BEZMİÂLEM'DE BURSLAR VE İNDİRİMLER


ÖSYM Bursları

%100 Ösym Bursu: Ösym kılavuzu’nda %100 burslu olarak belirtilen programlardan birini
tercih ederek Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız
burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerden eğitim ücreti alınmaz.
%50 Ösym İndirimi: Ösym kılavuzu’nda %50 indirimli olarak belirtilen programlardan birini
tercih ederek Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız
burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretlerinden %50 indirim uygulanır.
%25 Ösym İndirimi: Ösym kılavuzu’nda %25 indirimli olarak belirtilen programlardan birini
tercih ederek Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız
burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretlerinden %25 indirim uygulanır.
* ÖSYM bursları/ indirimleri eğitim sürecindeki başarı düzeyinden bağımsız olarak,
normal eğitim-öğretim süresince kesintisiz devam eder.


Derece Bursları

Tam Burslu yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere, sağlanan imkânlara ek olarak derslere
kaydolduğu yıl itibari ile eğitim-öğretim süresince geçerli olmak üzere, ilgili programın
puan/türüne göre belirtilen dereceleri sağlayanlara aşağıdaki olanaklardan biri sağlanır.
*(Ek yerleştirme ile kayıt olanlar hariç)
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde, üniversiteye ilk girişte sunulan yerleşme bursları dışında
aşağıda belirtilen indirim ve destek bursları verilmektedir.
Yerleştirildiği puan türünden;
Türkiye genelinde ilk 100 öğrenci içinde yer alanlara 9 ay süre için aylık 2.500-TL nakit ödeme
Türkiye genelinde 101-500 öğrenci içinde yer alanlara 9 ay süre için aylık 1.500-TL nakit
ödeme,
Türkiye genelinde 501-1000 öğrenci içinde yer alanlara 9 ay süre içim aylık 750-TL nakit
ödeme,
Türkiye genelinde 1001-2000 öğrenci içinde yer alanlara 9 ay süre için aylık 500-TL nakit
ödeme.
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde, üniversiteye ilk girişte sunulan yerleşme bursları dışında
aşağıda belirtilen indirim ve destek bursları verilmektedir.



Akademik Başarı Bursu

Her akademik yılın sonunda o yılki akademik durumuna bakılarak bir sonraki eğitim öğretim
yılı geçerli olmak kaydıyla akademik burs verilir. Akademik Başarı Bursu elde edebilmek için;
Bütünlemeye kalmamış olmak, İlgili yılda disiplin cezası almamış olmak ve yıllık ağırlıklı not
ortalaması (YANO) 4 üzerinden 3 ve üzeri olmak ve 100’lük sisteme çevrildiğinde 80 ve
üzerine sahip olması, kendi sınıfı içinde aşağıda belirlenen yüzdelik dilimlerdeki sıralamaya
girmiş olmak. İlgili akademik yılda en az 58 AKTS’lik ders almış ve başarıyla tamamlamış
olma şartı aranmaktadır. Akademik Başarı Bursuna hak kazanan öğrencilerden kayıt
yaptırmayan, kayıt sildiren veya herhangi bir sebep ile ilişiği kesilen öğrenci olması durumunda
öğrencinin alacağı indirim veya ödeme bir başkasına devredilemez.
Akademik başarı bursu hazırlık sınıfını ve yaz okulunu kapsamaz.
Burs koşullarını sağlayan öğrenciler sınıf mevcuduna göre aşağıdaki oranlarda burs alırlar.
ÖSYM %50 - ÖSYM%25 İndirimli Yerleşen Öğrencinin
Sınıf Sıralamasındaki Yeri
İlk %5
İkinci %5

Burs Oranı
%50
%25

Oranlarında ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücreti üzerinden indirim niteliğindeki burs
verilir.
Eğer öğrenci ÖSYM tam burslusu ise kayıt olacağı eğitim yılı ücretinin;
%100 ÖSYM Burslu Yerleşen Öğrencinin Sınıf
Sıralamasındaki Yeri
İlk %5
İkinci %5

Burs Oranı
%30
%20

Oranlarında yıl içinde üniversite tarafından öğrenciye 9 eşit taksit halinde burs ödemesi
yapılır.

