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T.C.   

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ   

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI BURS YÖNERGESİ   

   

BİRİNCİ BÖLÜM   

Genel Hükümler   

Kapsam ve Dayanak   

   

Madde 1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 9. maddesinin 3. fıkrasına ve Haliç Üniversitesi 

Ana Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanan bu yönergenin amacı Haliç Üniversitesi Ön Lisans, Lisans 

programlarında öğrenim gören öğrencilere sağlanacak burs ve indirimlerin kapsamını ve koşullarını 

düzenlemektir.   

Tanım   

Madde 2- Bu yönergede geçen;   

a) Mütevelli Heyeti: Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni   

b) Rektörlük: Haliç Üniversitesi Rektörlüğü’nü   

c) Üniversite: Haliç Üniversitesi’ni   

d) İngilizce Hazırlık Programı: Haliç Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu’nu   

e) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını ifade eder.   

 

İndirim ve Burs Çeşitleri   

Madde 3- Bu Yönerge, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından sağlanacak Haliç Üniversitesinin 

ön lisans ve lisans programlarındaki öğrencilerine;   

f) ÖSYM Bursu ve İndirimi   

g) Derece Bursu   

h) Tercih İndirimi   

i) Yatay ve Dikey Geçiş İndirimi   

j) Üniversite İçi Akademik Başarı İndirimi   

k) Şehit ve Vefat Burs ve İndirimi   

l) Kardeş ve Personel İndirimi   

m) Spor Bursu ve İndirimi   

n) Anlaşmalı Kurumlar İndirimi   

o) Haliç'in Yetenekleri İndirimi   

p) Türkiye’nin İlk 100 Lise Bursu 

q) Uluslararası Diploma İndirimi   

r) Mezun Referansı İndirimi   

s) Engelli İndirimi   

t) Mütevelli Heyeti Destek Bursu   
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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.    

   

Haliç Üniversitesi Burs Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu;    

a) Burs başvuruları 01 Temmuz - 15 Eylül tarihleri arasında öğrenciler tarafından gerekli belgeler 

ile SKS Daire Başkanlığına yapılır.    

b) Komisyon, her eğitim-öğretim yılı başında burs ve indirim alabilecek durumda olan 

öğrencilerin başvurularının kabulünü, belgelerinin incelenmesini ve yönergece verilecek burs 

ve indirim durumlarını belirleyip Mütevelli Heyeti onayına sunar. Verilen burs ve indirimler, 

Mütevelli Heyeti onayı ile yürürlüğe girer.   

c) Mütevelli Heyeti kararına göre verilen burs ve indirimler, Rektörlük tarafından öğrencilere ve 

ilgili birimlere duyurulur.   

   

İKİNCİ BÖLÜM   

Burslar ve İndirimler   

   

ÖSYM Burs ve İndirimleri   

Madde 5- (1) ÖSYM Burs ve İndirimleri, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda 

tam burslu, %50 indirimli ve %25 indirimli öğrenci kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan 

karşılıksız burs ve indirimlerdir.   

(2) Merkezi Yerleştirme Sınavı ile kazanılan burs ve indirimlerin azami süresi, ilişiğin veya bursun 

herhangi bir şekilde kesilmemiş olması kaydıyla,   

a) Zorunlu İngilizce Dil Hazırlık Programı için 1+1 yıl   

b) Ön lisans programları ve Dikey Geçiş Sistemi (DGS) ile yerleşen öğrenciler için 2+1 yıl  

Lisans Programları için 4+1 yıl,   

d) Tıp Fakültesi için 6+1 yıl olmak üzere devam eder.   

(3) Yukarıda belirlenen ek süreler sonunda öğrenimini tamamlayamayanların burs ve indirimleri kesilir. 

(4) Haliç Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen ve ilgili 

Yönetim Kurulları ya da Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı nedenlerle kayıt 

dondurulması halinde geçen süreler, azami burs ve indirim süresine dahil edilmez.  

