
 

 

 

 

 

 

 
 

Lisans 
Boğaziçi Üniversitesi Lisans öğrencilerinin aldığı üniversite 

içi veya dışı kaynaklı ayni ve nakdi burslar, BÜ Burs Ofisi 

Koordinatörlüğü aracılığıyla verilir. BÜ tarafından verilen 

burslar Başarı, Nakdi Gereksinim, Yemek, Kitap, Yurt ve 

Yaz Okulu burslarıdır. 

 
2021-2022 lisans gereksinim bursu başvuru takvimi 

 
 

 

Online Başvuru: 10 Eylül 09:00–4 Ekim 17:00 (Online başvuru ve 

sisteme yüklenecek belgelerle ilgili detaylar, Burs Ofisi web sitesinden 

öğrenilebilir.) 

Mülakatlar bu yıl online yapılacaktır. İlgili duyurular, Burs Ofisi 

web sitesinde yer alacaktır. 
 

 

 

başarı bursları 

gereksinim bursları 

NAKDİ BURS 

YURT BURSU 

YEMEK BURSU 

KİTAP BURSU 

YAZ OKULU BURSU 
 

  

 
BAŞARI BURSLARI 

Üniversiteye giriş başarısına dayalı burslardır. Bu bursların 
türleri ve kriterleri her yıl Üniversite Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir. 2021-2022 Akademik Yılı BÜ Başarı 
Bursları’nda Alan Yeterlilik Testi (AYT) sonucunda ilgili 
puan türlerinde OBP’nin 0.12 katsayısı ile çarpılması sonucu 
bulunan ilgili Yerleştirme Puanı’na bağlı sıralama esas 
alınır. BÜ Başarı Bursları’na hak kazanmak için öğrencilerin 
dereceye girdikleri puan türü ile yerleştikleri bölümün puan 
türünün aynı olması ve BÜ’ye 1. tercihinde yerleşmek ön 
koşuldur. 2021-2022 BÜ Başarı Bursları kapsamı, www. 
bursofisi.boun.edu.tr’de bulunabilir. 

→ Başarı Bursu’na hak kazanan öğrenciler Ön Kayıt yaptırdıktan sonra 

Başarı Bursu Online Bilgi Formu’nu doldurmalıdır (Online forma nasıl 

ulaşılacağı, Burs ofisi web sitesinde duyurulacaktır). 
 

 
 

→ Akademik yıl boyunca Ekim-Haziran aylarında 9 ay süreyle verilir. 
 

 
 

→ Burs devamı için Dil Hazırlık Okulu’nu bir yılda başarı ile tamamlamak 

önkoşuldur. Genel not ortalaması (GNO) her yarıyıl için 3.00’ün altına 

düşmediği ve normal öğrenim süresi aşılmadığı takdirde devam eder. 

 
 
 
 
 
 
 

GEREKSİNİM BURSLARI 

Gereksinimi olduğu belirlenen öğrencilere verilen ayni ve 
nakdi burslardır. 

 

NAKDİ BURSLAR 

Burs Ofisi aracılığıyla veya doğrudan başvuru yoluyla diğer 
kişi, vakıf, kurum ve kuruluşlar tarafından verilen burslardır. 
Burs Ofisi aracılığı ile aday bursiyer kabul eden kurumlara 
(BÜVAK ve diğer vakıflar) yönlendirilmek için Burs Ofisi’nin 
duyurduğu tarihlerde başvuru yapmış olmak önkoşuldur. 

 
YURT BURSU 

Gereksinime dayalı, üniversite yurtlarında ücretsiz kalma 
hakkıdır. Yurt bursu alabilmek için BÜ yurtlarına yerleşmiş 
olmak önkoşuldur. 

 
YEMEK BURSU 

BÜVAK tarafından Ekim-Haziran ayları boyunca öğrencilerin 
hesabına yatırılır. 

 

KİTAP BURSU 

BÜVAK tarafından akademik yıl içinde iki defa, her yarıyılın 
başında öğrencilerin hesabına yatırılır. 

 

YAZ OKULU BURSU 

Yaz Okulu’nda ücretsiz olarak bir ders alma hakkıdır. Başvuru 
takvimi Burs Ofisi web sitesinde duyurulur. 

