ATILIM ÜNİVERSİTESİ
BURS YÖNETMELİĞİ
Kapsam
Madde 1- Bu yönetmelik Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Atılım Üniversitesinde
öğrenim gören öğrencilere burs verilmesiyle ilgili hükümleri kapsar.
Amaç
Madde 2- Üniversiteye başarılı öğrenci kaydını sağlamak, öğrencileri çalışmaya teşvik etmek,
öğrencilerin başarı oranlarını arttırmak, başarılı olup maddi durumu iyi olmayan öğrencilere
destek olmaktır.
Burs Çeşitleri
Madde 3:
A.) Başarı Bursları
1. Üstün Başarı Bursu- LYS ve YGS sonuçlarına göre Üniversitemiz %100 burslu lisans
programlarına yerleştirilen öğrencilerden MF–4, TM–1–2–3, TS–1 ve YGS–1–6 puan türünde ilk
1–5.000 sırada olan ve kayıt yaptıran öğrenciler, 5.001-10.000 sırada olan ve kayıt yaptıran
öğrenciler ile 10.001-15.000 sırada olan ve kayıt yaptıran öğrenciler, normal öğrenim süresince
(İngilizce hazırlık sınıfı ve 8 dönem bölüm eğitimi) öğretim ücretinden muaf tutulur, Üniversite
tarafından yapılan kitap yardımı ile başarı sıralamasına göre belirlenen ve öğretim dönemini
kapsayan cep harçlığından yararlanırlar.
2. Cengiz Yenerim Bursu- Bu burstan ilk öğretim yılı veya izleyen öğretim yılları sonunda
akademik genel not ortalamaları 3.90 - 4.00’ü tutturan ve başarısız dersi olmayan öğrenciler
yararlanırlar. Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler öğretim ücretlerinden muaf tutulur ve
Üniversite tarafından yapılacak kitap yardımı ile öğretim dönemini kapsayan cep harçlığından
yararlanırlar.
3. Cevdet Kösemen Bursu- Bu burstan ilk öğretim yılı veya izleyen öğretim yılları sonunda
akademik genel not ortalamaları 3.70 - 3.89'u tutturan ve başarısız dersi olmayan öğrenciler
yararlanırlar. Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler öğretim ücretinden muaf tutulur ve
Üniversite tarafından yapılacak kitap yardımından yararlanırlar.
4. Onur Bursu- Bu burstan ilk öğretim yılı veya izleyen öğretim yılları sonunda akademik genel
not ortalamaları 3.50 - 3.69’u tutturan ve başarısız dersi olmayan öğrenciler yararlanırlar. Bu
bursu almaya hak kazanan öğrenciler öğretim ücretinden muaf tutulur.
5. Yüksek Başarı Bursu- Bu burstan ilk öğretim yılı veya izleyen öğretim yılları sonunda
akademik genel not ortalamaları 3.30 - 3.49’u tutturan ve başarısız dersi olmayan öğrenciler
yararlanırlar. Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler öğretim ücretinin 1/2'sinden muaf tutulur.

6. Başarı Bursu- Bu burstan ilk öğretim yılı veya izleyen öğretim yılları sonunda akademik genel
not ortalamaları 3.00 - 3.29’u tutturan ve başarısız dersi olmayan öğrenciler yararlanırlar. Bu
bursu almaya hak kazanan öğrenciler öğretim ücretinin 1/3'ünden muaf tutulur.
7. Hasan Tanık Bursu- Bu burstan İşletme Fakültesi öğrencisi olup, ilk öğretim yılı veya izleyen
öğretim yılları sonunda akademik genel not ortalamaları sıralamasında en yüksek ortalamaya
sahip ve başarısız dersi olmayan öğrenci yararlanır. Öğrencinin akademik genel not ortalaması
yukarıda 2,3,4,5. maddelerinde düzenlenen burslardan hangisine tekabül ediyorsa, o bursu almaya
hak kazanan öğrencilerle aynı imkanlardan yararlanır.
8. Ayşe Nihan Kolukısa Bursu- Bu burstan İşletme Fakültesi öğrencisi olup, ilk öğretim yılı
veya izleyen öğretim yılları sonunda akademik genel not ortalamaları sıralamasında en yüksek
ikinci ortalamaya sahip ve başarısız dersi olmayan öğrenci yararlanır. Öğrencinin akademik genel
not ortalaması yukarıda 2,3,4,5. maddelerinde düzenlenen burslardan hangisine tekabül ediyorsa,
o bursu almaya hak kazanan öğrencilerle aynı imkanlardan yararlanır.
