T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
BURS YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı; İstanbul Arel Üniversitesi’nin önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarındaki öğrencilere verilecek burs ve indirimlerle ilgili esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, İstanbul Arel Üniversitesi’nin önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarındaki öğrencilere verilecek burs ve indirimlerle ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, İstanbul Arel Üniversitesi Ana Yönetmeliği
ile İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 4- Yönergede geçen;
a) Burs: Öğrenim ücretlerinde yapılan indirim ile ayni veya nakdi yapılan öğrenim desteğini,
b) Burs Komisyonu: Burs başvurularını değerlendirmek üzere Rektörlükçe kurulan 3 kişilik komisyonu,
c) GNO: Öğrencinin Üniversitede öğrenim gördüğü süredeki ortalama başarısının göstergesi olan Genel Not Ortalamasını,
ç) Mali İşler Daire Başkanlığı: İstanbul Arel Üniversitesi Mali İşler Daire Başkanlığını,
d) Normal öğrenim süresi: Hazırlık sınıfı olmayan önlisans programlarında 2 yıl, lisans programlarında
4 yıl, hazırlık sınıfı zorunlu olan önlisans programlarında 3 yıl, lisans programlarda 5 yıl olan öğrenim süresini,
e) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
g) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: İstanbul Arel Üniversitesi Senatosunu,
ı) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,
i) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
j) YKS: Yükseköğretim Kurumları sınavını
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Burs Türleri ve Burs Miktarlarıyla İlgili Esaslar
Madde 5 - İstanbul Arel Üniversitesinde verilen burslar; I. Üniversiteye giriş bursları, II. Destek bursları
III. Başarı bursları olmak üzere üç grupta toplanır.
I. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BURSLARI

Tam ve kısmi burslar
Madde 6 - (1) Üniversiteye giriş bursları, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı sonucuna
göre YKS kılavuzunda yer alan burslu diploma programlarına yerleştirilen öğrencilere verilen tam ve kısmi
burslardır. Bunlardan tam burs: öğrenim ücretinin tamamını, kısmi burslardan, % 50 burs öğrenim ücretinin
yarısını, % 25 burs öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.
(2) Üniversitede verilen tam ve kısmi burslar karşılıksız olup, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans/önlisans
programının normal öğrenim süresini kapsar.
II. DESTEK BURSLARI

Madde 7 - Destek bursları; Kurum bursu, yöre okulları bursu, çift anadal bursu, sanata destek bursu, spora
destek bursu üniversite içi yatay geçişlerde burs devamlılığı ve mentörlük burslarından oluşur.
Kurum bursu
Madde 8 - Arel Üniversitesine kayıtlı öğrencilerden:
a) Arel Eğitim Kurumları çalışanları, eş ve çocuklarına,
b) Arel liselerinden mezunlara,
c) Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulundan lisans kademesine dikey geçiş yapanlara
% 50 oranlarında kurum destek bursu verilir.
Yöre okulları bursu
Madde 9 - İstanbul Arel Üniversitesi çevresinde yer alan ilçelerdeki liseleri bitiren öğrencilerden Üniversiteyi tercih ederek yerleşenlerden;
a) Büyükçekmece liseleri mezunlarına %45,
b) Küçükçekmece, Çatalca, Avcılar, Beylikdüzü, Silivri, Esenyurt, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar
ve Güngören ilçelerinde bulunan liselerin mezunlarına %25
oranlarında indirim uygulanır.
Çift anadal bursu
Madde 10 - Üniversitenin tam burslu programlarına yerleşen ve GNO' su 3,50 ve üzerinde olanlardan çift
anadal programları için ayrı bir ücret alınmaz.
Sanata destek bursu
Madde 11 - (1) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı ile Moda ve Tekstil Tasarımı bölümlerinin yetenek sınavlarına giren ve sınavda başarılı olup kesin kaydını yaptıran öğrencilere, bu yönergenin 32.nci
maddesindeki şartlar çerçevesinde normal öğrenim süresi boyunca %50 oranında burs verilir. Ayrıca bu
bölümlerdeki doluluk oranına göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sayıda öğrenciye tam burs verilir.
(2) Güzel sanat dallarında uluslararası yarışmalarda birincilik alan öğrencilere, Mütevelli Heyetince belirlenen oran ve sürede sanata destek bursu verilir.
Spora destek bursu
Madde 12 – (1) Üniversite yönetimince kabul edilecek spor branşlarından milli olmuş sporculara, Mütevelli Heyetince belirlenen oran ve sürede spor bursu verilir.
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(2) Ülkemizi ve Üniversitemizi spor alanında uluslararası ve ulusal yarışmalarda başarıyla temsil etmiş,
kendisi veya yer aldığı takım derece almış Üniversitemiz öğrencilerine, ücret indirimine ek olarak, Mütevelli Heyetince belirlenen miktarda ve sürede spor bursu verilir.
Şehit eş ve çocukları bursu
Madde 13 - ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre Üniversitenin lisans ve
önlisans programlarına yerleşen ve kayıt yaptıran şehit eşi ve çocuklarına, ilgili belgelerin Türk Silahlı
Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış olması kaydıyla %50 oranında burs verilir.
Kardeş indirimi
Madde 14 – Üniversitenin lisans ve önlisans programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe % 25
oranında indirim uygulanır.
Mentörlük bursu
Madde 15 - Mentörlük bursu, bu alanda görev almak üzere başvuran öğrencilerden Rektörlükçe belirlenen kriterlere göre seçilenlere verilen bursu kapsar. Bursun oranı ve süresi, Burs Komisyonun teklifi,
Rektörlüğün oluru ve Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir.
III. BAŞARI BURSLARI

