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İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 

        BURS YÖNERGESİ 

 

1.) Üniversiteye Giriş Başarı Bursu Üniversiteye Giriş Başarı Bursu, Yükseköğretim Kurumları 

Sınavı (YKS) ve Alan Yerleştirme Testi (AYT) sonuçlarına göre Üniversite‘nin burslu 

kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere verilir. Bu burs eğitim - öğretim ücretinin tamamına 

ilişkin olup, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen normal eğitim süresi için verilir. 

 

2.) Üniversite İçi Başarı Bursu 

(1) Üniversite İçi Başarı Bursu, Üniversitenin ön lisans ve lisans bölüm ve programlarını 

bölüm/program birincisi olarak bitiren öğrencilerimize her Eğitim-Öğretim yılı sonunda 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü’nün takdir yetkisi ile çeşitli burs ve ödüller verilir. 

 

3.) Destek Bursları 

1.) Şehit veya Gazi Çocukları Bursu: Üniversitenin ön lisans veya lisans programlarını tercih 

ederek kesin kayıt yaptıran ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarında şehit veya gazi olarak 

tanımlanan koşulları belgelendiren şehit veya gazi çocuklarına, %50 oranında ve karşılıksız 

eğitim öğretim bursu şeklinde verilir. Şehit ve Gazi Çocukları Bursu, her programın mevcut 

kontenjanının %5’i oranında ve başvuran öğrenciler arasında, Yükseköğretim Kurumları 

Sınavı (YKS) ve Alan Yerleştirme Testi (AYT) sonuçlarına göre en yüksek puanı alan 

öğrencilere mevcut yerleşme koşullarına ek olarak verilir. 

2.) Lise ve Dengi Okulların Birincilerine Verilecek Burslar: Üniversite’nin ön lisans ve lisans 

programlarının ücretli programlarını ilk 5 sırada tercih eden lise ve dengi okullar 

birincilerine, kesin kayıt yaptırmaları koşulu ile yerleşme sırasına bakılmaksızın, %25 

oranında ve karşılıksız eğitim öğretim bursu verilir. 

3.) Spor Bursu (1) Spor Bursu, Üniversitenin, Milli Takıma seçilmiş, uluslararası 

müsabakalarında Türkiye’yi temsil etmiş ve bunu belgeleyen milli sporcu öğrencilerine 

kayıt oldukları eğitim-öğretim yılına ilişkin ücretin %50’si oranında burs verilir. 

 

4.) Teşvik İndirimleri 

 

İndirim Türleri 

(1) Kardeş İndirimi: Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptıran 

kardeşlerin her birine, kayıt sırasında yapılan indirimdir. Kardeş İndirimi ilgili eğitim-

öğretim yılına ilişkin ücretin %10’u oranında indirim şeklinde yapılır. Bu indirim 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen normal eğitim süresi için verilir. 

(2) Tercih İndirimi: Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarını Üniversiteye Giriş Başarı 

Bursu, , Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Alan Yerleştirme Testi (AYT) sonuçlarına 

göre üniversitemizin ücretli bölüm ve programlarını ilk 5 tercihi içine yazmış öğrencilere 

%30 oranında indirim uygulanır. 

(3) Peşin Ödeme İndirimi: Kesin kayıt sırasında veya her akademik yılın başında kayıt yenileme 

sırasında o akademik yıla ait eğitim öğretim ücretini peşin ödeyen öğrencilere, %5 oranında 

indirim şeklinde yapılır. 

 



 

(4) Yöre Bursu: İstanbul İli Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, 

Çatalca, Esenyurt ve Silivri İlçeleri Tekirdağ İli ve tüm ilçeleri, Kırklareli İli ve tüm ilçeleri, 

Edirne İli ve tüm ilçeleri.                   

Tüm Lisans bölümleri ile Önlisans Programlarında (İlk ve Acil Yardım Programı Hariç ) 

üniversitemiz tam ücretli olarak ilk 3 tercihinde yazan ve yerleşen öğrencilere ilgili dönem 

eğitim öğretim ücreti mali kayıtlarında % 45 Yöre Bursu uygulanacaktır. 

 

(5) Rumeli Bursu: Yöre Bursu kapsamı dışında kalan bölgelerden, Tüm Lisans bölümleri 

(Psikoloji Bölümü Hariç )  ile Önlisans Programlarında (İlk ve Acil Yardım Programı Hariç ) 

üniversitemiz tam ücretli olarak ilk 3 tercihinde yazan ve yerleşen öğrencilere ilgili dönem 

eğitim öğretim ücreti mali kayıtlarında Lisans Bölümlerinde , %30+%30, önlisans 

bölümlerinde ise %30 + %15 oranında RUMELİ BURSU uygulanacaktır. 

 

Yöre Bursu ve Rumeli Bursları hiçbir burs türü ile birleştirilemez.  

 

(6) Diğer İndirimler   

Öğretmen – Asker ve Polis çocuklarına üniversitemizi ilk 5 tercihe yazmaları koşuluyla ilave %10 

indirim uygulanır. 

(7) Kurumsal Anlaşmalar 

Silivri Belediyesi çalışanları çocuklarına üniversitemizi ilk 5 tercihe yazmaları koşuluyla 

mevcut kayıt koşullarına ek olarak %10 ek indirim uygulanır. 

Reyap Hastanesi çalışanları ve çocuklarına üniversitemizi ilk 5 tercihe yazmaları koşuluyla 

mevcut kayıt koşullarına ek olarak %10 indirim uygulanır. 

(8) Özel Hususlar ve Bursun Sona Ermesi 

a- Bu yönerge çerçevesinde birden fazla burs ve indirim almaya hak kazanan öğrenciler, 

yalnızca tutar olarak en yüksek olandan ve bir burs / indirim seçeneğinden 

yararlanabilirler. 

b- Kayıt sildirme işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Alan Yerleştirme 

Testi  (AYT) 1. Yerleştirme sonucuna göre işlem yapan öğrencilerin ÖSYM'nin 

bildirdiği mali kayıt işlem tarihleri içinde kayıttan vazgeçilmesi halinde, yapılan 

işlemlerde ücret kesintisi yapılmaz. ÖSYM'ye  yapılan Ek Yerleştirme için kontenjan 

bildirimi sonrasında ve eğitim öğretim yılı başladıktan sonra yapılan kayıt sildirme 

işlemlerinde kurumun ücret iade zorunluluğu yoktur. İadeye konu olacak bir durum 

Mütevelli Heyet Başkanlığı onayına sunulur.  

c- Kayıt dondurma işlemlerinde tahsil edilecek ücret, öğrencinin ödemekle yükümlü 

olduğu ilgili eğitim yılı ücretinin %50’si oranındadır. 

(9) Bursları, aşağıda belirtilen hallerde sona erer: 

a) Disiplin cezası almış olmak, 

b) Başarısızlık nedeniyle destek bursları kesilen öğrencilerden (GANO) (2,00) ve üstüne 

çıkaranlar, yeniden burslu statüye dönerler. 

c) İş bu yönergeye konu tüm ek burs ve indirimler önlisans programlarında 4 dönem, 

Lisans bölümlerinde 8 dönem için geçerlidir. Bu sürenin uzatılması için yapılan 

başvurular, Burs Komisyonu’nun değerlendirmesi ile Mütevelli Heyet 

Başkanlığı onayına sunulur. 


