
    

   

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BURS VE SOSYAL YARDIM YÖNERGESİ 
 
Amaç 
Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi’nin burslu ve burssuz 

programlarında eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek, başarılı öğrencileri özendirmek, 
yükseköğretimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla verilecek burslar, indirimler ile yapılacak 
sosyal yardımların ortak esaslarını düzenlemektir. 

 
Kapsam 
Madde 2 - (1) Bu Yönerge, Çankaya Üniversitesi önlisans ve lisans programlarındaki 

öğrencilere sağlanacak burs, indirim ve sosyal yardımlarla ilgili düzenlemeleri kapsar. 
 
Dayanak 
Madde 3 - (1) Bu Yönerge, Çankaya Üniversitesi Ana Yönetmeliği ile 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır. 
 
Burs ve Yardım Komisyonu 
Madde 4 - (1) Üniversite Burs ve Yardım Komisyonu, Üniversite Senatosu tarafından 

görevlendirilir. 
 
Burs ve Yardım Komisyonunun Görevleri 
Madde 5 - (1) Her öğretim yılında yardım, indirim ve kısmi süreli çalışmak üzere 

başvuran öğrencilerin durumlarını değerlendirmek ve sonuçlarını bir rapor halinde Rektörlüğe 
bildirmektir. 

 
Burslar 
Madde 6 -  
a) ÖSYS Yerleştirme Bursu: (1) Sadece Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 

(ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “Burslu” öğrenci 
alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsar. 

Tercih Kısıtı: Üniversitemizde öğrenimine devam etmekte iken yeniden Öğrenci Seçme 
Yerleştirme Sınavına ve Özel Yetenek Sınavına giren Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık 
Bölümü öğrencileri öğrenim gördüğü programın burslu kontenjanları için tercih hakkı 
kullanamazlar. 

 (2) Çankaya Üniversitesi’nin burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan 
burs, sadece burs oranı kadar öğrenim ücretini kapsamaktadır. Karşılıksız olan bu burslar, 
İngilizce Hazırlık Programında geçirilebilecek süre dahil, öğrenci Çankaya Üniversitesi’ndeki 
öğrenimine ve derslere devam ettiği sürece verilir. 
 

b) Üstün Başarı Bursu: (1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında yer alan lisans programlarının 
tam burslu programlarına yerleştirilen öğrencilerden puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 
2000 içinde yer alan öğrencilere tanınan bir burstur. 

(2) Bursun miktarı her eğitim-öğretim yılı için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve 
Üniversite web sayfasında ilan edilir. 

(3) Her yıl en fazla 9 ay süre ile ödenen Üstün Başarı bursu karşılıksız olup, öğrencinin, 
Çankaya Üniversitesi’ndeki, normal öğrenim süresi içerisinde olmak üzere, öğrenimine 
(derslere) devam ettiği ve her yarıyıl sonundaki genel not ortalaması dört üzerinden ikinin 
(2.00/4.00) altına düşmediği sürece devam eder. Genel not ortalaması hesabında önceki 
programdan transfer edilen dersler dikkate alınmaz. 

(4) Yarıyıl sonu genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2.00/4.00) altına düşen 
öğrencinin üstün başarı bursu, yarıyıl sonu genel ortalamasını tekrar bu seviyeye 
yükseltinceye kadar ödenmez. 



    

   

 
(5) Üstün Başarı Bursu puan türü DİL olan programlarımızda ve eğitim dili Türkçe olan 

programlarımızda İngilizce hazırlık sınıfında ödenmez. Dil puan türü ile yerleşen öğrenciler 
ve eğitim dili Türkçe olan programlarımıza kayıt yaptırıp isteğe bağlı İngilizce hazırlık 
sınıfına devam eden öğrenciler bölüme geçtikleri dönemden itibaren burs almaya hak 
kazanırlar. Diğer puan türlerinde yerleşen öğrenciler için, İngilizce hazırlık sınıfında da burs 
ödemesi yapılır. 