 

Derece Bursu     

Madde 6- (1) Derece Bursu, ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavlarında yerleştirme puan 

sıralamasına göre başarılı olan ve dereceye giren öğrencilere sınav sonuçlarına göre puan türlerindeki 

sıralama (Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmeden) esas alınarak verilen burstur. Bu burs cep harçlığı 

şeklinde ifade edilir. Bu harçlık öğrencinin Hazırlık dahil eğitim alacağı normal eğitim süresi boyunca 

9 ay süresince verilecektir. Cep harçlığı verilecek olan bölümler/programlar ve miktarı Üniversite 

Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyeti Başkanı'nın onayı ile her tercih dönemi başlangıcında 

belirlenir.    
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2022-2023 Akademik Yılında ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından lisans 

programlarına tam burslu kontenjandan yerleştirilen ve aşağıda belirlenen YKS (Yükseköğretim 

Kurumları Sınavı) başarı koşullarını sağlayan öğrenciler ÖSYM bursu yanında Haliç Üniversitesi 

tarafından sağlanan ve aşağıda ayrıntıları verilen ek burs olanaklarından yararlanırlar.  

İlk 1, 10, 100, 1000 ve 10.000 bursları öğrencinin yerleştiği bölümün normal öğretim süresince (Haliç 

Üniversitesinde normal öğrenim süresi; ön lisans programlarında iki, Tıp Fakültesi hariç lisans 

programlarında dört, Tıp Fakültesinde altı akademik yıldır) her Eğitim-Öğretim yılı için dokuz ay ve 

aktif öğrenci olduğu sürece geçerli olup yatay geçiş yaptığı takdirde geçiş yaptığı bölümde geçersizdir. 

Ders kaydı yapmayan öğrenciler bu burstan faydalanamaz.  

 

• Yerleşilen bölümün YKS Puan türünde ( ek puan hariç ) 1. olan öğrenciye 5.000 TL aylık 

Destek Bursu, Konaklama Bursu, 1 Adet Dizüstü Bilgisayar ve Öğle Yemeği bursundan 

yararlanma imkânı sağlanır. 
 

• Yerleşilen bölümün YKS Puan türünde ( ek puan hariç ) ilk 10’a giren öğrencilere 3.000 TL 

aylık Destek Bursu, Konaklama Bursu, 1 Adet Dizüstü Bilgisayar ve Öğle Yemeği bursundan 

yararlanma imkânı sağlanır. 
 

• Yerleşilen bölümün YKS Puan türünde ( ek puan hariç ) ilk 100’e giren öğrencilere 3.000 TL 

aylık Destek Bursu, 1 Adet Dizüstü Bilgisayar ve Öğle Yemeği bursundan yararlanma imkânı 

sağlanır. 
 

• Yerleşilen bölümün YKS Puan türünde ( ek puan hariç ) ilk 1000’e giren öğrencilere 2.500 TL 

aylık Destek Bursu, 1 Adet Dizüstü Bilgisayar imkânı sağlanır. 
 

• Yerleşilen bölümün YKS Puan türünde ( ek puan hariç ) ilk 10.000’e giren öğrencilere 1.500 

TL aylık Destek Bursu imkânı sağlanır. 

 
 

    Tercih İndirimi   

   

Madde 7- (l) ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavlarında başarılı olan aday öğrenciler, tercih 

sıralamasında Haliç Üniversitesi'nin bölümlerini ve programlarını yazdıkları takdirde kaçıncı sıradan 

yerleşmiş olurlarsa olsunlar araya başka bir vakıf üniversitesi yazmadıklarında tercih bursu verilecektir. 

Aday öğrencilerimizin tercih sıralamasına devlet üniversitesi yazmış olmaları bu bursu almalarına engel 

teşkil etmeyecektir. Tercih Bursu verilecek olan bölümler/programlar ve oranları Üniversite Yönetim 

Kurulunun teklifi Mütevelli Heyeti Başkanı'nın onayı ile her tercih dönemi başlangıcında belirlenir.   