Madde 16 - Üniversiteye daha nitelikli öğrenci kazandırmak ve başarıyı ödüllendirmek üzere verilen başarı
bursları; tercih bursu, üstün başarı bursu, yatay geçişlerde burs devamlılığı, yüksek lisans bursu ve doktora/sanatta yeterlilik burslarından oluşur.
Tercih bursu
Madde 17 - ÖSYM yerleştirme puanı ile İstanbul Arel Üniversitesini ilk 3 sırada tercih eden öğrencilere
% 10 oranında tercih bursu verilir.
Üniversiteye giriş başarı bursu
Madde 18 - (1) Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) alınan sonuca göre İstanbul Arel Üniversitesine ilk 25.000’de yerleşenlere, yerleşme dilimine göre aşağıdaki tabloda verilen miktarlarda burs verilir:
Başarı Aralığı
Ödenecek burs miktarı

İlk 1000

İlk 5.000

İlk 10.000

İlk 20.000

İlk 25.000

2.000 TL,

1.500 TL

1.000 TL

750 TL

500 TL

(2) Burslar, her eğitim öğretim yılında 8 ay olmak üzere normal öğrenim süresi boyunca devam eder.
(3) Verilen bu bursların devamı için, bu yönergenin 32. nci maddesinde yer alan esaslara ek olarak, öğrencinin eğitim öğretim yılı sonlarında, GNO’sunun en az 3,00 olması şartı aranır.
Uluslararası bakalorya bursu
Madde 19 - Üniversite’nin ücretli veya kısmi burslu programlarına yerleştirilmiş öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diploması bulunan ve toplam not ortalaması 32 veya üzerinde olan ücretli ve kısmi
burslu öğrencilere, ödemeleri gereken öğretim ücretinden % 20 oranında indirim yapılır.
Üstün başarı bursu
MADDE 20- (1) Herhangi bir disiplin cezası almamış, alt sınıftan dersi olmayan, ilk iki yarıyılının sonunda
en az 30 AKTS’yi, bunu izleyen yıllarda ise o akademik yıla ait toplam AKTS’nin % 75'ini almış ve başarmış olması kaydıyla, ücretli ve kısmi burslu öğrenciler arasında genel not ortalamasına göre sınıfın ilk
%10’luk başarı grubuna yer alan ücretli ve kısmi burslu öğrenciler, üstün başarı bursu adayıdırlar.
(2) Üstün başarı bursu alabilmek için bu ölçütlerin dışında aşağıdaki başarı ölçütleri aranır.
1. Genel not ortalaması (GNO’su) 3,5 ve üzerinde olmak,
2. Ders başarı derecesi bakımından, sınıf mevcuduna bağlı olarak:
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a) Mevcudu 90 ve üzerindeki sınıflarda ücretli ve kısmi burslular arasında en başarılı ilk 3 öğrencisi
arasında,
b) Mevcudu 50-89 arasındaki sınıflarda ücretli ve kısmi burslular arasında en başarılı ilk 2 öğrencisi arasında,
c) Mevcudu 50’nin altındaki sınıflarda, ücretli ve kısmi burslular arasında sınıfın en başarılı öğrencisi olmak.
3. Değerlendirmenin yapıldığı eğitim öğretim döneminde derslere %80 ve üzerinde devam etmiş olmak.
(3) Üstün başarı bursu hak eden ücretli ve kısmi burslu öğrencilere, ödemekle yükümlü olduğu ücretler
üzerinden aşağıdaki oranlarda indirim yapılır:
GNO aralığı