(6) Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 
kapsamında dönem izni alan öğrencilere, izinli oldukları sürelerde başarı bursu ödenmez. 
Ancak, yurtdışında belirli bir süre öğrenim görmek amacı ile izin alan öğrencilerin burs 
ödemesi, öğrenim belgesini (öğrencinin akademik amaç ile gittiği üniversitede tam zamanlı 
eğitim gördüğünü kanıtlayabilecek, üniversiteden aldığı, orijinal, imzalı ve mühürlü kayıt 
belgesi) beyan etmesi koşulu ile kayıt yaptırmış olduğu dönemin sonunda 4,5 aylık süreler 
dikkate alınarak iki taksitte ödenir. 

(7) Öğrenciler hazırlık hariç, ilk iki yarıyılın normal ders yükünü almak zorundadır. 
İntibak ve ders sayımı sonucu öğrencinin ders yükünün azalması halinde bulunduğu döneme 
ait kurumsal kredi toplamında dersi alması esastır. 

(8) Öğrenciye burs ödemesi her dönemin sonunda tüm aldığı derslerden başarılı olması 
şartıyla toplu olarak ödenir. 

 
c) Bilim Bursu: (1) TÜBİTAK’ca tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda altın, 

gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alanlardaki üniversitemiz burslu 
programlarına kontenjan dışı ÖSYM’ce sınavsız yerleştirilen öğrencilere tanınan bir burstur. 

(2) Bilim bursu karşılıksızdır ve İngilizce Hazırlık Programında geçirilebilecek süre 
dahil öğrenci Çankaya Üniversitesi’ndeki, normal öğrenim süresi içerisinde olmak üzere, 
öğrenimine ve derslere devam ettiği sürece her yıl 9 ay süre ile verilir. Bursun miktarı her 
eğitim-öğretim yılı için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve (ÖSYS) Yükseköğretim 
Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında ilan edilir. 

 
d) Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu: (1) Üniversitemizin lisans programlarına yerleşen 

öğrencilerden terör şehidi çocuğu olanlara her fakülteden 1 öğrenciye, Meslek 
Yüksekokulu’nun ön lisans programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi veya terör 
gazisi çocuğu olan 3 öğrenciye, Genelkurmay Başkanlığı’nca da belgelenmesi sonucunda 
Mütevelli Heyet Onayı ile yüzde yüz oranında (%100) burs verilir. 

 
    e) Yurt Bursu: 
(1) Çankaya Üniversitesi Tam Burslu programlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilen öğrencilere LYS yerleştirme puanına ve 
Türkiye genelindeki başarı sırasına göre tanınan bir burstur. 
(2) Bursun oranı ve kapsamı her eğitim-öğretim yılı için Mütevelli Heyeti tarafından 
belirlenir ve ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında ilan 
edilir. 
(3) Yurt bursu öğrencinin yıl sonundaki genel not ortalaması dört üzerinden ikinin 
(2,00/4,00) altına düşmediği, uyarı ve kınama dışında disiplin cezası alınmadığı 
müddetçe İngilizce Hazırlık programında geçirilecek bir yıl ile lisans programında 
geçirilecek en fazla dört yılı kapsar. 
(4) Yıl sonu genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2.00/4.00) altına düşen, uyarı ve 
kınama dışında disiplin cezası alan öğrencinin yurt bursu kesilir. 

 
    f) Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Bursu: 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanan mutabakat uyarınca 
aşağıda belirtilen alanlarda son dört yıl içinde başarılı olduğunu belgelendiren sporculara, 
İngilizce Hazırlık Programında geçirilebilecek süre dâhil, öğrenci Çankaya 



    

   

Üniversitesi’ndeki öğrenimine devam ettiği sürece yüzde yüz (%100) oranında burs 
verilir. 
 