9. Yiğit Kutay Aktaş Bursu- Bu burstan İşletme Fakültesi öğrencisi olup, ilk öğretim yılı veya
izleyen öğretim yılları sonunda akademik genel not ortalamaları sıralamasında en yüksek üçüncü
ortalamaya sahip ve başarısız dersi olmayan öğrenci yararlanır. Öğrencinin akademik genel not
ortalaması yukarıda 2,3,4,5. maddelerinde düzenlenen burslardan hangisine tekabül ediyorsa, o
bursu almaya hak kazanan öğrencilerle aynı imkanlardan yararlanır.
10. Çiğdem Akın Bursu- Bu burstan İşletme Fakültesi öğrencisi olup, ilk öğretim yılı veya
izleyen öğretim yılları sonunda akademik genel not ortalamaları sıralamasında en yüksek
dördüncü ortalamaya sahip ve başarısız dersi olmayan öğrenci yararlanır. Öğrencinin akademik
genel not ortalaması yukarıda 2,3,4,5. maddelerinde düzenlenen burslardan hangisine tekabül
ediyorsa, o bursu almaya hak kazanan öğrencilerle aynı imkanlardan yararlanır.
Üstün Başarı Bursu haricindeki burslar ilk öğretim yılı veya izleyen öğretim yıllarının bahar
dönemi sonundaki akademik genel not ortalamasına göre belirlenir. Yaz okulu dönemi sonundaki
genel not ortalaması değerlendirmeye esas alınmaz.
Üstün Başarı Bursu haricindeki bursların devam etmesi için öğrencilerin bir sonraki yıl sonu
akademik genel not ortalamasının aynı kriterler içinde olması ve tüm derslerini başarı ile
tamamlayarak bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanması gerekir.
Üstün Başarı Bursu haricindeki burslardan yararlanmaya hak kazanan ve öğretim ücretinin
tamamından muaf tutulan öğrenciler her sene Mütevelli Heyet tarafından tespit edilen eğitime
katkı payı ücretini öderler.
Cep harçılığı ve kitap yardımı almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak yardım tutarı her sene
Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
Üstün Başarı Bursu haricindeki burslardan yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin başarılarından
yararlanmak, onların Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkılarını sağlamak
ve burslu öğrencilerin de bilgi birikimlerini arttırmalarını sağlamak gayesi ile aşağıda belirtilen
çalışmaları yapmak üzere haftada beş saate kadar görevlendirilirler. Bu çalışmaları yerine getiren
burs almaya hak kazanmış öğrencilere ayrıca bir ücret verilmez.

a. BB veya daha üstü not aldıkları derslerde; ödev, quiz ve raporların (proje, laboratuar)
değerlendirmesinde öğretim elemanlarına yardım ederler.
b. BB veya daha üstü not aldıkları derslerde, dersi veren öğretim elemanlarının denetimi altında
yardıma ihtiyacı olan öğrenci/öğrenci gruplarını çalıştırırlar.
c. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve benzer idari birimlerin Üniversitenin tanıtım
çalışmalarına destek verirler.
B.) Teşvik Bursu
Öğretim ücretini ödemekte maddi güçlük çeken ve yükseköğrenimlerine devamlarını sağlamak ve
başarılarını arttırmak amacıyla teşvik edilen öğrenciler bu burstan yararlanırlar. Bu bursu almaya
hak kazanan öğrenciler öğretim ücretinin takdir edilen belli bir miktarından muaf tutulur.
Bu burs en fazla bir akademik yıl için verilir.

C.) 2547 sayılı yasanın Ek Madde 18'e göre her akademik yılda bildirilen öğrenci
kontenjanlarına göre tespit edilen burslar
LYS sonuçlarına göre %100, %75, % 50 ve % 25 burslu kontenjanlara yerleştirilen lisans
öğrencileri dört dönem İngilizce hazırlık sınıfı ve sekiz dönem bölüm eğitimi öğretim ücretinden
bursluluk oranlarına göre muaf tutulurlar.
Dört dönem sonunda İngilizce Hazırlık sınıfını tamamlayamayan öğrencilerin bursu sona erer.
Bursu sona eren öğrenciler Burs Yönetmeliğinde öngörülen başarı koşullarını yerine getirmeleri
halinde ilgili Yönetmeliğin A) bendinde yer alan Başarı Burslarından yararlandırılabilir.
Bursluluk koşullarını sağlayarak bölüme geçen öğrencilerin sekiz dönem lisans eğitimi süresince
bursun devamında başarı koşulu aranmaz, bursu kesilmez, ancak sekiz dönem sonunda
Üniversiteden mezun olamayan öğrencilerin bursları sona erer.
