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HALİÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Genel Hükümler 

 

Kapsam ve Dayanak 

Madde 1- 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ek 9.maddesinin 3.fıkrasına ve Haliç 

Üniversitesi ana yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan bu yönergenin amacı Yüksek Lisans ve 

Doktora programlarında öğrenim görecek öğrencilere uygulanacak burs ve indirimlerin 

kapsamını ve koşullarını düzenlemektir. 

 

Tanımlar 

Madde 2- Bu yönergede geçen; 

a) Mütevelli Heyeti: Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni 

b) Rektörlük: Haliç Üniversitesi Rektörlüğü’nü 

c) Üniversite: Haliç Üniversitesi’ni 

ç) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalaması’nı 

ifade eder. 

 

Lisansüstü Burs ve İndirim Çeşitleri  

 

Madde 3- Bu yönerge ile Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından uygulanacak Yüksek 

Lisans ve Doktora burs ve indirimleri aşağıdaki şekilde çeşitlendirilmiştir. 

 

a) Mezun İndirimi 

b) Akademik ve idari çalışanlara uygulanan Çalışan İndirimi 

c) Meslek Mensubu İndirimi 

ç) Grup İndirimleri 

d) Kurumsal İndirimler 

e) Şehit, Gazi indirimleri 

f) Engelli indirimleri 

 

Burs Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu  

Madde 4- Haliç Üniversitesi Burs Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu; Rektör veya 

Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör Yardımcısı, Üniversite Genel Sekreteri 

veya Genel Sekreter Yardımcılarından biri ve Rektör tarafından görevlendirilecek üç 

kişiden oluşur. Komisyon aşağıdaki şekilde çalışır. 

a) Komisyon her eğitim öğretim yılı başında burs ve indirim alabilecek durumda olan 

öğrencilerin başvurularının kabulünü alıp gerekli belgelerini inceler ve yönergece 

burs hak eden öğrencilerin başvurularını Mütevelli Heyete sunar. Burslar Mütevelli 

Heyet onayı ile yürürlüğe girer. 

b) Mütevelli Heyet tarafından onaylanan burslar Rektörlük tarafından öğrencilere 

duyurulur. 

 



2 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Burs ve İndirimler 

 

Mezun İndirimi 

Madde 5- (Değişik: Senato-13.01.2022 - 2022/01-05) Üniversitemiz lisans veya yüksek lisans 
programlarından mezun olup yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlilik programlarında 
eğitim-öğretime devam eden öğrencilere, eğitim-öğretim ücretinden;  
 

 

a) Haliç Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne üye olmayanlara %35 mezun indirimi,  

b) Haliç Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne üye olanlara %50 mezun indirimi uygulanır. 

c) Üniversitemizin lisans programlarından, AGNO 4.00 üzerinden 3.00 ve üzeri ortalama 

ile mezun olup yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimize eğitim–

öğretim ücretinde %60, 3.75 ve üzeri olduğunda ise %75 eğitime destek indirimi yapılır. 

ç) Üniversitemizin Lisans programlarından, AGNO 4.00 üzerinden 3.50 ve üzeri ortalama 

ile mezun olup yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimizden bölüm 

birincilerine, %75 mezun indirimi verilir.  

 

Çalışan İndirimi 

 

Madde 6- Üniversitemiz personeli, personelimizin eşi ve çocuklarına lisansüstü eğitim–

öğretim ücreti üzerinden yapılacak %50 indirimdir.  

 

Meslek Mensubu İndirimi  

 

Madde 7- Lisansüstü eğitim programlarımızda, Bankacı, Sigortacı, Mali Müşavir, Öğretmen, 

Öğretim veya Araştırma Görevlisi, Sağlık Personeli, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet 

Personeli, Maliye ve Sosyal Güvenlik Kurumu Personelinin Klinik Psikoloji, Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik yüksek lisans ve doktora programları hariç 

başvuracakları programlar için lisansüstü eğitim–öğretim ücreti üzerinden yapılacak %30 

indirimdir.  

 

Grup İndirimleri 

 

Madde 8- (1) Grup İndirimleri (Klinik Psikoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve 

Diyetetik Yüksek Lisans ve Doktora programları hariç); 

 

a) Lisansüstü Programlarımızda, 5-9 kişi arası grup oluşturan öğrencilere %40 

b) Lisansüstü Programlarımızda, 10-20 kişi arası grup oluşturan öğrencilere %45, 

c) Lisansüstü Programlarımızda, 21 kişi ve üzeri grup oluşturan öğrencilere ise %50 

indirim yapılır. 

 

(2) Grup indirimlerinden yararlanabilmek için, kayıt döneminden önce grup anlaşmalarının 

yapılmış ve Üniversitemize iletilmiş olması gerekir. Kayıt yaptıran öğrenciler daha sonra bir 

araya gelerek grup kurduklarını beyan etseler dahi bu indirimden yararlanamazlar. 
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Kurumsal İndirim 

 

Madde 9- Üniversitemizin işbirliği protokolü yaptığı, anlaşmalı kurum mensubu öğrencilere 

(Klinik Psikoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik Lisansüstü 

Programları hariç) öğrenim ücreti üzerinden yapılacak %35 indirimidir. 

 

Şehit ve Gazi İndirimi  

 

Madde 10- Lisansüstü programlarına kayıt yaptıran öğrencilere, ilgili belgeleri ibraz etmeleri 

koşuluyla, şehitlerin eş ve çocuklarına %50; gazilere, gazilerin eş ve çocuklarına öğrenim ücreti 

üzerinden yapılacak %25 indirimdir. 

 

Engelli İndirimi 

 

Madde 11- Lisansüstü programlara kayıt yaptıracak birinci ve ikinci derecede engelli olan ve 

bu durumunu belgelendirmiş olan öğrencilere sağlanan indirimdir. Birinci Derece Engellilere 

(Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olanlar) %50; İkinci Derece Engellilere (Çalışma 

gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olanlar) %25 oranında ödemesi gereken ücret üzerinden 

indirim yapılır.   

 

Nakit İndirimi 

 

Madde 12- Eğitim–öğretim ücretinin tamamını peşin olarak ödeyen öğrencilerimize 

ödeyecekleri eğitim-öğretim ücreti üzerinden %5 indirim yapılır. Bu oran değişen banka 

komisyon ve faiz oranlarına göre mali işlerin görüşü alınarak   her öğretim yılı başında belirlenir  

 

 

Burs ve İndirimlerden Yararlanma 

 

Madde 13- (1) İndirim oranlarından sadece bir tanesinden ve en yüksek olan orandan 

faydalanılır. İndirimler normal eğitim öğretim süresi için geçerlidir. Bilimsel hazırlık okuyan 

öğrencilere de bu indirimler uygulanır. 

(2) Özel öğrenciler herhangi bir burs veya indirimden faydalanmaz.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük Hükümleri 

 

 

Madde 14- Bu yönerge Haliç Üniversitesinin Senatosu’nun 09.03.2021 tarihli ve 2021/03-01 

sayılı kararı ile kabul edilerek, 2021 Mayıs ayı itibari ile yürürlüğe girmiştir. 

Madde 15- Bu yönerge hükümleri Haliç Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. Haliç 

Üniversitesi yönergeyi ihtiyaç duyulan durumlarda değiştirme hakkını kendinde saklı tutar. 

 

Yönergede Yapılan Değişikliğin Kabul Edildiği Senato Toplantısının Tarihi Sayısı 

TARİHİ SAYISI 

13.01.2022 2022/01-05 
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