3,50 - 3,59

3,60 - 3,69

3,70 - 3,79

3,80 - 3,89

3,90 - 4,00

İndirim oranı

% 10

% 20

% 30

% 40

% 50

(4) Üstün başarı bursu, bursun hak edildiği akademik yılı izleyen eğitim öğretim yılında verilir.
Yatay geçişlerde burs devamlılığı
Madde 21 – (1) Merkezi yerleştirme ile tam veya kısmi burslu programlara yerleşen ve GNO' su en az 2,50
olan öğrencilerden İstanbul Arel Üniversitesi içerisinde gerçekleştirecekleri bölümler / programlar arası
yatay geçiş yapanların bursu kesilmez.
(2) İstanbul Arel Üniversitesine diğer üniversitelerden yapılan yatay geçişlerde öğrencilerin geldikleri kurum, giriş puanı ve genel not ortalamalarına göre, Burs Komisyonunun önerisi, Rektörlüğün ve Mütevelli
Heyetinin onayı ile en az %10 en çok %50 arasında değişen oranlarda burs verilir.
Yüksek lisans öğrenim bursları
Madde 22 - YKS sonuçlarına göre dil puanı dışındaki herhangi bir puan türünden ilk 20.000 arasına girerek
İstanbul Arel Üniversitesine yerleşen ve 3,50 ve üzerindeki GNO ile mezun olan öğrencilere, yüksek lisans
öğreniminde tam burs verilir. Bu bursun verilebilmesi için, öğrencinin yüksek lisans öğrenimine lisans mezuniyetinin devamında başlaması, yüksek lisans kabul şartlarını sağlaması ve Üniversite Yönetimince uygun görülecek programlar olması gerekir.
Madde 23-Yüksek lisans öğrencilerinin eğitim ücretlerinde, başarı düzeylerine göre aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda indirim uygulanır:

Tezsiz programlar

Tezli programlar

Lisans mezuniyet
başarı puanı

İndirim oranı
(%)

3,96 - 4,00

100

90,00 - 100

100

3,00 - 3,95

40

80,00 - 89,99

40

2,50 - 2,99

35

70,00 - 79,99

35

2,00 - 2,49

30

55,00 - 69,99

30

ALES başarı
puanı

İndirim oranı
(%)

