin cezası alması,
her yarıyıl sonunda Genel Not Ortalamasının Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarında
2.50’nin, Doktora programlarında 2.70’in altına düşmesi, Tıp ve Diş Hekimliğinde üst üste 2
yıl dönem/staj tekrarına kalması durumunda; ayrıca Madde 19 de belirtilen süreler içerisinde
mezun olamayan öğrencilerin destek bursları kesilir.
(3) Öğrenci başarılı olsa dahi tekrar burs alamaz.
ALTINCIBÖLÜM
Diğer Hükümler
Madde 14- (1) Bursların kesilmesinde, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri öğrencileri için
Bütünleme Sınav sonuçları esas alınır.
Madde 15- (1) Başkent Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 ve
28’nci maddeleri ve Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
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28 ve 51’inci maddeleri uyarınca izinli sayılan öğrenciler ile Öğrenci Değişim Programlarına
katılan öğrenciler, burs haklarından yararlanmaya devam ederler.
Madde 16- (1) Ön lisans ve lisans programlarında Kurum İçi Yatay Geçiş yapacak olan
öğrenciler için; öğrencinin üniversiteye kayıt olduğu yıldaki ÖSYS sonucunda oluşan ilgili
yerleştirme puanının aynı yıl geçmek istediği burslu bölümün taban puanına eşit ya da yüksek
olması durumunda ÖSYS Kılavuzunda belirtilen burs oranında burslu olarak eğitim görürler.
Herhangi bir programda burslu olarak öğrenim görürken özel yetenek sınavı ile öğrenci alan
programlara üniversite içi geçiş yapan öğrencinin bursu devam etmez.
Madde 17- Öğrencinin alacağı burs oranı %100’ü aşamaz.
Madde 18- (1) Başkent Üniversitesine yerleştirildiği yılın ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “Burslu” öğrenci alınacağı belirtilen lisans
programlarına kayıtlı öğrencilerden çift ana dal/yan dal lisans programlarına başvurarak kayıt
hakkı kazanan öğrenciler, ana dalda yararlandıkları burs oranında burslu olarak eğitim görürler.
Bu burs yaz öğretiminde açılan derslerden öğrencinin çift ana dal/yan dal programları için
açılan derslerini kapsar. Yaz öğretiminde ana dalından ders alacak olan burslu öğrenciler yaz
öğretimi ücretlerini öderler.
(2) Öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programına yerleştirildiği yıldaki ÖSYS sonucunda
oluşan ilgili yerleştirme puanının, başvurduğu çift ana dal/yan dal burslu lisans programına
aynı yıl ÖSYS ile en son yerleştirilen öğrencinin puanına eşit ya da fazla olması durumunda,
öğrenciler çift anadal/yandal programında puanının yeterli olduğu oranda burslu olarak eğitim
görürler. 2017-2018 akademik yılında çift anadal /yandal eğitimine başlayan öğrencilerden;
anadalında burslu eğitim gören öğrencinin yerleştirmeye esas puanı çift anadal yapacağı
programda daha yüksek oranda burs için yeterli ise; yüksek orandaki burs uygulanır.
(3) Kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz çift ana
dal/yan dal lisans programını bitiremeyen öğrenciler için çift ana dal lisans programında 2
yarıyıl, yan dal lisans programında ise 1 yarıyıl bursları devam ettirilir.
(4)
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Üniversiteye geçiş yapanlar ile dikey geçiş, özel
yetenek, YÖS sınavları sonuçlarına göre kayıt yaptırma hakkı kazananlar, uluslararası öğrenci
statüsünde üniversitemiz ara sınıflarına kayıt yaptıran ve Üniversite içinde geçiş yaparak kayıt
yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretleri; öğrencinin geçiş ve kayıt yaptırdığı fakülte ve sınıfın
bir önceki eğitim-öğretim yılı ücreti geçiş ve kayıt hakkı kazandığı yılın Haziran ayı TÜFE
oranı dikkate alınarak tespit edilir.
tarih ve 864/35 sayılı kararı ile değişmiştir.);

(5) Tezli yüksek lisans programı öğrencisiyken tezsiz yüksek lisans programına, tezsiz
yüksek lisans programı öğrencisiyken tezli yüksek lisans programına eğitimine ara vermeden
geçen öğrenciler için de yüksek lisans programına ilk kayıt oldukları tarihte geçerli olan ücret
uygulanır.
Madde 19 – (1) Toplam burs süresi normal eğitim-öğretim süresini aşamaz.
(2) Normal eğitim öğretim süreleri aşağıda belirtildiği şekildedir:
(3) Ön lisans ve Lisans Programları için; Hazırlık sınıfı hariç; Ön lisans Programları
İçin 2 Yıl; Lisans Programları İçin 4 Yıl; Diş Hekimliği Fakültesi İçin 5 Yıl; Tıp Fakültesi İçin
6 yıldır.
(4) Lisansüstü Programlar için; Bilimsel Hazırlıkta geçirilen süreler hariç; programa
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın; Tezsiz Yüksek Lisans Programları İçin 1,5 yıl; Tezli Yüksek
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Lisans Programları İçin 2 yıl; Tezli Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora Programına kabul
edilenler İçin 4 yıl; Lisans Derecesi ile Doktora Programına kabul edilenler İçin 5 yıldır.
(5) İzinli geçen süreler eğitim öğretim süreleri dışındadır.
Geçici Madde 1- (1) Bu Yönergenin 5/b maddesi 2017 ve sonraki yıllarda kayıt
yaptıran öğrenciler için geçerlidir.
Geçici Madde 2: (1) Bu yönergenin yürürlük tarihinden önce lisansüstü eğitime
başlayarak devam eden araştırma görevlilerine 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar
döneminden itibaren bu yönergenin 9/3 maddesi uygulanır.
(2) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışanlara
2018-2019 bahar yarıyılından itibaren bu yönergenin 9/4 fıkrası uygulanır.
Geçici Madde 3- Destek Burslarından 2017-2018 akademik yılından önceki yıllarda
yararlanamayan/yararlanmayan öğrenciler için geriye dönük uygulama yapılamaz.
Yürürlük
Madde 20 - Bu Yönerge, 2018-2019 Akademik yılından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 21- Bu Yönerge hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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