1.  Grup; Olimpiyat, Paralimpik Deaflimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları, Olimpik ve 
Paralimpik spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası 
Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler 
kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finallerinde madalya kazanan sporcular, 
 
2. Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar 
kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası 
yapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve 
Avrupa Kupaları Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunlan, Akdeniz Oyunları, 
İslam Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası 
Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları'nda 
madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik 
Olimpiyatları'na katılan sporcular, 
 
3. Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası 
federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 16 ülke 
sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve 
turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarının 
Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya 
Şampiyonası finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının 
büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları 
finallerine katılan sporcular, 

 
İndirimler 
Madde 7 - a) Akademik Başarı İndirimi: (1) Çankaya Üniversitesi’nde burssuz veya 

kısmi burslu öğrenim gören öğrencilerin yıl sonu genel not ortalaması esas alınarak yapılan 
bir değerlendirmede başarılı bulunmaları halinde öğrenim ücretinden yapılan karşılıksız 
indirime Akademik Başarı İndirimi denir. Bu indirim için değerlendirme her akademik yılın 
başında ve öğrenci kayıtlarından uygun bir süre önce yapılarak, başlayacak olan yeni 
akademik yıl için uygulanır. Bu indirimin uygulanmasında şu hususlar göz önünde 
bulundurulur: 

 
a) Akademik Başarı indirimi Üniversitemizin, İngilizce Hazırlık Sınıfı,  Lisansüstü 

Programları ve Fakültelerin/Yüksekokulların birinci sınıfları dışında, aynı 
Akademik yıl içerisinde Güz ve Bahar dönemlerinde kayıtlı tam zamanlı 
öğrencileri kapsar.  

b) Tam zamanlı olmayan öğrencilerin Yaz okulu programları, bütünleme sınavları, 
sınav hakkı, not yükseltme, telafi ve tamamlama sınavlarına girenler ile artık yıl 
öğrencileri bu indirimden yararlanamazlar. 

c) Akademik Başarı İndirimi alacak öğrencileri tespit ederken genel not ortalaması 
hesabında ilgili programın müfredatında yer alan zorunlu, ortak zorunlu, bölüm 
içi/bölüm dışı seçmeli derslerin tamamı ve ilgili bölümün belirlediği serbest 
seçmeli ders sayısı dikkate alınır. Serbest seçmeli ders sayısının belirlenenden 
fazla olması durumunda ise ders sayısına bağlı kalınarak öğrencinin en yüksek 
not aldığı ders/dersler dikkate alınır. 

d) İndirim, her Akademik yılın başında, “c” bendindeki koşulları sağlayan kayıtlı 
tam zamanlı öğrencilerin yaz öğretimi ve bütünleme sınavları dahil yıl sonu 
genel not ortalamasına bakılarak verilir. 

e) Bu indirime aday olan öğrenci, uyarı ve kınama dışında herhangi bir disiplin 
cezası almamış olmalıdır. 



    

   

f) Üniversitemize yatay/dikey geçiş yapan öğrencilere, yatay/dikey geçiş 
yapmadan önce öğrenim gördükleri üniversitedeki başarıları dikkate alınarak, 
genel not ortalamalarına göre, üniversitemizde eğitim-öğretime başladıkları yıl 
Akademik Başarı İndirimi verilir. Bu öğrenciler, daha sonraki yıllarda “c” ve “d” 
bendindeki koşulları sağlamaları halinde genel not ortalamalarına göre bu 
indirimden tekrar yararlanabilirler.  

