T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS VE İNDİRİM YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı öğrencileri öğretim programı çerçevesinde ve bu çerçeveye ek
olarak, öğrenci kulüpleri ve toplulukları çerçevesinde çalışmaya ve başarılı olmaya teşvik
etmek suretiyle eğitim ve öğretimin kalitesini yükseltmek, başarılı öğrencileri ödüllendirmek
için Maltepe Üniversitesinin sağlayacağı burs ve indirimlerle ilgili düzenlemeleri yapmaktır.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge Maltepe Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü burs ve indirimlere
ilişkin düzenlemeleri kapsar.
Tanımlar
Madde 3- Bu yönergede geçen:
Mütevelli Heyeti: Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,
Üniversite: Maltepe Üniversitesini,
Burs Komisyonu: Maltepe Üniversitesi Rektörü tarafından kurulan komisyonu
İfade eder.
Burs Komisyonu
Madde 4- Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı tarafından kurulan komisyonu ifade
eder. Burs Komisyonu, Rektör başkanlığında Genel Sekreter, Mali İşler Daire Başkanı ve
Mütevelli Heyet Başkanı tarafından atanacak danışmanlardan oluşur.
Önlisans, Lisans Öğrencilerine Verilen Burs Türü, Miktarı ve Koşulları
Üniversiteye Girişte Sağlanan Burs ve İndirimler
Madde 5(1) ÖSYM Bursu
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Maltepe Üniversitesinin
%100 Burslu, %75 Burslu, %50 Burslu ya da %25 Burslu olarak belirtilen
programlarından birini tercih ederek ÖSYM tarafından bu programa yerleştirilen ve
kayıt yaptıran öğrencileri kapsar.
(2) Maltepe Bursu
ÖSYS sonuçlarına göre Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Yüksekokulu dışındaki
programların tam ücretli kontenjanlarını birinci sırada tercih ederek yerleşen
adaylardan (%25, %50 ve %75 burslu kontenjanlara yerleşenler hariç olmak
üzere); İstanbul ili Maltepe ilçesi sınırları içerisindeki bir liseden mezun olan veya
nüfusa kayıtlı olduğu il-ilçesi İstanbul-Maltepe olan veya en az son bir yıldır
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İstanbul ili Maltepe ilçesinde ikamet edenlere, kesin kayıt sırasında %25 indirim
uygulanır.
(3) Barınma ve Yemek Bursu
Lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına İstanbul dışından kayıt yaptıran
öğrencilerden (son bir yıldır İstanbul dışındaki bir ilde ikamet ettiğini belgelemesi
koşuluyla), yerleştirmeye esas olan puan türündeki Türkiye geneli başarı sıralaması;
1 – 10.000 arasında olanlara ücretsiz barınma ve üç öğün yemek, 10.001-20.000
arasında olanlara ise yalnızca ücretsiz barınma imkânı sağlanır.