Sekiz dönem sonunda Üniversiteden mezun olamayan ve bursu sona eren öğrenciler ilerleyen
dönemlerde Burs Yönetmeliğinin A) bendinde yer alan Başarı Burslarından yararlandırılamaz.
Önlisans programlarının burslu kontenjanlarına yerleştirilen öğrenciler ise dört dönem bölüm
eğitimi öğretim ücretinden bursluluk oranlarına göre muaf tutulurlar. Dört dönem önlisans eğitimi
süresince bursun devamında başarı koşulu aranmaz, bursu kesilmez, ancak dört dönem sonunda
Üniversiteden mezun olamayan öğrencilerin bursları kesilir.
Burslu öğrenciler öğretim ücreti ödeyerek yaz okulunda ders alabilirler.
Burslar karşılıksızdır. Öğrenim süresinin uzaması halinde devam eden dönemler/ders ücreti vb.
ücretlerde herhangi bir muafiyet uygulanmaz.
Üniversite içi yatay geçiş yaparak bölüm değiştiren öğrencilerin bursları kesilir.
Üniversitede yürütülen programlarda çift anadal veya yandal yapan burslu öğrencilerin öğrenim
süresi dokuz dönemdir. Dokuz dönem sonunda çift anadal veya yandal programlarına devam eden
ve programı tamamlayamayan öğrenciler devam eden dönemlerde dönem/ders ücreti vb. öderler.

Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler talepleri halinde başarılarından yararlanmak, onların
Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkılarını sağlamak ve burslu
öğrencilerin de bilgi birikimlerini arttırmalarını sağlamak gayesi ile aşağıda belirtilen çalışmaları
yapmak üzere haftada beş saate kadar görevlendirilirler. Bu çalışmaları yerine getiren burs almaya
hak kazanmış öğrencilere ayrıca bir ücret verilmez.
a. BB veya daha üstü not aldıkları derslerde; ödev, quiz ve raporların (proje, laboratuar)
değerlendirmesinde öğretim elemanlarına yardım ederler.
b. BB veya daha üstü not aldıkları derslerde, dersi veren öğretim elemanlarının denetimi altında
yardıma ihtiyacı olan öğrenci/öğrenci gruplarını çalıştırırlar.
c. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve benzer idari birimlerin Üniversitenin tanıtım
çalışmalarına destek verirler.
D.) Spor Bursları
1. Bu burstan branşında Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonu, A, genç ve ümit milli sporcu olan
öğrenciler, halen birinci lig ve takımlarında veya büyükler kategorisinde Türkiye
şampiyonalarında ilk üçe girmiş takımlarında faal olarak sporculuğu devam eden öğrenciler,
bireysel branşlarda branşında büyükler kategorisi Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e giren
öğrenciler branşındaki Üniversite takımında yer almaları halinde yararlanırlar. Bu bursu almaya
hak kazanan öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf tutulur.
2. Bu burstan ikinci lig takımlarında, lig takımlarının alt yapısında şampiyonalara katılmış ve
derece elde etmiş, yıldız milli sporcu olan faal olarak sporculuğu devam eden öğrenciler
branşındaki Üniversite takımında oynamaları halinde yararlanırlar. Bu bursu almaya hak kazanan
öğrenciler öğretim ücretinin %50’sinden muaf tutulur.
3. Bu burstan herhangi bir spor dalında bölgesel lig takımlarının kadrosunda yer alan, bireysel
branşlarda, bölge şampiyonluklarında, alt kategorilerde Türkiye şampiyonu olmuş, Türkiye
derecesi elde etmiş öğrenciler branşındaki Üniversite takımında yer almaları halinde yararlanırlar.
Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler öğretim ücretinin %25’inden muaf tutulur.
4. Bu burstan 1, 2, 3. madde kapsamı dışında olup, Üniversitenin takımına seçildikten sonra
yüksek performans gösteren veya takımca başarı elde edilmesi durumunda belirlenen öğrenciler
yararlanırlar. Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler öğretim ücretinin %10’undan muaf tutulur.
Bursun verilmesi öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli olmak üzere kendi branşında Atılım
Üniversitesi'ni temsil etmesine bağlıdır. Burs verilecek branşlar ve sporcular Spor
Koordinatörlüğü'nün önerisi, Rektörün olumlu görüşü ile Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
Burslar bir yıl için verilmekte olup, öğrenciye sonraki yıllar için de burs alma hakkını vermez.
