
 
 
 

KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ  
BURS VE İNDİRİM YÖNERGESİ 

 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

  
 
Amaç 
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine başarılı öğrencilerin 
yerleşmesini sağlamak, engelli ve ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürebilmek adına 
destek olmak, Üniversiteye alınan öğrencileri daha fazla çalışmaya teşvik etmek ve başarılı öğrencileri 
ödüllendirmek adına verilecek burslar ile öğretim ücreti indirimlerine ilişkin uygulamaların düzenlenmesidir.  
  
Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu yönerge, yabancı dil hazırlık programı dâhil Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü 
öğrencilerine sağlanacak burslar ve ücret indirimleriyle ilgili düzenlemeleri kapsar. 
  
Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu yönerge, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 
Yönergesinin ilgili maddelerine göre düzenlenmiştir. 
  
Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen; 

a) Mütevelli Heyet: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
b) Akademik birim: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte ve meslek 

yüksekokulunu, 
c) Lisans programı: en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir yükseköğretim programını, 
d) Ön lisans programı: En az dört yarıyıllık veya iki yıllık bir yükseköğretim programını, 
e) Rektör: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü, 
f) Rektör Yardımcısı: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcılarını,  
g) Genel Sekreter: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreterini 
h) Senato: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu, 
i) Yönetim Kurulu: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
j) Üniversite/KOSTÜ: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini, 
k) Öğrenci İşleri Daire Başkanı: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanını, 
l) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanını, 
m) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 
n) Burs Komisyonu: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burs Komisyonu, ifade eder. 

 
 
 
 
 
 
 



İKİNCİ BÖLÜM 
Burs Komisyonu 

 
 

MADDE 5-  (1)  Burs Komisyonu,  1 Rektör Yardımcısının Başkanlığında,   Genel Sekreter, Öğrenci İşleri, 
Mali İşler ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanları ve Rektör tarafından belirlenen 1’i akademik danışman 
ve/veya öğretim elemanı olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. 
(2) Burs komisyonu; ön lisans,  lisans ve lisansüstü burslarını değerlendirmek üzere görev yapar.  Burs ve 
indirimlerin büro işlemleri; Sağlık,  Kültür ve Spor; ödeme ve takip işlemleri ise Mali İşler Daire Başkanları 
tarafından yürütülür. 
(3)  Burs komisyon toplantıları her akademik yıl için Güz Dönemi başlangıcında ve Bahar Dönemi başlangıcında 
birer kez toplanır. Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş yapan öğrencilerin başvurularını değerlendirmek için ayrı bir 
burs komisyon toplantısı gerçekleştirilir. 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Burslar 

 
  
ÖSYM Bursu 
MADDE 6- (1) Burslu öğrenci kontenjanları ile özel yetenek sınavı sonuçlarına göre burs verilecek öğrenci 
kontenjanları, her yıl Senatonun önerisi üzerine ile Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilir. 
(2) Burslardan yararlanma süresi, azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; ön 
lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 5 yıllık lisans programlarında 8, 6 yıllık lisans 
programlarında 9 yıldır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her 
hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir. 
  
ÖSYM Dikey Geçiş Bursu  
MADDE 7- (1) Burslu öğrenci kontenjanları her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.  
(2) Dikey geçiş sınavı ile burslu kontenjandan yerleşen lisans öğrencilerine sağlanan burs yaz okulu hariç 
öğretim ücretini kapsar, yurt ücretini kapsamaz. 
(3) Burslardan yararlanma süresi azami süreler kadardır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve 
geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları 
süreler bursluluk süresine ilave edilir. 
  
Uluslararası Öğrenci Bursu 
MADDE 8- (1) Üniversitenin uluslararasılaşma misyonu kapsamında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
tarafından kontenjanı belirlenen ön lisans/lisans programlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu 
öğrencilere verilecek burs miktar ve kontenjanları, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından 
belirlenir. (2) Burslardan yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık 
Programı'nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 5 yıllık lisans 
programlarında 8, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve 
geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları 
süreler bursluluk süresine ilave edilir. 
(3) Uluslararası öğrenci burslarının kapsamı Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. 
  