Yukarıda açıklanan burs ve indirimlerin tamamı; zorunlu İngilizce hazırlık programı için bir
yılı ve normal öğrenim süresini (önlisans programlarında iki yıl, lisans programlarında dört yıl,
Tıp Fakültesinde altı yıl) kapsamaktadır. Disiplin cezası alan öğrencilerin tüm burs ve
indirimleri bir daha bağlanmamak üzere iptal edilir ve bu öğrenciler tam ücret öderler.
Diğer Burslar
Madde 6(1) Kardeş Bursu
Maltepe Üniversitesinde öğrenim görmekte olan kardeşlerden her birine (mezun
öğrencilerin kardeşleri dahil) %5 indirim uygulanır. (Aynı anne ve babadan olan
kardeşler)
(2) Personel Bursu
Maltepe Üniversitesi çalışanlarının çocuklarına %50 indirim uygulanır.
(3) Mezun Bursu
Maltepe Üniversitesinin önlisans veya lisans, herhangi bir programından mezun
olup yeniden Maltepe Üniversitesi programlarından herhangi birine yerleşen ya da
yerleştirilen öğrencilere %20 indirim uygulanır.
(4) IB Uluslararası Bakalorya Bursu
Türkiye genelindeki tüm özel ve kamu okullarından IB diploması ile mezun olup,
diploma notu 42 ve üzeri olan öğrencilere %95, diploma notu 32 ve üzerinde
olanlara %50 indirim uygulanır.
(5) Marmara Eğitim Kurumları Bursu
- Marmara Eğitim Kurumlarından mezun olup Üniversitemizin tam ücretli
programlarından herhangi birine yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere %25,
- Marmara Eğitim Kurumu çalışanlarının çocuklarına %50,
- Marmara Eğitim Kurumlarında öğrenim gören kardeşi bulunan öğrencilere %5,
- Marmara Eğitim Kurumlarından IB diploması ile mezun olanlara %95 oranında
indirim uygulanır.
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(6) Başarı Bursu
Üniversitemizde önlisans/lisans bölümlerinde/programlarında bir yıl öğrenim
görmek şartı ile ilk üç sıraya giren öğrencilerden birinciye %75, ikinciye %50,
üçüncüye %25 oranında Başarı Bursu verilir.
Başarı bursu kriterini sağlamasına rağmen %100 Burslu olması nedeniyle ücret
indiriminden faydalanamayan öğrencilere barınma ve yemek bursu verilir.
Başarı bursu ile kazanılan indirim takip eden akademik yılda (Yaz Öğretimi hariç)
uygulanır.
(7) Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu
Türkiye’deki devlet/vakıf üniversitelerince yapılan sınavlarda geçerli not alan ve
lise diploma notu 100 üzerinden en az 80 puanı olan yabancı uyruklu öğrencilere
%25 oranında burs verilir. Geçerliliği kabul edilen sınav ve sertifika belgeleri
aşağıdadır:
- Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) Belgesi
- KÜNİB e-YÖS Sınavı Belgesi
- Genel Sertifika Sınavı A Düzeyi Belgesi (GCE AL)
- Uluslararası SAT Sınavı Belgesi
- IB (International Baccalaureate) Belgesi
- Avrupa Bakaloryası Belgesi
- Lise Diploması (diploma notu 100 üzerinden minimum 80 puan olmalı)
(8) İhtiyaç Bursu
Üniversitemizde öğrenim görmekteyken önceden öngörülemeyen nedenlerle ödeme
güçlüğüne düşen veya üniversitemizi tercih ederek ilk defa yerleşen ve bu durumunu
belgelendiren öğrencilere Burs Komisyonunun önerisi ve Rektörlüğün uygun
görmesi halinde Mütevelli Heyetinin belirleyeceği oranda burs verilir. Verilen
burslar yıllık olup takip eden yıllarda bu burstan faydalanmak isteyen öğrencilerin
tekrar başvuru yapmaları gerekir.
(9) Nakit Burs
Üniversitemizde eğitim gören ve ihtiyaç sahibi olduğunu belgelendirerek başvuran
öğrencilere Burs Komisyonunun önerisi ve Rektörlüğün uygun görmesi halinde
Mütevelli Heyetinin belirleyeceği tutarda nakit burs verilir.
(10)

Çalışma Bursu
Öğrencinin başvurusu ve Burs Komisyonunun değerlendirmesi ile, Üniversitenin
birimlerinde çalışması karşılığında öğrenciye sağlanan burstur. Bu bursu alan
öğrenciler, asgari ücretin yarısı kadar ücret ile aylık 15 gün üzerinden sigortalanır.
Bursun süresi 9 aydır. Başvurular Rektörlüğe yapılır. Rektörlük; bu konuda
hazırladığı Usul ve Esaslar çerçevesinde çalışmaları yürütür.
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(11) Diğer Burslar
Sanat, bilim, spor, askeri ve benzeri alanlarda Ülkemize hizmet etmiş veya ihtiyaç
sahibi kişilerin çocuklarına Rektörlüğün uygun görmesi halinde Mütevelli
Heyetinin belirleyeceği oranda burs verilir.
Lisansüstü Öğrencilerine Verilen Burslar ve İndirimler
Madde 7(1) Yakın Bursu
Üniversitemizde önlisans, lisans, lisansüstü programlarına devam edenlerin, önlisans,
lisans, lisansüstü programlarından mezun olan öğrencilerin birinci derece yakınlarına
örgün eğitimde %20, uzaktan eğitimde %10 indirim uygulanır.
(2) Mezun Bursu
Üniversitemizden mezun olduktan sonra lisansüstü programlarına devam eden
öğrencilerle, Üniversitemizin lisansüstü programlarından birini bitirip diğer lisansüstü
programlarından birine kayıt yapan öğrencilere %20 indirim uygulanır.
Üniversitemizden ilk üç dereceye girerek mezun olanlardan lisansüstü programlarına
devam edenlere %25 indirim uygulanır.
(3) Personel Bursu
- Maltepe Üniversitesi çalışanlarının çocuklarına %50,
- Üniversitemizde görevli personelimizin; akademik kadroda olanların en az bir
yıl, idari kadroda olanların ise en az üç yıl hizmet vermiş olmaları koşuluyla;
kendi alanında lisansüstü eğitimi yapan personelimize %50, kendi alanı dışında
lisansüstü eğitimi yapan personelimize % 25,
- Gerekli koşulları sağlamak şartı ile mezun olduktan sonra 5 yıl mecburi hizmet
koşulu ile Rektörlüğün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanlığı’nın onayı ile %95
indirim uygulanır.
(4) Marmara Eğitim Kurumları Bursu
- Marmara Eğitim Kurumlarından mezun olup lisansüstü programlarından
herhangi birine kayıt yaptıran öğrencilere %25,
- Marmara Eğitim Kurumu çalışanlarının çocuklarına %50,
- Marmara Eğitim Kurumlarında çalışan personele; kendi alanında lisansüstü
eğitimi yapan personelimize %50, kendi alanı dışında lisansüstü eğitimi yapan
personelimize %25,
- Marmara Eğitim Kurumlarında okuyan kardeşi bulunan öğrencilere %5 indirim
uygulanır.
(5) Kurumsal İndirim
Üniversite Yönetiminin ikili protokol imzaladığı kurumların mensuplarına
belirlenen oranlarda indirim uygulanır.
Kurumsal indirimlerin uygulanabilmesi için asgari 5 öğrenci şartı bulunmaktadır.
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Bursların Kapsamı
Madde 8 –
(1) Öğrenciler bursların/indirimlerin sadece birinden faydalanabilir.
(2) Bu yönerge çerçevesinde birden fazla burs almaya hak kazanan öğrenciler, sadece
tutar olarak en yüksek olandan faydalanabilir. Ancak üniversiteye girişte ÖSYM
burslarından birine hak kazanan öğrenciler, başarı bursu kriterlerini de sağlamaları
durumunda ödemekle yükümlü oldukları eğitim ücreti esas alınmak suretiyle
yararlanırlar.
(3) Her öğrenci girdiği Akademik Yılın Burs yönergesine ve kurallarına tabidir.
(4) Maltepe Üniversitesi Burs komisyonu tarafından sağlanan burslar her Akademik yıl
sonunda değerlendirilir.
Bursun Kesilmesi
Madde 9 –
(1) Disiplin cezası alan öğrenci:
-

Bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencinin ceza süresince tüm
bursları kesilir, indirimleri kaldırılır. Öğrencinin ikinci bir kez daha
Üniversiteden uzaklaştırma cezası alması halinde bursu/indirimi tekrar
bağlanmamak üzere kesilir.

-

Üniversiteden çıkarma cezası verilen öğrenci daha sonra herhangi bir şekilde
Üniversiteye devam hakkı kazansa dahi burs verilmez, indirimlerden
yararlanamaz.

(2) ÖSYM Bursları başarı durumuna bakılmaksızın normal eğitim süresince kesilmez.
(3) Hazırlık sınıfından 1. yıl başarısız olup 2. yıl devam edecek öğrencilerin Mütevelli
Heyeti tarafından verilen bursları kesilir.
(4) Kardeş bursundan faydalanan öğrencinin kardeşi mezun olmadan Üniversiteden
ayrıldığında izleyen yarıyıldan itibaren bursu kesilir, indirimi iptal edilir.
(5) Personel bursu alan öğrencinin, kendisinin birinci derece yakınının iş ilişkisinin sona
ermesi halinde bursu kesilir, indirimi iptal edilir.
Kurumiçi Yatay Geçiş Yapan Öğrenciler
Madde 10 –
Öğrenci yatay geçiş yaptığı programın o yıl için ilan edilmiş ücretini öder. Burs oranları bu
ücretlere yansıtılmaz.
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Normal Eğitim Süresinde Mezun Olamayan Öğrenciler
Madde 11–
-

ÖSYM Kılavuzunda ilan edilen bursluluk süresini dolduran öğrenciler ücretli
öğrenci statüsüne geçerler.
- Lisans için sekiz yarıyılda, önlisans için dört yarıyılda mezun olamayıp sonraki
yarıyılda ders alacak öğrenciler ilan edilen kredi ücreti üzerinden kredi başına
ödeme yaparlar. Kredi ücretlerinin toplamı yarıyıl ücretini geçenler, yarıyıl
ücretini öderler.
Normal Eğitim Süresinden Önce Mezun olan Öğrenciler
Madde 12–
Sekiz yarıyıldan daha kısa sürede mezun olabilecek lisans öğrencileri, son yarıyılında üç veya
daha az dersleri kalmışsa kredi ücreti üzerinden ödeme yaparlar, üçten fazla dersi kalmışsa
yarıyıl ücretinin tamamını öderler.
Yürürlük
Madde 13Bu yönerge Senato Kararıyla, onaylandığı tarihi izleyen yarıyılda yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14Bu yönerge hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergenin Kabul Edildiği SENATO
Tarihi

Toplantı Sayısı/Karar Sayısı

13/06/2018

14/02
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