ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ BURS
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Antalya AKEV Üniversitesi’nin öğrencilerini eğitimleri
çerçevesinde gerek Üniversiteye girişte gerekse eğitim süresince göstermiş oldukları başarıları
dolayısıyla teşvik etmek, AKEV eğitim kurumlarının bütünlüğünü sağlamak , AKEV eğitim
kurumlarına emek verenlerin emeğini görmek, ödüllendirmek amacıyla verilecek burs ve indirim
uygulamalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Antalya AKEV Üniversitesi’nde, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeyinde okumakta olan öğrencilere sağlanacak burs, öğrenim ücreti indirimlerin düzenlemelerini
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Antalya AKEV Üniversitesi Ana
Yönetmeliği, Antalya AKEV Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
Antalya AKEV Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Antalya AKEV Üniversitesi’ni,
b) Mütevelli Heyet: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni,
c) Rektör: Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü’nü,
d) Genel Sekreter: Antalya AKEV Üniversitesi Genel Sekreteri’ni,
e) Öğrenci İşleri Müdürü: Antalya AKEV Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürü’nü,
f) Burs Komisyonu: Antalya AKEV Üniversitesi Burs Komisyonu’nu,
g) Burs : Bir eğitim-öğretim yılı ücretlerinden yapılan indirimi,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni,
i) Normal Öğrenim Süresi: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı eğitimi için 1 (bir) yıllık, Ön Lisans eğitimi için
2 (iki) yıllık ve Lisans eğitimi için 4 (dört) yıllık, Yüksek Lisans için (tez süresi hariç) 1 (bir) yıllık,
doktora için (tez süresi hariç) 2 (iki) yıllık süreleri,ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ön Lisans ve Lisans Bursları ve Kriterleri
Üniversiteye Giriş Bursu
MADDE 5 – (1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Programı ve
Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan Antalya AKEV Üniversitesi’nin “Burslu” programlarına
yerleştirilen öğrencilere karşılıksız olarak verilir. Bu burs, zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı da dâhil
olmak üzere normal öğrenim süresi için geçerlidir. Üniversiteye Giriş Bursu, sadece burs oranı kadar
öğrenim ücretini kapsamakta olup tüm programlarda barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler burs
kapsamı dışındadır.
(2)Yukarıda belirtilen bursları alan öğrencilerden;
a) Üniversite içinde başka bir bölüme yatay geçiş yapan öğrencilerin,
b) “Uyarma” cezası hariç olmak üzere disiplin cezası alan öğrencilerin,
c) Normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin (Üniversiteye Giriş Bursu için; Yabancı Dil Hazırlık
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Sınıfında normal öğrenim süresi 1 (bir) yıl olup, bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin
bursları, başarılı olana kadar geçen süre için kesilir. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarılı olarak
bölüme geçen öğrencilere bu burs, kalan normal öğrenim süresi için tekrar verilir.),
bursları tekrar bağlanmamak üzere kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Statü Bursları
Tanımı

MADDE 6 - (1) Özel statü burslar, öğrenci veya velisinin aşağıdaki maddelerde yer alan özel
statülerden birine sahip olması halinde eğitim- öğretim ücretinden yapılan indirimlerdir.
Kardeş Bursu
MADDE 7 – (1) Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi ve “Tam Burslu” dışındaki
diğer programlarına kayıt olmaları halinde , her bir kardeşe, %10 kardeş indirimi uygulanır. Kardeş
indirimi, sadece burs oranı kadar öğrenim ücretini kapsamakta olup, tüm programlarda barınma,
beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler indirim kapsamı dışındadır.
(2)Kardeş İndiriminden faydalanacak öğrencilerin akademik yılı başında internet sitesinde yayınlanan
kayıt döneminde, kayıt işlemlerini yaptırırken, kayıt işlem başvuru formuna ek olarak kardeş indirimi
talebini içerir bir dilekçe ve okuyan veya beraber kayıt yaptıracak olduğu kardeşin olduğunu kanıtlayan
nüfus belgesi, öğrenci belgesi veya kazandı belgesi ile birlikte başvuru yapılması şarttır. Öğrenci kayıt
işlemini tamamlandıktan sonra yapılan müracaatlar işleme konulmaz ve geçersizdir.
(3) Kardeş indirimi sadece ön lisans ve lisans eğitimleri için geçerli olup, yüksek lisans ve doktora
programlarında uygulanmaz.
(4)Kardeş indiriminden faydalanan öğrencilerin;
a) Herhangi birinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda,
b) “Uyarma” cezası hariç olmak üzere disiplin cezası alması durumunda,
c) Normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin (Kardeş İndirimi için; Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında
normal öğrenim süresi 1 (bir) yıl olup, bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin indirimleri,
başarılı olana kadar geçen süre için kesilir. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarılı olarak bölüme
geçen öğrencilere bu indirim, kalan normal öğrenim süresi için tekrar verilir.)
bursları tekrar bağlanmamak üzere kesilir.
d) Ayrıca, akademik genel not ortalaması dört üzerinden iki buçuk (2,50/4,00) nin altına düşen
öğrencinin Kardeş İndirimi, not ortalaması dört üzerinden iki buçuk (2,50/4,00) ve üzerine çıkıncaya
kadar kesilir.