(2) Tercih bursunun süresi, Üniversite ile ilişiğinin veya bursunun herhangi bir şekilde kesilmemiş 

olması kaydıyla, Ön lisans programlarına yerleşen öğrenciler için 2+1 yıl, Lisans Programları için 4+1 

yıl, Tıp Fakültesi için 6+1 yıl olarak devam eder. Her tercih dönemi için burs miktarı Rektörlüğün teklifi 

Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir. Haliç Üniversitesinden önce başka bir vakıf üniversitesi tercih 

etmiş öğrenci bu burstan faydalanamaz.   

 

Yatay ve Dikey Geçiş İndirimi   

   

Madde 8- (1) Haliç Üniversitesi ön lisans mezunu olup DGS Merkezi Puanı ile lisans programlarına 

kayıt yaptıran öğrencilere ödemesi gereken eğitim ücreti üzerinden %25 indirim uygulanır.   
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(2) Yatay geçişlerde, Üniversitemizi tercih eden öğrencilerin ÖSYS ve DGS merkezi yerleştirme puanı, 

üniversitemizde aynı yıldaki geçmek istediği programın hangi kısmi burs (indirimli kontenjan) oranının 

puanına uygunsa, o indirim oranı uygulanır. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenciler geçiş yaptığı 

bölümün üniversiteye kayıt olduğu yıldaki indirim ve burslardan yararlanır.   

(3) Yatay geçişlerde, üniversitemizi tercih eden öğrencilerin kayıtlı bulundukları Yükseköğretim 

Kurumlarından elde ettiği Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına göre, her akademik yılın başında hazırlanıp 

ilan edilen tabloya göre indirim oranı uygulanır. Aynı durum, kurum içi yatay geçişlerde de geçerlidir.   

     (4) (Ek Madde: Senato-11.11.2021-2021/14-08) 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminden 

itibaren Kurum içi Yatay Geçiş yapan öğrencilerin Yatay Geçiş yaptıkları programlarda da kurumumuz 

Ön Lisans ve Lisans Programları Burs Yönergesi kapsamında verilen Burs/İndirim oranları aynı şekilde 

geçerlidir  

 

Üniversite İçi Akademik Başarı İndirimi   

Madde 9- (1) Akademik Başarı İndirimi Ön Lisans ve Lisans öğrencilerine uygulanır. Hazırlık sınıfında 

okuyan, tam burslu eğitim gören ve eğitim süresini uzatması söz konusu olan öğrencilere uygulanmaz. 

AGNO hesaplamasında yaz okulunda elde edilen notlar dikkate alınmaz. Bu burs her yılın sonunda 

yeniden değerlendirilir.    

(2) Başarı indirimi hesaplanırken, akademik yıl bitiminde AGNO' ya göre bölümünde ilk 3'e girmeye 

hak kazanan öğrenciler için not ortalamasının virgülden sonraki ilk iki hanesine bakılır. Eğer bu 

öğrenciler arasında aynı not ortalamasına sahip olan öğrenciler var ise ÖSYM giriş puanına bakılır. 

Merkezi Yerleştirme ve Özel Yetenek ile kayıt olan öğrencilerin, daha önce başarılı oldukları ve 

intibak/muafiyet yapılan dersleri AGNO hesaplamasına dahil edilmez.    

(3) Birinci sınıfın sonunda alınan Akademik Başarı İndirimi 2. sınıfın; 2. sınıfın sonunda alınan 

Akademik Başarı İndirimi 3.sınıfın; 3. sınıfın sonunda alınan Akademik Başarı İndirimi 4. sınıfın, 

akademik yılının başında uygulanır.   

(4) Üniversite içi Akademik Başarı İndirimi, aşağıda belirtilen koşullarda verilir:   

Kayıtlı olduğu programın müfredatında o yıl için öngörülmüş tüm dersleri ile alttan ve üstten alınan 

dersleri başarı ile tamamlamış olması ve yıllık not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.00 ve üzeri olması 

gerekir.    

a) Yatay ve dikey geçiş ile gelmiş olanların iki yarıyıl okumuş, alması gereken tüm dersleri almış 

ve başarılı olmuş olması gerekir. Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin gelmiş oldukları 

üniversitedeki durumları göz önüne alınmaz.   