Madde 24 - Arel Lisesi ve Arel Üniversitesi mezun ve mensuplarına, ALES ve lisans mezuniyet başarı
derecesine bakılmaksızın tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında %50 oranında indirim uygulanır.
Doktora/Sanatta yeterlilik bursları
Madde 25 - İstanbul Arel Üniversitesinin Enstitülerinde doktora ve sanatta yeterlilik programlarına girme
hakkını kazanan öğrencilerden;
a) ALES başarı puanı 95,00 - 100 arasında olan doktora programı öğrencilerine,
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b) Yabancı dil sınavı başarı notu 95,00 – 100 arasında olan sanatta yeterlilik programı öğrencilerine
tam burs verilir.
Madde 26 – Doktora programlarına ilişkin burslarda, Üniversitenin Doktora Burs Yönergesi hükümleri
uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Burs Komisyonu ve Burslarla İlgili Uygulama Esasları
Burs Komisyonu
Madde 27- (1) Başarı ve destek burslarıyla ilgili başvuruları değerlendirmek ve başvurularla ilgili gerekli
kararları almak üzere, Rektörlük tarafından üç kişilik Burs Komisyonu oluşturulur. Burs Komisyonu kararları Rektörlüğe sunulur ve Mütevelli Heyeti onayından sonra kesinleşir.
(2) Burs başvuruları ve bu konuda öğrencilerin bilgilendirilmesi, başvuruların Burs Komisyona iletilmesi
ve buna ilişkin işlemlerin koordinasyonunu Genel Sekreterlik yürütür.
Burs başvuruları
Madde 28- Başarı ve destek bursu talep eden öğrenciler, ilgili kurullarda değerlendirilmek üzere, Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı aracılığı ile Burs Komisyonuna başvururlar.
Burs miktarının hesaplanması
Madde 29 - Başarı ve destek bursları ile indirimler, öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu ücret üzerinden
yapılır.
Burs süreleri
Madde 30 - (1) ÖSYM kılavuzunda yer alan tam ve kısmi burslu programlara yerleşen öğrencilerin bursları, normal öğrenim süresi için verilir. Kayıt yenilenmeyen ve ders kaydı yapılmayan süreler, bu süreye
dâhildir.
(2) Yaz okulu burs kapsamı dışındadır.
(3) Bursla ilgili, yönergede özel hüküm bulunmaması halinde, başarı ve destek bursları, bu yönergenin
32.nci maddesi çerçevesinde normal öğrenim süresince devam eder.
Birden fazla bursu hak etme
Madde 31 - Bu yönerge çerçevesinde öğrenci birden fazla burs ve indirim hak ettiğinde sadece birisinden
ve en yüksek olanından yararlanır.
Bursun kesilmesi
Madde 32 - (1) Bir disiplin soruşturmasında bir yarıyıl ve üzerinde uzaklaştırma cezası alan öğrencinin bu
cezasının yerine getirilmesi süresince, tam veya kısmi programlara yerleşerek burs alan öğrencinin bursu
kesilir. Üniversite'den çıkarma cezası verilen öğrenciye daha sonra herhangi bir şekilde Üniversite'ye devam hakkı kazansa bile burs verilmez.
(2) Başarı ve destek bursu alan öğrencilerden kınama cezasından daha ağır disiplin cezası alanların burs ve
indirimleri kesilir.
(3) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavına girip İstanbul Arel Üniversitesine yerleştirilen
burslu öğrenciler, Üniversitenin lisans programlarına yeniden kayıt yaptırdıkları takdirde önceki burs haklarını kaybeder.
(4) Üniversite giriş bursu kategorisinden burs alanlardan normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerin bursu kesilir ve bu öğrenciler ücretli öğrenciye dönüşürler.
(5) İngilizce hazırlık programı dâhil olmak üzere, öğrenimine devam etmeyen öğrencinin bursları ilgili
kur/yarıyıl için kesilir. Devamsızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenci, kayıt yaptıracağı kur/yarıyıldan itibaren burs almaya başlar.
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(6) Başarı ve destek bursu alan öğrencilerden eğitim öğretim yılı sonunda GNO’su 2,00’ın altına düşenlerin
bursu kesilir, 2,50’nin altına düşen öğrencilerin bursları ise aşağıdaki tabloda gösterilen oranlara düşürülür.
GNO’su 2,49-2,00 aralığına düşen burslu
Verilen burs
oranı

öğrencilere yapılacak indirim oranları
GNO aralığı 2,49-2,30

GNO aralığı 2,29-2,00

50

40

30

45

35

25

40

30

20

35

25

15

30

20

10

25

15

10

20

10

5

15

10

5

10

10

5

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Geçici madde
Madde 33 – 2018-2019 eğitim öğretim yılı için:
a) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler ile kardeş indirimi alan öğrencilerin burslarının devamında
GNO şartı aranmaz.
b) Üniversiteye giriş bursu kategorisinden burs alan zorunlu hazırlık sınıfı olmayan önlisans öğrencilerinin bursları 4 yıl, lisans öğrencilerinin bursları 7 yıl devam eder. Zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi
alan öğrenciler için yukarıdaki sürelere 1 yıl ilave edilir.
c) Başarı ve destek bursu alan öğrencilere, GNO’suna bağlı olmaksızın en az %10 oranında indirim
uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 34 - Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, üniversitenin Ana Yönetmeliği, Önisans ve
Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Doktora Burs Yönergesi, Mütevelli Heyeti, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 35 - Bu Yönerge, Üniversite Senatosu’nun kararı ve Mütevelli Heyeti onayından sonra 2018-2019
eğitim öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 36 - Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