Personel Bursu
MADDE 8 – (1) Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı ve teşekküllerinde tam zamanlı çalışan tüm personel
ile bakmakla yükümlü olduğu eş veya çocuklarına ön lisans ve lisans eğitimleri için Antalya AKEV
Üniversitesi’nin “Tam Burslu” dışındaki diğer programlarına kayıt olmaları halinde, yatıracağı öğrenim
ücreti üzerinden % 10 personel indirimi uygulanır. Personel İndirimi, bir aileden en fazla bir kişiye
verilir (süreye bağlı olmaksızın, bir aile için sadece bir kişiye). Personel İndirimi, sadece öğrenim
ücretini kapsamakta olup, tüm programlarda barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler indirim
kapsamı dışındadır.
(2)Personel İndiriminden faydalanacak öğrencilerin akademik yılı başında internet sitesinde yayınlanan
kayıt döneminde (asıl kontenjan ve ek kontenjan kayıt dönemi ) , kayıt işlemlerini yaptırırken , kayıt
işlem başvuru formuna ek olarak Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı ve teşekküllerinde tam zamanlı çalışan
personel konulu bir dilekçe ve çalışmayı kanıtlayan belge ile başvuru yapılması şarttır. Öğrenci kayıt
işlemini tamamlandıktan sonra yapılan müracaatlar işleme konulmaz ve geçersizdir. Bu indirimden
yararlanan öğrenci her yarıyıl başında anne/babalarının veya eşlerinin Vakıf Teşekküllerinde tam
zamanlı çalıştıklarına dair resmi yazı getirmeleri gerekmektedir .Resmi yazı getirmeyen öğrencilere
Personel İndirimi uygulanmaz.
(3)Personel indiriminden faydalanan personelin kendisi, eş veya çocuklarının;
a) Personelin, Vakıf ve Teşekküllerindeki görevinin sona ermesi durumunda (sona erme tarihi
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itibariyle, takip eden ilk yarıyılda),

b) “Uyarma” cezası hariç olmak üzere disiplin cezası alması durumunda,
c) Normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin (Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında normal öğrenim süresi 1
(bir) yıl olup, bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin indirimleri, başarılı olana kadar geçen
süre için kesilir. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarılı olarak bölüme/programa geçen öğrencilere
bu indirim, kalan normal öğrenim süresi için tekrar verilir.)
bursları tekrar bağlanmamak üzere kesilir.
d)Ayrıca, akademik genel not ortalaması dört üzerinden iki buçuk (2,50/4,00) nin altına düşen
öğrencinin personel indirimi, not ortalaması dört üzerinden iki buçuk (2,50/4,00) ve üzerine çıkıncaya
kadar kesilir.
(4)Vakıf ve Teşekküllerindeki kadrolu çalışan tüm personele ilişkin yüksek lisans ve doktora
indirimleri Üçüncü Bölümde belirtildiği gibidir.
Üniversite Öncesi AKEV Eğitim Kurumları Mezunlarına Yönelik Burslar
MADDE 9- (1) Üniversitemizin “Tam Burslu” dışındaki diğer programlarına kayıt olmaları halinde,
AKEV Eğitim Kurumlarından mezun olan öğrencilere %10, AKEV Eğitim Kurumlarında 4 tam yıl
okuyanlara %15, 8 tam yıl okuyanlara %20 oranında eğitim-öğretim ücretlerinden indirilmek üzere burs
verilir. Üniversite Öncesi AKEV Eğitim Kurumları Mezunlarına Yönelik Burslar sadece öğrenim
ücretini kapsamakta olup, tüm programlarda barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler indirim
kapsamı dışındadır.
(2) Üniversite Öncesi AKEV Eğitim Kurumları Mezunlarına Yönelik Burs indiriminden faydalanacak
öğrencilerin akademik yılı başında internet sitesinde yayınlanan kayıt döneminde , kayıt işlemlerini
yaptırırken , kayıt işlem başvuru formuna ek olarak Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı eğitim kurumlarında
okuduğu süreyi anlatır bir dilekçe ile okuduğunu ve süreyi kanıtlayan öğrenci belge veya ilgili okul
müdürlüğü yazısı ile başvuru yapması şarttır. Öğrenci kayıt işlemini tamamlandıktan sonra yapılan
müracaatlar işleme konulmaz ve geçersizdir.