b) Akademik Başarı İndirimi almaya hak kazanan öğrencilerden, kayıt yaptırmayan, kaydını 

sildiren veya herhangi bir sebeple ilişiği kesilen öğrencilerin alacağı indirim bir başkasına 

devredilemez.   

c) Akademik başarı indiriminin şartlarını sağlayan; bölüm/program birincilerine %20, bölüm 

ikincilerine %15, bölüm üçüncülerine %10 oranında ödemesi gereken ücret üzerinden indirim 

yapılır.   

d) Bu burslara başvuran öğrencilerin not ortalamaları yeterli dahi olsa gerekli görüldüğü takdirde  



Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Burs Yönergesi                                                     Sayfa 5 / 8 

 

Rektörlüğün talebi doğrultusunda öğrencisi olduğu bölüm öğretim elemanlarından en az iki 

referans mektubu talep edilir.    

e) İndirim Çift Anadal yapan öğrencilerde sadece Anadal yaptıkları bölüm/programlardaki 

sıralamalara göre verilir.   

 

Şehit, Gazi ve Vefat Burs ve İndirimi   

Madde 10- (1) Şehit ve Gazilik belgesine sahip olanlar veya Üniversitemizde öğrenim görmekte iken 

annesi ve/veya babasını kaybedip ödeme güçlüğü çeken öğrencilere verilen indirimleri kapsar.   

(2) Öğrencinin anne ve babasından her ikisini kaybetmesi ve mali durumunun okul ücretini 

ödeyemeyecek düzeyde zayıfladığını gösteren belgeleri sunması durumunda %100 burs verilir; 

ikisinden birini kaybedenlere %50 indirim yapılır.   

(3) Şehit, Gazi Bursu; İlgili belgeleri ibraz etmeleri koşuluyla, şehitlerin eş ve çocuklarına %100; 

Gazilere, gazilerin eş ve çocuklarına gazilik derecesine göre indirim yapılır. Adaylar başvuru 

dilekçesinin ekinde gazilik derecesini belirten evrakı sunmak zorundadır. Gazilik derecesi 1-2 olanlar 

için %50,  3-4 olanlar için %40,  5-6 olanlar için %30 olacak şekilde indirim uygulanır.   

   

Kardeş ve Personel İndirimi  

Madde 11- (1) Kardeş olan öğrencilerin her birine ödemesi gereken eğitim ücreti üzerinden %10'u 

oranında indirim yapılır. Kardeşlerden birisi kayıt sildirdiğinde indirim takip eden eğitim-öğretim 

yılından itibaren uygulanmaz. Kardeşlerden birisi Haliç Üniversitesi’nden mezun olduğu takdirde diğer 

öğrenciye yasal öğrenim süresince burs uygulanmaya devam eder.   

(2) Personel indirimi; Üniversitemiz personeline, personelin eşi ve çocuklarına ödemesi gereken yıllık 

eğitim-öğretim ücreti üzerinden %50 oranındaki indirimdir. Yapılan indirim normal eğitim süresince 

uygulanır. Çalışanın (Personelin) işten ayrıldığı tarihten sonraki akademik dönemden itibaren indirim 

geçersiz olur. Burs alan veya adına burs verilen personel lisans programlarında 4 yıl ve ön lisans 

programlarında 2 yıl kurumda çalışmaya devam edecek olup daha önce kendi isteği ile işten ayrıldığı 

takdirde burs iptal olur, verilmiş olan burs alınarak tam ücret ödemesi sağlanır.    

 

Spor Bursu ve İndirimleri  

Madde 12- (1) Spor Bursu ve İndirimleri Haliç Üniversitesi Sporcu Burs Yönergesi ile düzenlenmiştir. 

Üniversitemiz spor takımlarına kabul edilen veya ferdi branşlarda Üniversitemiz adına yarışlara katılan 

ön lisans ve lisans öğrencilerine tanınan burs ve indirimlerdir. Sporcu Bursu ve İndirimleri ilgili yönerge 

kapsamında değerlendirilir.   

 

Anlaşmalı Kurumlar İndirimi   

Madde 13- Üniversitemizin ikili protokol imzaladığı kurum ve kuruluşların mensuplarına uygulanan 

indirimi kapsar. İndirim oranı ve diğer koşullar ilgili protokolle belirlenir.   