*Üniversitemiz tarafından verilecek olan akademik başarı bursu üniversitemiz bütçesinden
veya üniversitemiz aracılığıyla başka kaynaklardan da sağlanabilir ve öğrenciye tek bir
akademik başarı bursu olarak verilir. Bu sebeple, akademik başarı bursu koşullarını
sağlayan öğrencilerimize verilecek olan burs tutarı, üniversitemiz aracılığıyla başka
kaynaklardan sağlanan burs tutarından fazla olması halinde, kalan tutar üniversitemiz burs
fonundan karşılanır.

*%100 destek bursu ile öğrenimine devam eden öğrenciye akademik başarı bursu verilmez.



Destek Bursu

Yeni kayıt olan öğrenciler, destek bursu talebini beyan ettiği ve belgelediği takdirde ihtiyaç
durumuna ve üniversite bütçesinin uygun olması halinde belirli oranlar verilir. Süresi içerisinde
yapılmayan başvurular kabul edilmez. Burs başvuruları Web sitesi üzerinden onlıne olarak
yapılır. Ayrıca ıslak imzalı olarak Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim edilir. Öğrenci İşleri
Direktörlüğüne teslim edilmeyen başvurular işleme konulmaz. Öğrenci İşleri Direktörlüğünce
hazırlanan rapor, Rektörlüğe sunulur, Mütevelli Heyet tarafından oluşturulan komisyon
tarafından, müracaat edenler arasında ihtiyacı olanlara verilecek burs miktarları, burs fonu da
dikkate alınarak değerlendirilir ve kararlaştırılır. Disiplin cezası almış öğrenciler bu burslardan
faydalanamazlar. Verilen destek bursu oranı öğrencinin ödeyeceği ücret üzerinden indirimi
kapsar.
İlk Tercih İndirimi
Ücretli programlara birinci tercihinden yerleştirilenlere ödeyeceği ücret üzerinden %10
oranında öğretim ücreti indirimini kapsar. Ayrıca; ilk tercihinden itibaren birbiri peşi sıra
Üniversitemiz programlarını tercih edip bu tercihlerinden herhangi birine yerleşen öğrenciye
%10 “İlk Tercih” İndirimi uygulanacaktır.
Kardeş İndirimi
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fakülte/Programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe
ödeyeceği ücret üzerinden %10’u oranında indirimi kapsar.
Peşin Ödeme İndirimi
Öğretim ücretinin tamamını akademik yılın başında ödeyenlere ödeyeceği ücret üzerinden %5
indirim yapılır.
Spor Bursu
Kayıt yaptıran öğrencilerden branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyen ve üniversite
adına yarışlara katılabilecek olanlara değerlendirmeler sonrası spor bursu verilir.
Öğrenci birden fazla indirim (peşin ödeme indirimi hariç) ve indirim niteliğindeki burs
kapsamındaysa sadece en yüksek oranlı indirimden yararlanır. İndirimler öğrencinin ödemekle
yükümlü olduğu ücret üzerinden yapılır. İndirim sıralaması; Önce ÖSYM indirimi uygulanır,
ardından en yüksek indirim uygulanır, kalan tutara peşin ödemelerde peşin ödeme indirimi
uygulanır. Burs ve indirimlerin hangi durumlarda devam edeceği Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Burs Yönergesinde belirtilmiştir.

**Bezmialem Vakıf Üniversitesinin burs süreçleri ile ilgili tüm esas ve nitelikler “Bezmialem
Vakıf Üniversitesi Önlisans,Lisans Burs Yönergesi” çerçevesinde dikkate alınarak hazırlanır.