(3)Üniversite Öncesi AKEV Eğitim Kurumları Mezunlarına Yönelik Burs indiriminden faydalanan
öğrencilerin;
a) Herhangi birinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda,
b) “Uyarma” cezası hariç olmak üzere disiplin cezası alması durumunda,
c) Normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin (Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında normal öğrenim süresi
1 (bir) yıl olup, bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin indirimleri, başarılı olana kadar
geçen süre için kesilir. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarılı olarak bölüme geçen öğrencilere bu
indirim, kalan normal öğrenim süresi için tekrar verilir.)
bursları tekrar bağlanmamak üzere kesilir.
d) Ayrıca, akademik genel not ortalaması dört üzerinden iki buçuk (2,50/4,00) nin altına düşen
öğrencinin İndirimi, not ortalaması dört üzerinden iki buçuk (2,50/4,00) ve üzerine çıkıncaya kadar
kesilir.
Yüksek Lisans ve Doktora Bursu ve İndirimleri
Madde 10- (1) Üniversitemizden mezun öğrenciler, tam zamanlı araştırma görevlileri, öğretim
görevlileri ve okutmanları ile kadrolu idari personelin Antalya Akev Üniversitesi yüksek lisans ve
doktora programlarına kayıt yaptırmaları halinde %25 oranında burs verilir. Tüm programlarda barınma,
beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler burs/indirim kapsamı dışındadır.
(2) Üniversitemiz ve resmi kurum/kuruşlar ile elçilikler arasında yapılan ve yapılacak olan protokoller
kapsamında Türk/Yabancı Uyruklu öğrencilere, Mütevelli Heyet onayı ile indirim/burs düzenlemesi
yapılabilir.
(3)Yukarıda belirtilen burs veya indirimi alan öğrencilerden;
a) “Uyarma” cezası hariç olmak üzere disiplin cezası alan öğrencilerin,
b) Normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin (Yüksek Lisans için; tez süresi hariç 1 (bir) yıl, Doktora
programları için tez süresi hariç 2 (iki) yıl olup, bu süre sonunda başarılı olmayan öğrencilerin) bursları,
bu süre sonunda tekrar bağlanmamak üzere kesilir.
c) Yüksek Lisans ve doktora programları öncesinde gerekli görülen “Bilimsel Hazırlık” ve “Yabancı
Dil Eğitimleri” burs ve indirim kapsamı dışındadır. Özel öğrenci statüsünde eğitime başlayanlara da
kesin kayıt yaptırılıncaya kadar geçen sürelerde burs verilmez, indirim yapılmaz.
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d) Üniversite kadrosundan ayrılan akademik ve idari personelin burs ve/veya indirimleri takip eden ilk
yarıyıldan itibaren kesilir.
Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu
MADDE 11 – (1) Antalya AKEV Üniversitesi’nin “Tam Burslu” dışındaki diğer programlarına
yerleştirilen öğrencilerden, şehit veya gazi çocuklarına, %5 oranında Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu
verilir. Her akademik yılı başında internet sitesinde yayınlanan kayıt döneminde , kayıt işlemlerini
yaptırırken , kayıt işlem başvuru formuna ek olarak şehit ve gazi çocuğu olduğuna dair dilekçe ve
kanıtlayan belge ile başvuru yapılması şarttır. Öğrenci kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yapılan
müracaatlar işleme konulmaz ve geçersizdir. Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu, sadece burs oranı kadar
öğrenim ücretini kapsamakta olup, tüm programlarda barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler burs
kapsamı dışındadır.
(2) Şehit ve Gazi Çocuğu Bursundan faydalanan öğrencilerin;
a) Herhangi birinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda,
b) “Uyarma” cezası hariç olmak üzere disiplin cezası alması durumunda,
c) Normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin (Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında normal öğrenim süresi
1 (bir) yıl olup, bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin indirimleri, başarılı olana kadar geçen
süre için kesilir. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarılı olarak bölüme geçen öğrencilere bu indirim,
kalan normal öğrenim süresi için tekrar verilir.)
bursları tekrar bağlanmamak üzere kesilir.
d) Ayrıca, akademik genel not ortalaması dört üzerinden iki buçuk (2,50/4,00) nin altına düşen
öğrencinin İndirimi, not ortalaması dört üzerinden iki buçuk (2,50/4,00) ve üzerine çıkıncaya kadar
kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Burs Komisyonu ve Görevleri
Burs Komisyonu
MADDE 12 – (1) Üniversite Burs Komisyonu; Rektör tarafından görevlendirilecek Rektör Yardımcısı
başkanlığında, Genel Sekreter ve Öğrenci İşleri Müdürü’nden oluşur.
Burs Komisyonunun Görevleri
MADDE 13 – (1) Her öğretim yılında burs ve indirim başvuran öğrencilerin durumlarını
değerlendirmek ve sonuçlarını bir rapor halinde Rektörlüğe bildirmektir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Burs ve İndirimlerin Uygulanması
MADDE 14 – (1) Bu Yönerge çerçevesinde öğrenim ücreti konusunda birden fazla maddeye göre burs
ve indirim almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca kapsam olarak sadece birinden yararlanır.
Yürürlük
MADDE 15– (1) Bu Yönerge, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere,
Mütevelli Heyet onayından sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönerge, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür
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