 

GEREKSİNİM BURSLARI BAŞVURU 

→ Öğrenciler gereksinim burslarına her akademik yılın başında Burs 

Ofisi’nin web sitesinde duyurulan tarihlerde başvurabilir. Öncelik, Hazırlık 

ve ilk 4 yarıyıl öğrencilerinindir. Bölüm öğrencilerinin başvuru yapabilmek 

için en az 2:00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 
 

  

→ Online başvurudan sonra başvurular değerlendirilir, ön elemeden 

geçen öğrencilerle mülakat yapılır ve verilecek burslar belirlenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bursların süresi 

→ Burslar, öğrenciler eğitimlerine ara vermedikleri 

sürece, Hazırlık’ta okudukları bir yıl ve Lisans 

programının normal süresi için geçerlidir. Bölümlerin 

normal süreleri Lisans Yönetmeliği’nce tanımlanmıştır. 
 

 
 

→ Burs devamı için Dil Hazırlık Okulu’nu bir yılda 

başarı ile tamamlamak önkoşuldur. Bir öğrencinin 

Hazırlıkta “beklemeli/izinli öğrenci” olması 

durumunda bursları kesilir. Bu durumdaki öğrenciler 

Lisans eğitimine başlarken, akademik yılın başında 

yeniden gereksinim bursu başvurusu yapabilirler. 
 

 
 

→ Gereksinim Bursları, GNO burs koşullarına uygun 

ise, öğrenci normal öğrenim süresini aşmadıysa, 

öğrencinin burs gereksinimi sürüyorsa ve kaynaklar 

yeterli ise devam eder. 
 

 
 

→ Bölümlerine akademik yılın ikinci yarıyılında 

“düzensiz” (irregular) olarak başlayan ya da yatay 

geçişle kayıt yaptırıp öğrenim süreleri bölümlerinin 

normal sürelerini aşan öğrencilerin durumları Burs 

Komisyonu tarafından değerlendirilir. 
 

 
 

→ Burslardan yararlanma süreleri, kontenjana 

bağlı olarak en fazla bir yarıyıl uzatılabilir. Bu, yurt 

bursiyerleri için uygulanmaz. 
 

 
 

→ Çift Anadal Programı’na kayıtlı olan öğrencilerin 

bursları ÇAP’ın normal süresince devam eder. 
 

 
 

→ Yurt Bursu, her akademik yıl için Yurtlar 

Müdürlüğü’nün ücret aldığı 9 ay boyunca 

(Eylül-Mayıs arası) geçerlidir. Yurtlarda kalan 

öğrenciler herhangi bir nedenle süreye sayılan 

ya da sayılmayan izin alırlarsa burs haklarını 

kaybeder (BÜ Değişim Programları çerçevesinde 

başka üniversitelere giden öğrenciler hariç) ancak 

döndüklerinde burs için tekrar başvurabilir. 
 

 
 

disiplin durumu 

Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliği’ne ve Yurtlar Yönetmeliği’ne aykırı 

davranışları nedeniyle disiplin cezası (uyarı cezası 

hariç) alan öğrencilerin bursları iptal edilir. Bu 

öğrenciler burs için tekrar başvuruda bulunamaz. 
 

 
 

izinli olma 

→ Mazereti nedeniyle bağlı bulunduğu Fakülte 

Yönetim Kurulu onayıyla yarıyıl izni alan öğrenciye, 

izinli olduğu süre boyunca burs ödemesi yapılmaz. 

İzinli sayıldığı süre içinde bursiyere ödeme yapılmış 

ise, bu ödeme izleyen yarıyıla sayılır. 
 

 
 

Lisansüstü 
Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü öğrencilerinin aldığı 

üniversite içi veya dışı kaynaklı ayni nakdi burslardır. 

Nakdi Gereksinim bursları, Burs Ofisi Koordinatörlüğü 

aracılığıyla BÜVAK ve az sayıda vakıf tarafından verilir. 

Yurt bursu üniversite kaynaklarından karşılanır, bir 

akademik yıl için geçerlidir. 
 

  

→ Başvurular Akademik Yıl başında Burs Ofisi tarafından 

duyurulan tarihlerde yapılır. 
 