Tahsisli Burslar 
MADDE 9- (1) Üniversite ve üniversite kurucu vakfı dışındaki gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından 
burs verilmek üzere Üniversitenin kullanımına tahsis edilecek fonlar ya da Üniversitenin kişi ve kuruluşlar adına 
oluşturacağı fonlardan çeşitli burslar verilebilir. 
(2) Bursun kontenjanları, dağıtımı, süresi ve uygulamasına ilişkin esaslar, bağış yapan ile Üniversite arasında 
imzalanan protokol doğrultusunda Senato ve Mütevelli Heyet tarafından karara bağlanır. 
(3) Bağış şartında bursiyerler ile ilgili koşul/yükümlülük belirtilmemişse, bu yönergedeki tüm hükümler şartlı 
bağışlardan sağlanacak burslar için de geçerlidir. 
(4) Tahsisli burslar, yaz okulunu ve yurt ücretini kapsamaz. 
 
Engelli Öğrenci Bursu 
MADDE 10- (1) ÖSYM puanı ile tam bursa hak kazananların dışında engelli öğrencilere verilen burstur.  



(2) Öğrencinin engelli bursu başvurusunda bulunabilmesi için 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 
28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık 
Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” uyarınca özürlü olduğuna dair raporunu beyan etmek etmelidir.     
(3)Engelli burs kontenjanını Mütevelli Heyet belirler.   
(4) Engelli bursu mevcut programın ücretli öğrenci kontenjanın % 10’unu geçemez. Mevcut kontenjan üzerinde 
başvuru olması durumunda, puan sıralamasına göre adaylar belirlenir.   
(5) Engel süresi geçici olamayan engelli öğrencilere, engeli oranı düzeyinde burs verilir.  
 
Personel Bursları 
MADDE 11- (1) Üniversitemizde çalışan personele, Üniversitemizin  ön lisans,  lisans ve lisansüstü programına 
kayıt yaptırmaları halinde ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden  %50 oranında indirim yapılır. 
(2) Üniversitemizde çalışan ve bir yılını doldurmuş personelin eş ve çocuklarına, üniversitemiz öğrencileri 
olmaları halinde ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %50 indirim yapılır. 

 
 
Akademik Başarı Bursu  
MADDE 12- (1) Ön lisans ve Lisans Programları Akademik başarı bursu kontenjanı ve burs oranları, Üniversite 
bütçesi ve olanakları göz önüne alınarak Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti 
tarafından belirlenir.   
(2) Ön lisans ve Lisans Programları Akademik başarı bursu; Yabancı Dil Hazırlık Programı dışında; öğrenim 
gördüğü bölümde, bulunduğu yıl/yarıyıl sonunda üstün başarı gösteren aşağıda belirtilen koşulları sağlayan ara 
sınıf öğrencilerine, öğretim ücreti üzerinden Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda burs verilmesini 
kapsar. Bunun için;  
           a- Bulunduğu öğretim yıl/yarıyıl başında kayıt yenilemek, 

b- Birinci sınıfın sonunda en az 60 AKTS, ikinci sınıfın sonunda en az 120 AKTS, üçüncü sınıfın 
sonunda en az 180 AKTS, dördüncü sınıfın sonunda en az 240AKTS’lik ders almış olmak ve ilgili yılın AKTS 
toplamı en az 50 olmak, 

c- Bulunduğu yıl/yarıyılda aldığı derslerin not ortalaması 3.50 veya daha yukarı olmak. 
d-Ön lisans ve Lisans Programları Akademik başarı indiriminde konu olan ilgili yarıyıl/yarıyıllara 

işlenen staj notundan başarılı olmak. 
e- Ön lisans ve Lisans Programları Akademik başarı indirimine konu olan ilgili yarıyıllarda herhangi bir 

disiplin cezası almamış olmak gerekir. 
(3) Ön lisans ve Lisans Programları Akademik başarı indirimi, öğrencinin indirim aldığı akademik yıl için 
geçerli olup süreklilik arz etmez ve yaz okulu ücretlerini kapsamaz. 
(4) Öğrenci aranan koşulları sağlaması halinde birden fazla akademik yılda Ön lisans ve Lisans Programları 
Akademik Başarı indirimi alabilir. 
(5) 4 yıllık lisans programlarındaki dördüncü sınıf öğrencileri ve 5 yıllık lisans programlarındaki beşinci sınıf 
öğrencileri ile 6 yıllık lisans programlarındaki altıncı sınıf öğrencileri şartları sağlamaları halinde Lisansüstü 
Programları Akademik Başarı İndiriminden yararlanabilirler. 
  