 
 

 
Genel not ortalaması dilimleri ve Akademik Başarı İndirimi oran tablosu : 

Üniversitemiz Hukuk 
Fakültesi 

Genel Not Ort. 
Dilimleri İndirim Oranı 

100 üzerinden 77 - 88 % 20 
89 - 100 %50 

Üniversitemiz Hukuk 
Fakültesi 

Genel Not Ort. 
Dilimleri İndirim Oranı 

4,00  üzerinden 3,00 - 3,49 %20 
3,50 - 4,00 %50 

Diğer Bölümler Genel Not Ort. 
Dilimleri İndirim Oranı 

4,00  üzerinden 3,00 - 3,49 %20 
3,50 - 4,00 %50 

 
(2) Akademik Başarı İndiriminden yararlandırılacak öğrencilere uygulanacak indirim 

oranları ve bu oranların yansıtılacağı genel not ortalaması dilimleri Mütevelli Heyet 
tarafından kararlaştırılır ve kayıtlar öncesinde duyurulur. Başlayacak Akademik yıl için 
Mütevelli Heyeti tarafından yeni bir karar alınmadığı takdirde bir önceki yılın Mütevelli 
Heyet kararı uygulanmaya devam edilir. 

(3) Öğrenci İşleri her Akademik yılın başında kayıtlardan uygun bir süre önce genel not 
ortalaması dilimleri itibari ile Akademik Başarı İndiriminden yararlanacak öğrencileri 
duyurur. 
 

b) Sporda Başarı İndirimi: (1) Üniversitemiz programlarına yerleşen öğrencilerden, 
faaliyetlerimiz dahilindeki spor branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyenlerle, üstün 
başarı gösterebilecekleri ümidi verenler arasından kulüp ve üniversite takımlarımızda 
oynamaya hak kazanan öğrencilere tanınan bir indirimdir. 

(2) Sporda başarı indirimi, sadece indirim oranı kadar öğrenim ücretini kapsar. 
Karşılıksız olan bu indirim, İngilizce Hazırlık Programında geçirilebilecek süre dahil, öğrenci 
Çankaya Üniversitesi’ndeki öğrenimine ve derslere devam ettiği sürece verilir. 

 
c) Çankaya Üniversitesi Mezun İndirimi: (1) Önceki yıllarda Üniversitemizin ön 

lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olup, yeniden Üniversitemiz 
programlarına yerleşen öğrencilere, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %30 oranında mezun 
indirimi uygulanır.  

(2) Bu indirim öğrenci öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. 
 
d) Kardeş İndirimi: (1) Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi 

halinde her bir kardeşe, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %10 oranında indirim uygulanır. 
(2) Bu indirim öğrenci öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.  
(3) Öğrencilerin kardeş indiriminden yararlanabilmeleri için eş zamanlı okuma şartı 

yoktur. Ancak kardeşlerden birinin mezuniyet dışında herhangi bir nedenle ayrılması 
durumunda bu indirim uygulanmaz. 

 



    

   

e) Arı Okulları İndirimi: (1) Arı Okullarından mezun olup 2003-2004 öğretim yılından 
itibaren üniversitemize yerleştirilip kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyecekleri öğretim 
ücretlerinden %25 oranında Arı Okulları indirimi uygulanır. 

 
f) Çankaya Üniversitesi Personel Çocuğu İndirimi: (1) Çankaya Üniversitesi’nde tam 

zamanlı çalışan akademik ve idari personelin bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına, 
Çankaya Üniversitesi’nin herhangi bir programında kayıtlı olmaları halinde (İngilizce 
Hazırlık Sınıfı dahil), öğrenim ücretinden %50 oranında indirim uygulanır. 

 

g) Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Notu İndirimi: (1) 2014-2015 öğretim 
yılından itibaren orta öğretimlerini IB programlarından mezun olarak tamamlayan ve 
Çankaya  Üniversitesi’nin ön lisans ve/veya lisans programına kayıt yaptıran öğrenciye 
(İngilizce Hazırlık Sınıfı dahil), Uluslararası Bakalorya (IB) programları başarısına göre 
öğrenim ücretinde aşağıda belirtilen oranlarda indirim uygulanır. 