Bu bursun devam etmesi için hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayarak
aynı yıl bölüme, bölüm öğrencilerinin ise en az 1.70 yıl sonu akademik genel ortalaması ile bir üst
sınıfa geçiş hakkı kazanması, ait olduğu takımla ilgili olarak katılmaları gereken aktivitelere
(toplantı, antreman, maç, deplasman vb.) devam etmesi (devam Spor Koordinatörlüğü'nce takip
edilir, devam raporları Koordinatörlükçe verilir) ait olduğu takımdaki oyun başarısının,
performansının ve disiplinli çalışmalarının devamı gerekir.

Burslu olduğu öğretim döneminde burs için gerekli şartları yitiren ve toplantı, antreman, maç,
deplasmanlara vb. katılmayan öğrencilerin bursları kesilir.
E) Şehit Çocuklarına Uygulanan Yükseköğrenim Destek Bursu
Bu burstan Üniversitemizin programlarına kabul edilen ve kayıt yaptıran beş şehit çocuğu
(Asker/Polis) yararlanır. Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler ilk yıl öğretim ücretinin
tamamından muaf tutulur. Bu öğrenciler her sene Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen eğitime
katkı payını öderler.
Bursun devam etmesi için Hazırlık Okulu okuyan öğrencilerin Hazırlık Okulu tarafından yapılan
(Proficiency) İngilizce Yeterlik Sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 başarı notunu alarak
ya da eşdeğerliliği kabul edilen İngilizce sınavlarından birinde (KPDS/ÜDS 76, TOEFL IBT 91,
TOEFL CBT 233, IELTS 5,5, FCE C) başarılı olduğunu belgelendirerek bölüme geçiş hakkı
kazanması gerekir.
Bölüme geçen öğrencilerin, yıl sonu akademik genel ortalamasının 2.50 olması ve tüm derslerini
başarı ile tamamlayarak bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanması gerekir.
Bursun devam etmesi için öğrencilerin izleyen öğretim yıllarında da akademik genel
ortalamasının en az 2.50 olması ve tüm derslerini başarı ile tamamlayarak bir üst sınıfa geçiş
hakkını kazanması gerekir.
Burs sadece öğretim ücretini kapsamakta olup, diğer ücretlerde (yaz okulu öğretim ücreti, tek ders
sınav ücreti vb.) indirim yapılmaz.
Bursun Tahsisi
Madde 4:
Mütevelli Heyet öğrencilerin başarı durumlarını her eğitim-öğretim yılı başında Rektörlükten
ister. Durumu yönetmeliğe uyan öğrenciler var ise, ayrılan ödenek ve kontenjana göre, burs
almaya hak kazananlara duyuru yapar.
Mütevelli Heyet, durumu yönetmeliğe uyan öğrencilerin tespitini bir komisyona havale edebilir.
LYS burslu öğrenciler haricinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
uyarınca Üniversitemizden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler burslardan yararlanamaz.
Birden fazla burs ve indirim koşullarını yerine getiren öğrenciler sadece bir burstan ve indirimden
yararlanabilir.
Bursun Ödenmesi
Madde 5: Burs almaya hak kazanan öğrenci durumdan haberdar edilir. Kitap yardımı ve cep
harçlığı almaya hak kazanmış öğrenciye bu yardımlar doğrudan yapılır.
Bursun Kesilmesi
Madde 6: Durumu bu yönetmelik hükümlerine uymayan öğrencinin bursu kesilir.

Yönetmelik Değiştirilmesi
Madde 7: Mütevelli Heyet öğrencilerin başarılarının arttırılması ve teşvik edilmesi amacıyla
dilediği zaman yönetmeliğinin ilgili maddelerini değiştirebilir.
Yürürlük
Madde 8: Bu yönetmelik 2012-2013 akademik yılı itibari ile yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 9: Bu yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.
Geçici Madde
1- Üniversitemiz lisans programlarına 2012-2013 akademik yılı öncesinde kayıt yaptırmış
olan ve halen Üniversitemiz lisans programlarında öğrenim gören, aynı zamanda
Üniversitemizde yürütülen programlarda çift anadal ve yandal yapan LYS burslu öğrencilere
bu yönetmeliğin (C) bendinin 6 ıncı paragrafında yer alan çift anadal ve yandal ile ilgili
hükümler uygulanmaz.
2- Bu yönetmeliğin (C) bendinde yer alan LYS bursları 2011-2012 akademik yılı itibariyle
devam eden öğrencilerin, bursları kalan öğrenim süreleri ile sınırlı olmak üzere devam etmesi
veya kesilmesi tadil edilmiş yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