Haliç'in Yetenekleri Bursu   

Madde 14- (1) Üniversite adayları, merkezi sınav sistemi ile bir üniversiteye yerleştirilmeden önce 

Haliç' in Yetenekleri" bursuna başvuruda bulunarak üniversiteden kabul talebinde bulunurlar. Kabul 
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talebinde bulunurken kendilerinden, otobiyografileri, kişisel özelliklerini ifade eden belgeler, 

yetenekleri, proje ve fikir çalışmaları, sosyal sorumluluk çalışmaları istenir. Öğrenci başvuruda 

bulunurken hangi alanda ve bölümde eğitim almak istediğini de belirtir.    

(2) Değerlendirme sonucunda öğrencinin akademik başarısından bağımsız olarak hangi alanda ve 

bölümde eğitim alması gerektiği kendisine "kabul belgesi ile bildirilir. Haliç' in Yetenekleri burs 

oranları Üniversite Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Mütevelli Heyeti’nin onayı ile her tercih dönemi 

başlangıcında belirlenir.   

Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere %10, %25 ve %50 oranında Sağlık Bilimleri, Tıp ve Psikoloji 

hariç diğer Fakülte, Bölüm ve programlara %10 ve %25 oranında verilecektir.  

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bulunan tüm bölümler ve Psikoloji Bölümü içinse birer adaya %10 

oranında belirlenmiştir. 

 

Türkiye’nin İlk 100 Lise Bursu 

MEB e-Okul Sistemi’nde 2022 LGS taban puan/yüzdelik dilim sırasına göre ilk 100’de yer alan 

liselerden 2021 ve 2022 yıllarında mezun olan ve üniversitemize yerleşen adaylarımızı %25 oranında 

indirim ile destekliyoruz. 

Türkiye’nin İlk 100 Lise Bursu Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Psikoloji bölümü için geçerli 

değildir.  

 

Uluslararası Diploma Bursu   

Madde 15- Liselerin İngilizce IB, Abitur, Matura, Fransızca IB ve Bakalorya, Maturita programından 

mezun öğrencilere İngilizce programlarımızda %25 indirim verilmektedir. Tıp Fakültesi hariç tüm 

fakültelerde uygulanır. Burstan faydalanacak öğrenci sayısı 250 kişiye kadardır. Başvuru sayısı 250’den 

fazla olduğu takdirde not ortalamasına göre sıralama yapılarak burs alanlar belirlenir.   

Mezun Referansı Bursu   

Madde 16- (1) Lisans, ön lisans veya Lisansüstü eğitimini Haliç Üniversitesinde tamamlamış 

mezunlarımızın referansı ile gelen bir (1) öğrenciye mezunumuzun "Haliç Üniversitesi Mezunlar 

Derneğine üye olması, aidatlarını sürekli yatırması koşuluyla %10 indirim verilmektedir.   

(2) Mezun Referansı Bursu kayıt olunan birinci eğitim-öğretim yılı boyunca verilir. Burs, Tıp 

Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümleri ve Psikoloji bölümü için geçerli değildir. 

(3) Mezun referansı bursu bir eğitim-öğretim yılı içinde en fazla 500 kadar öğrenciye verilebilir. 

Başvuru sayısı 500’den fazla olduğu zaman ÖSYM puan sıralamasına göre bursu alacak kişi belirlenir. 

 

Engelli İndirimi   

Madde 17- (1) Engelli İndirimi, birinci ve ikinci derecede engelli olan ve bu durumunu belgelendirmiş 

olan öğrencilere sağlanan indirimdir.   

(2) Birinci Derece Engellilere (Çalışma gücünün asgari %80'ini kaybetmiş olanlar) %50; İkinci Derece  
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Engellilere (Çalışma gücünün asgari %60'ını kaybetmiş olanlar) %25 oranında ödemesi gereken ücret 

üzerinden indirim yapılır. Engelli indirimlerinde mevcut tam teşekküllü kamu hastanelerinden alınmış 

sağlık kurul raporlarına göre işlem yapılır.   

