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İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 

BURS YÖNERGESİ 

Amaç: 

Madde l - Bu yönergenin amacı İKÜ ne kayıtlı öğrencilere sağlanan çeşitli burs olanaklarını 

tanımlamak ve burs alma sürecini düzenlemektir. 

Burs Tanımları İKÜ de aşağıda belirtilen burs türleri vardır: 

Madde 2 – 

A- ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilen öğrencilerin yararlandığı ve sadece öğretim

ücretini kapsayan burslar (Giriş bursları);

B- İKÜ  programlarına ve bölümlerine giriş başarısına dayalı burslar (Giriş Bursları);

C- İKÜ programlarında ve bölümlerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin yıl sonu başarılarına

göre verilen burslar (Başarı Bursları);

D- Burs Değerlendirme Kurulu tarafandan yapılan değerlendirmelere göre onalakları sınırlı olan

öğrencilere verilen burslar (İhtiyaç Bursları);

E- Mütevelli Heyeti veya KEV Yönetim Kurulu kararıyla verilen burslar (İndirimler)

Burs Değerlendirme Kurulu : 

Madde 3 - Burs Değerlendirme Kurulu, Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı 

başkanlığında, Genel Sekreter, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Sağlık ve Spor Daire Başkanı 

veÜniversite Yönetim Kurulunun seçeceği bir öğretim üyesinden oluşur. 

Burs Değerlendirme Kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Rektörlüğün burslar hakkındaki 

istekleri ile bu Yönergede belirtilen hususlar hakkında karar alır. Kararların Rektörlüğün onayına 

sunar. Her ders yılı başında Giriş Bursları, Başarı Bursları ve İhtiyaç Bursları hakkında görüş ve 

öneriler hazırlar. 

Burs Verilmesinin İlkeleri: 

Madde 4 - Program Bursları, Üniversite Giriş kılavuzunda belirtilen burslu program veya bölümlere 

yerleştirilen ögrencilere sağlanan burslardır ve sadece öğretim ücretini karşılar. Burslar karşılıksız 

olup hazırlık sınıfında geçirilecek bir yıllık süreyi de kapsar. 
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Madde 5 - Giriş Bursları, Y-ÖSS sonucunda SAY-EA ve SÖZ puan türündeki sıralamada ilk (3000) 

arasında bulunan, İstanbul Kültür Üniversitesi bölümlerine yerleştirilen ve kayıtlarını yaptıran 

öğrencilere verilen aylık burslardır. Aylık miktarını Mütevelli Heyeti belirler. Bu burs karşılıksız olup 

hazırlık sınıfını da kapsar ve öğrencinin yerleştirildiği programda başarılı olduğu akademik yıllar 

sürecinde verilir. Bir akademik yılda 9 aylık ödeme yapılır. 

Madde 6 - Başarı Bursları, her bölümün öğrencilerinin akademik yıl sonunda ulaştıkları başarıya göre 

(örneğin Bölüm l., 2. ve 3. cü olarak sıralanmaları ile) veya diğer ölçütlere göre ulaşılan başarı veya 

bir İKÜ öğrencisinin ulusal veya uluslararası akademik, kültürel ve spor etkinliği yarışmalarında 

ulaşılan başarı dikkate alınmak suretiyle sağlanan burstur. Bu burs, eğitim ve öğretim ücretinden 

indirim şeklinde olacağı gibi, aylık ödeme, beslenme, kitap, yol vbg. giderlerin bir kısmını karşılama 

şeklinde verilir. Buralardan hangisinin ve ne miktarda olacağı hakkındaki öneriyi, Burs Değerlendirme 

Kurulu hazırlar. Bu burslar l0 aylık bir akademik yıl sürecinde verilir. Başarı bursu alan öğrencilerin 

Madde ll de tanımlanan hizmet yükümlülükleri vardır. Her akademik yıl başında yeni bir 

değerlendirme yapılır. 

Madde 7 - İhtiyaç Bursları, maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere aylık ödeme, beslenme, kitap,  yol 

gideri gibi giderlerin bir kısmını karşılamaya yönelik burslardır. Her akademik yılın ilk ayında ihtiyaç 

bildiren öğrencilerin başvurularını Burs Değerlendirme Kurulu değerlendirir. Başvuru ve 

değerlendirme koşullarını bu kurul saptar ve ilan eder. Kurul, değerlendirme sonuçlarını öncelik 

sırasına göre düzenler ve Rektörlüğe sunar. İhtiyaç bursları karşılığında öğrenciler Madde ll de 

belirtilen hizmetle yükümlendirilirler. 

 

İhtiyaç Bursları bir akademik yıl içinde 10 ay süresince verilir. 

 

Madde 8 - Mütevelli Heyeti ve KEV Yönetim Kurulu İKÜ öğrencisi olan öğrencilerden Kültür Koleji 

Mezunları Derneği üyelerine ve bunların çocuklarına; Kültür Okulları mensuplarının çocuklarına; 

İ.Kültür Üniversitesi mensuplarının çocuklarına, Kültür Okulları ve Üniversitede kardeş olanlara ve 

tensip edeceği  diğer nedenlerle uygun göreceği öğrencilere öğretim ücretinden indirim yapabilir. 

İndirim, yapıldığı akademik yıl için geçerlidir. 

İndirim bursundan yararlanan öğrenciler Madde ll de tanımlanan hizmet ile yükümlendirilirler. 

 

Madde 9 - Yaz öğretiminden yararlanmak isteyen öğreenciler yaz öğretimi yönetmeliği uyarınca 

saptanan ücretleri burs türleri ne olursa olsun ödemekle yükümlüdürler. Müdevelli Heyetinin mali 

konularda karar verme yetkisi saklıdır. 

 

Bursların Kesilmesi: 

Madde 10 - Karşılıksız verilen burslar, akademik başarısızık, disiplinsizlik veya program değiştirme 

gibi nedenlerle kesilebilir. Bir öğrencinin bursunun kesilmesi hakkındaki öneriyi Burs Değerlendirme 

Kurulu hazırlar. 

 

Yükümlendirme 



Madde 11 - Başarı, İhtiyaç ve İndirim Bursları, öğrencilere Üniversitenin büro, kitaplık, laboratuar, 

uygulama staj, kültürel ve spor etkinlikleri, sosyal faaliyet ve güvenlik gibi hususlarda görev ve 

sorumluluk almaları yükümlülüğü karşılığı verilen burslardır. 

Bu yükümlülük, haftada en az 4 en çok l2 saat olabilir ve burs sürecini kapsar. Burslu bir 

öğrencinin nerede, nasıl ve ne zaman görevlendirileceğinin esaslarını Burs Değerlendirme Kurulu 

saptar ve aylık çizelgeler halinde Dekanlıklara, Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine ve ilgili 

Rektörlük Birimlerine bildirmek üzere Rektörlüğe sunar. 

Hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencinin bursu kesilir. Burs kesilmesi işlemi için 

burs verilmesi usulü uygulanır. 

Madde l2 - Bu yönergenin maddelerinde düzenlenmiş olan akçalı konularda Mütevelli Heyetinin 

karar verme yetkisi saklıdır. 

Madde l3 - Bu yönerge İKÜ Mütevelli Heyetinin onayı ile yürürlüğe girer. 

Madde l4 - Bu yönergeyi İKÜ Rektörü yürütür. 