Diploma Notu İndirim Oranı: 

 40 ve Üstü %50 

 33 - 39 arası %25 

   
Sosyal Yardımlar 
Madde 8 - a) Mali ve Sosyal Yardım: (1) Çankaya Üniversitesi’nde öğrenim gören ve 

maddi desteğe gereksinimi olan öğrencilere yapılan karşılıksız yardımdır. 
(2) Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanmak üzere başvuruda bulunanan adayların 

değerlendirilmesinde: 
a) Bu indirime aday öğrencinin, uyarı ve kınama dışında herhangi bir disiplin      

cezası almamış olması. 
b) Adayın başka bir yerden burs almaması, 
c) Adayın ve ailesinin gelir düzeyinin düşüklüğü nedeniyle, öğrenim ücretini 

ödeyemeyecek veya ödese bile, öğrenimini sürdüremeyecek durumda olması, 
öğrencinin beyanının muhtarlık ve kaymakamlık tarafından tasdiklenmesi, 

kriterleri aranır. 
 (3) Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanmak isteyen öğrenciler, her Akademik yılın 

başında web sayfamızda ilan edilen başvuru tarihlerinde bir dilekçe ile, durumlarını belirten 
belgeleri de ekleyerek, Öğrenci İşleri’ne başvururlar. Öğrenci İşleri başvuru belgelerini, 
öğrencilerin aile bilgileri ile ders durumlarını da ekleyerek, son başvuru tarihini takip eden iki 
hafta içerisinde Burs ve Yardım Komisyonu’na iletir. 

(4) Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanacak öğrenci sayısı, ilgili Akademik yılın başında 
üniversitede kayıtlı toplam tam burslu (ÖSYS ile tam burslu olarak yerleşen) öğrenci 
sayısının onda birini geçemez. 

(5) Burs ve Yardım Komisyonu, yukarıda belirtilen kriterleri ve toplam kontenjan 
sayısını da göz önünde bulundurarak, adayların puanlamasını yapar, puan sırasına göre 
adayları belirler ve Rektörlüğe önerir. Rektörlükçe onaylanan aday listesi Mütevelli Heyet 
kararıyla kesinleşir. 

(6) Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanma süresi bir öğretim yılı ile sınırlı olup, daha 
önce yardımdan yararlanan öğrencilerin belirtilen kriterleri taşımaları ve tekrar müracaat 
etmeleri halinde diğer öğretim yıllarında da yardımdan yararlanmaları mümkündür. 

(7) Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanacak öğrencilere verilecek yardım tür ve 
miktarları her öğretim yılı için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve bu amaçla bütçeden 
gerekli ödenek ayrılır. 



    

   

 
Diğer Hükümler 
Madde 9 - (1) Bu yönerge çerçevesinde birden fazla burs ve indirim almaya hak 

kazanan öğrencilerimize yapılacak olan burs/indirim oranları sıralı olarak uygulanır. 
 
Yürürlükten Kaldırma 
Madde 10 - (1) 11.09.2003 tarihinde Mütevelli Heyet onayı ile yürürlüğe giren Burs ve 

Sosyal Yardım Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Yürürlük 
Madde 11 - (1) Bu yönerge Üniversite Senatosunun kabulü, Mütevelli Heyetin 

onayından sonra yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 12 - (1) Bu yönerge Çankaya Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 
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Değişik Madde 6(e):  / No : 2015/25 

Değişik Madde 6(a)/1  / No : 2015/26 
Değişiklik Md 6 Mütevelli Heyet K.T / No : 2017/67 
Değişiklik Md 7 Mütevelli Heyet K.T / No : 2017/67 
Değişiklik Md 8 Mütevelli Heyet K.T / No : 2017/67 
Değişiklik Md 6 Mütevelli Heyet K.T / No : 2018/53 

Değişiklik Md 6(b) Mütevelli Heyet K.T / No : 2019/17 
Ekleme Md 6(f) Mütevelli Heyet K.T 03.07.2020 / No : 2020/37 

 
 
 

Güncelleme Tarihi 
07/07/2020 
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