   
Mütevelli Heyet Destek Bursu   

   

Madde 18- (1) Öğrenimine devam etmekte iken önceden öngörülemeyen nedenlerle ödeme güçlüğüne 

düşen öğrencileri kapsar.   

(2) Kesintisiz olarak en az bir akademik yıl kayıtlı aktif öğrenci olarak öğrenimine devam etmiş ise ve 

yaşadığı maddi, manevi zorluklarını belgeliyorsa İhtiyaç Bursuna başvurabilir. Başvurusu kabul edilen 

öğrenciye taahhütname imzalatılır ve burslar bir yarıyıl veya bir akademik yıl için verilir ve yaz okulunu 

kapsamaz. Burs aldığı yarıyıl veya akademik yıl sonunda genel not ortalaması (4,00) üzerinden (2,00) 

veya üzeri olan öğrencilerin, tekrar başvuru yapmaları halinde, burslarının devamı “Burs Başvuru ve 

Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirilir.    

 

Burs ve İndirimlerden Yararlanma   

Madde 19- (1) ÖSYM burs ve indirimleri hariç, hırsızlık, sahtekarlık veya yüz kızartıcı bir suçtan ötürü 

hüküm giyen veya en az bir hafta uzaklaştırma cezası alan öğrenci burs ve indirimleri, destek programı 

ve indirim uygulamaları kapsamından çıkarılır.   

(2) ÖSYM burs ve indirimleri hariç, ön lisans ve lisans programlarında öğrencilerin derslere kayıtlı 

olması, derslere devam koşulunu yerine getirmesi ve ilk dönem hariç AGNO 2.00'nin altına 

düşmemesi koşulu ve ilgili burs/indirim şartlarını yerine getirmesi aranır.   

(3) Üniversiteden kayıt sildiren öğrenci, burs ve indirim hakkını kaybeder.   

(4) Öğrencinin, ÖSYM burs ve indirimi hariç, yönergedeki birden fazla indirim kapsamına girmesi 

durumunda, yararlanabileceği burs ve indirimlerin toplam oranı öğrencinin ödeyeceği ücretin 

%30'nu geçemez. Şehit, Gazi, Vefat, Engelli Bursu ve spor bursları bu kapsamda değildir.    

(5) Burs ve indirimler sadece öğrenim ücretini kapsar. Yaz okulu bu kapsam dışındadır.   

(6) ÖSYM burs ve indirimi hariç, verilecek diğer burs ve indirimlerin oranları her yıl Üniversite 

Yönetim Kurulu teklifleri doğrultusunda Mütevelli Heyeti tarafından yeniden değerlendirilebilir.   

(7) Mütevelli Heyeti tarafından tayin edilen burs ve indirimler, verildiği eğitim-öğretim yılından başlar. 

Öğrencinin bursu/indirimi aldığı tarihteki durumu devam ettiği sürece uygulanır.  Geçmiş yılları 

kapsamaz.   

(8) Şehit, Gazi, Vefat, Engelli ve Personel bursu/indirimleri %30’u aşması halinde en yüksek 

burs/indirim oranı uygulanır. 

(9) Yabancı uyruklu öğrenci kapsamında okuyan öğrencilere bu yönerge uygulanmaz. Yabancı uyruklu 

öğrenciler başka bir usul/yönerge ile burs/indirimlerden yararlanır.   

 

 



Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Burs Yönergesi                                                     Sayfa 8 / 8 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM   

Yürürlük Hükümleri   

 

 

Madde 20- (1) Bu yönerge Haliç Üniversitesi Senatosu'nun 28.07.2022 tarihli ve 2022/08 sayılı 

kararıyla kabul edilerek bu tarihte yürürlüğe girmiştir.   

(2) Yönergedeki burs ve indirimler, yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra yapılan kayıtlar için 

uygulanır.   

 

Yürütme   

Madde 21- Bu yönerge hükümleri Haliç Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. Haliç Üniversitesi 

yönergeyi ihtiyaç duyulan durumlarda değiştirme hakkını kendinde saklı tutar.  