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İndirimler 

 
Tercih İndirimi 
MADDE 13- (1) Aday öğrencilerin tercihlerinde Üniversitemize öncelik vermelerini sağlamak, Üniversitemizin 
tercih ve tanınırlık oranını artırmak için her akademik yıl öncesinde 1. ve ek yerleştirme dönemlerinde eğitim 
öğretim ücreti üzerinden yapılan indirimdir.  
(2) Tercih bursunun oranı her yıl senatonun önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı ile belirlenir.  
 
Yatay Geçiş İndirimi 
MADDE 14- (1) Üniversitemiz bölümlerine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin; kayıt olduğu yıldaki 
merkezi yerleştirme puanı, üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans ve ön lisans bölümünün aynı yıldaki 
kısmi burslu bölümün taban puanına eşit veya yüksek ise; “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans 
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması 
Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile “Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilen usul ve 
esasları” çerçevesinde, geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki puanının karşılık geldiği kısmi burslu 
programına, ilgili burs oranıyla yerleştirilir. 



(2) Yatay Geçiş İndiriminin oranı Burs Komisyonu tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyet tarafından onaylanır.   
(3) Yatay geçiş yapan öğrenciye yapılan indirim kayıt yaptırılan lisans ve ön lisans bölüm/programının normal 
öğrenim süresince devam eder. 
  
Yabancı Dil Hazırlık Programı İkinci Yıl İndirimi 
MADDE 15- (1) İlk akademik yılın sonunda Yabancı Dil Hazırlık Programında başarılı olamayan öğrencilere, 
Yabancı Dil Hazırlık Programının ikinci yılında öğretim ücretleri üzerinden %50 oranında indirim uygulanır. 
(2) Yabancı dil hazırlık programı ikinci yıl indirimi, yaz okulunu ve yurt ücretlerini kapsamaz. 
  
Kardeş, Ebeveyn, Çocuk, Eş İndirimi 
MADDE 16- (1) Aynı süreler içinde Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin ön lisans, lisans ve lisansüstü 
programlarında öğrenim gören ebeveyn (anne-baba), çocuklara ve eşlere öğretim ücretleri üzerinden %10 
indirim uygulanır. İndirim hakkından sadece bir öğrenci yararlanır.   
(2) Kardeş, ebeveyn, çocuk, eş indirimi yaz okulunu ve yurt ücretlerini kapsamaz.  
(3) Kardeş, ebeveyn, çocuk, eş indirimden yararlananlardan herhangi birinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi 
durumunda diğer öğrencinin de izleyen yarıyıldan itibaren indirimi kesilir. 
 
Dikey Geçiş İndirimi 
MADDE 17- (1) Üniversitemiz ön lisans programından mezun olarak Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitemiz 
lisans programlarına kayıt olmaya hak kazananlara her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyet tarafından 
belirlenen oranda mevcut eğitim öğretim ücreti üzerinden indirim uygulanır. 
(2) İndirimden yararlanma süresi azami süreler kadardır. İndirimler, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve 
geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları 
süreler indirim süresine ilave edilir. 
 
Bursların Kesilmesi 
MADDE 18- (1) Öğrencinin disiplin suçu işleyerek okuldan herhangi bir sebeple uzaklaştırma cezası alması 
halinde izleyen yarıyılda bursu kesilir. Öğrencinin ikinci kez okuldan uzaklaştırma cezası alması veya yüz 
kızartıcı suçlar nedeniyle adli yargılama sonucunda hapis cezasına çarptırılması halinde bursu tekrar 
bağlanmamak üzere kesilir. 
 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Genel Hükümler 
  
 
MADDE 19- (1) Kardeş, Ebeveyn, Çocuk, Eş, Burs-İndirim almaya hak kazanan öğrenciler hariç, birden fazla 
burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenciler, sadece kapsamı geniş ve tutarı yüksek olan burstan/indirimden 
yararlandırılır. 
  
Yürürlük 
MADDE 20-  (1) Bu yönerge, Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
  
Yürütme 
MADDE 21- (1) Bu yönergeyi Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür. 
  
  
 