  

→ Burs Ofisi’ne yapılan başvurular, Burs Komisyonu 

tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bursiyer 

seçiminde, herhangi bir yerde çalışmayan ve burs almayan 

öğrencilere öncelik verilir. 
 

  

→ Nakdi bursların süreleri burs veren kurumlar tarafından 

belirlenir. 
 

  

→ Bağlı olduğu Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla 

mazeretinden dolayı yarıyıl izni alan öğrenciye, izinli 

olduğu süre boyunca burs ödemesi yapılmaz. İzinli olduğu 

süre içinde bursiyere ödeme yapılmışsa, ödemeler izleyen 

yarıyıla mahsup edilir. 
 

  

→ Bilimsel hazırlık dersleri (remedial courses) burs süresi 

içerisinde tamamlanmalıdır. Dil Hazırlık Sınıfı destek 

dışındadır. 
 

  

→ Bursun devamı için değerlendirme, yarıyıl sonlarında, 

BÜ Lisansüstü Bursu İç Yönetmeliği, varsa burs verenin 

belirlediği koşullar, not belgesi ve tez/anabilim dalı 

danışmanının yazısı göz önüne alınarak yapılır. 
 

  

→ Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne 

ve Yurtlar Yönetmeliği’ne aykırı davranışları nedeniyle 

disiplin cezası (uyarı cezası dışında)  alan  öğrencilerin 

bursu iptal edilir. Bu öğrenciler burs için tekrar başvuruda 

bulunamazlar. 
 

  

→ 2021-2022 lisansüstü gereksinim bursu başvuru takvimi 
 

Online Başvuru: 11 Ekim 09:00-15 Ekim 17:00 (Online 

başvuru ve sisteme yüklenecek belgelerle ilgili detaylar, 

Burs Ofisi web sitesinden öğrenilebilir.) 

Mülakatlar bu yıl online yapılacaktır. İlgili duyurular, 

Burs Ofisi web sitesinde yer alacaktır. 
 

  

   → BÜ Değişim Programları çerçevesinde başka 

→ Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İlk 100 Bursu 

haricinde, bir öğrenci aynı anda üniversite içi ve dışı kaynaklı birden 

fazla nakdi burs alamaz. 

→ Başvurunun her aşamasında Burs Ofisi’nin web sitesindeki duyurular 

takip edilmelidir. Belirtilen tüm adımlar yerine getirilmediği takdirde 

başvuru geçersiz sayılır. 

üniversitelere giden öğrencilerin nakdi Başarı ve 

Gereksinim bursları devam eder. yurt, yemek ve 

kitap bursları dondurulur. Öğrenci döndüğünde 

   durumu devam kriterlerine uygunsa bu burslar 
yeniden başlatılır. Değişim programıyla yurtdışına 

→ Bir öğrenciye gereksinimine göre birden fazla burs bağlanabilir. Ancak 

bir öğrenciye birden fazla nakdi gereksinim bursu verilemez. İstisnalar 

Burs Komisyonu kararıyla ve burs veren kurumların onayıyla belirlenir. 

KYK Öğrenim Kredisi burs kapsamında değildir. 
 

 

→ Engelli öğrenciler başvurdukları takdirde birden fazla nakdi burs alabi- 

lirler. Öğrencinin engellilik durumunun raporla belirlenmesi gereklidir. 

giden öğrencilerin, giderken ve dönüşte Burs 

Ofisi’ni yazılı olarak bilgilendirmeleri gerekir. 
 

  

yönetmelik ve duyurular 

→ Burs almak isteyen ve almış olan tüm öğrenciler 

Lisans Burs Yönetmeliği’ni ve burslarla ilgili 

duyuruları izlemek ve bilmekle yükümlüdür. 
 

    

 

 
 

Burs Ofisi 

2021-2022 
Burslar ve Önemli Bilgiler 

 

 

 
B  U R S O  F  I  S I 

 
BOĞAZİÇİ ÜNİVERS  İTES  İ BURS OFİS  İ KOORDİNATÖRLÜĞÜ   

 
Güney Kampüs, Ana İdari Bina giriş katı 

(212) 359 7143 

finaid@boun.edu.tr 

 
www.bursofisi.boun.edu.tr 
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