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GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 

Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde ön lisans, lisans ve lisansüstü 

eğitimlerine devam eden yardıma muhtaç ve başarılı öğrencilere verilmek üzere üniversite, 

sivil toplum örgütleri ve hayırsever vatandaşlar tarafından sağlanacak bursların koşullarını ve 

bu burslarla ilgili uygulamaları düzenlemektir.  

Madde 2  

İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs verme konusunda Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Burs Koordinatörlüğü (YÜBUK) Yönetim Kurulu yetkilidir.  

Madde 3  

YÜBUK Yönetim Kurulu ve temsilciler kurulundan oluşmaktadır. YÜBUK Yönetim 

Kurulu temsilciler kurulu tarafından seçilen temsilciler kurulu üyesi beş öğretim üyesi ve 

Rektör tarafından seçilen iki idari personelden oluşur. Yönetim Kurulu’na seçilen öğretim 

üyeleri üç yıllığına atanır. Yönetim Kurulu’nda görevlendirilen idari personel Rektör 

tarafından süre kısıtlaması aranmaksızın atanır. YÜBUK Temsilciler Kurulu fakülte, meslek 

yüksekokulu, enstitü gibi okulların yönetim kurulları tarafından üç yıllığına seçilen birer 

öğretim üyesi temsilcinin oluşturduğu kuruldur.    

Madde 3.1 

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan 

yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.  

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya 

çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, 

toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

Madde 4 
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Her akademik yıl içinde belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek bursun miktarı 

ve süresi konusunda YÜBUK Yönetim Kurulu yetkilidir.   

Madde 5  

YÜBUK’un burs faaliyeti ve uygulamaları her akademik takvim içerisinde mevcut 

imkânlar ölçüsünde belirli dönemlerde Yönetim Kurulu tarafından duyurulur. Burs başvuru 

süresi yapılan duyurudan itibaren iki haftadır. 

Madde 6  

YÜBUK’un belirlediği tarihler arasında müracaatlarını yapmayan veya 

müracaatlarında eksik evrak veya yanlış bilgi verdiği tespit edilen müracaatçıların burs 

talepleri dikkate alınmaz.  

Madde 7  

Burs alan her öğrencinin kayıtları ve yapılan ödemeler YÜBUK’da altı yıl boyunca 

arşivlenir. 

Madde 8 

YÜBUK, başarılı, ihtiyaç sahibi veya engelli öğrencilere burs verir. 

Madde 9: YÜBUK’un burslarından yararlanacak öğrencilerde aranan özellikler 

a) Burstan yararlanabilmek için Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi olmak gerekir. 

Erasmus ve Farabi öğrenci değişim programlarıyla YYÜ’ye gelen öğrenciler ile özel öğrenci 

statüsünde olan öğrenciler bu burstan yararlanamaz.  

b) Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler YÜBUK 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Madde 10:Burs Koşul ve Kapsamlarının Belirlenmesi 

a) Burs miktarı her yıl YÜBUK Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  
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b) Burs kapsamındaki aylık nakit ödemeler mevcut imkanlar ölçüsünde YÜBUK 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve uygulanır. 

c) Ödemeler, ilgili dönem için ders kaydını tamamlamış öğrenciler için geçerlidir.  

d) Bursiyer öğrenciye yapılacak ödemeler aylık olarak, burs sahipleri tarafından veya 

YÜBUK hesabına aktarılacak burslar için YÜBUK Yönetim Kurulu tarafından 

görevlendirilen iki yönetim kurulu üyesi imzasıyla öğrencinin banka hesabına (IBAN) 

aktarılır. 

Madde 11: Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu 

durumlarda; 

a) Sınıf veya dönem tekrarı yapan ve üçten fazla alttan dersi kalan 

b) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen  

c) Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren 

f) Disiplin cezası alan 

g) Tutuklanan 

h) Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan 

i) Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan 

j) Başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan 

k) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında) 

l) YÜBUK Yönetim Kurulu tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen 

öğrencinin bursu kesilir. 

Madde 12: Burs imkânı sağlandığı halde yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen ve 

burs imkânından faydalanan öğrenciler hakkında yasal tüm haklar saklı tutulmak kaydıyla; 

yanlış beyanda bulunan öğrencinin bursu kesilir ve yapılan burs ödemeleri geri talep edilir.  
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Madde 13: Burs Almaya Yeniden Hak Kazanma 

Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır. 

a) Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi 

b) Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi 

c) Bu maddede bahsedilen nedenlerle burs ödemelerinin yeniden başlatılması gerekli 

bilgi ve belgelerin YÜBUK’ca alındığı tarihi izleyen aybaşından geçerli olur ve geriye dönük 

ödeme yapılmaz. 

Madde 14: Diğer Hükümler: Yönerge Kapsamında Olmayan Konular 

Bu yönerge’de kapsanmayan konular hakkında yapılacak işlemler YÜBUK Yönetim 

Kurulu yetkisindedir. 

Yürürlük 

Madde 15. Bu Yönerge, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 16. Bu Yönerge hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.  

Geçici Madde 1: İlk yönetim kurulunda görev alacak öğretim üyeleri bir sefere 

mahsus olmak üzere Rektör tarafından üç yıllığına atanır.  
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