
KASTAMONU  ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
BURS YÖNERGESİ 

 
 

AMAÇ: 
Madde 1 - Yönergenin amacı, Kastamonu  Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokul öğrencilerine 

gerçek veya tüzel kişilerin yapacakları bağışlardan sağlanan kaynakları kullanarak çalışmaya 
özendirmek, öğrencilerin başarı oranlarını arttırmak, başarılı olup maddi durumu iyi olmayan 
üniversite öğrencilerimize burs verilmesi ile ilgili esasları düzenlemektir.  

KAPSAM: 
Madde 2 - Bu yönerge, Kastamonu Üniversitesi Senatosunun kabul ettiği esaslar dahilinde 

öğrencilere hangi koşullarda burs verileceği ile bunların kesilmesi ve lüzumlu halinde tahsisine ilişkin 
hak ve yükümlülükleri kapsar. 

TANIMLAR: 
Madde 3 - Bu yönergede geçen; 
a) Üniversite  :Kastamonu Üniversitesini, 
b) Rektör  :Kastamonu Üniversitesi Rektörünü, 
c) Burs Üst Kurulu :Rektör veya Rektör Yardımcılarından birinin başkanlığında, Rektörün 

görevlendirdiği Dekanlar, Genel Sekreter, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı ve Öğrenci İşleri 
Dairesi Başkanından oluşan kurulu, 

d) Burs Komisyonu :Fakültelerde Dekan veya dekan yardımcılarından birinin, 
yüksekokullarda müdür veya müdür yardımcılarından birinin başkanlığında Dekanın/Yüksekokul 
müdürünün belirleyeceği en az 3 öğretim elemanından oluşan komisyonu ifade eder. 

e) Öğrenci   :Kastamonu Üniversitesi öğrencisini, 
            f) Burs   :Bu yönerge hükümlerine göre öğrenciye karşılıksız yapılan yardımı 
ifade eder. 

BURSLAR 
Genel şartlar 
Madde 4-  Burslardan yararlanabilmek için; 
a) Disiplin cezası almamış olmak,  
b) Burs başvurusu sırasında veya sonrasında yalan beyanda bulunmamak, 
c) Başka bir kamu kurumu veya özel ve gerçek veya tüzel kişiden burs almıyor olmak.  
d) Hazırlık    sınıfında    olmamak    ve    öğrenim   süresini    doldurmuş    olmamak. 
e) Burslardan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu lisans ve önlisans öğrencileri öncelikli olarak 

yararlandırılırlar. 
BURS ÇEŞİTLERİ 
Başarı Bursu 
Madde 5-  
a) Üniversitemiz öğrencilerinden, 1. sınıf öğrencileri hariç olmak üzere, genel not ortalaması 

3.00 ve üzerinde olanlara, Burs Üst Kurulunun belirleyeceği kontenjanlar dahilinde başarı bursu 
verilir. 

b) Fakülte ve Yüksekokullardan birini tercih edip üniversite giriş sınavı  başarı sıralamasına 
göre tercih ettiği Fakülte ve Yüksekokulda birinci sırada bulunan öğrencilere burs verilir.   

Fakülte ve Yüksekokula en yüksek puan ile kaydolan öğrencilere ilk yıl burs ödenir. Bu 
öğrencilere burs ödemesi ancak sınıfının tüm derslerini başarması halinde ertesi yıl devam eder, aksi 
halde burs ödemesi ilk yılın sonunda durdurulur. 

c) Üniversitemiz öğrencilerinden spor, kültür, sanat dallarında başarılı öğrencilere burs verilir. 
Bu alanlarda ulusal ve uluslar arası yarışmalarda dereceye giren öğrenciler bursa aday olur.  

 
 
 
 



Hizmet Karşılığı Nakit Burs 
Madde 6- Rektörlük ve Fakülte/Yüksekokul yönetimleri tarafından öğrencilerin 

çalışabilecekleri hizmetlerde görevlendirilmeleri karşılığı, öğrencilere ödenen bursa hizmet karşılığı 
nakit burs denir. 

Madde 7- Hizmet karşılığı nakit burs almak amacıyla başvurabilmek için, öğrencinin genel not 
ortalamasının en az 2.50 olması ve çalışma alanında gereken bilgi ve deneyime sahip bulunması 
gerekir. 

Madde 8- Hizmet karşılığı nakit bursuna hak kazanacakların belirlenmesinde,  
1.  Şehit çocuğu olanlara, 
2.  Anne veya babası ölmüş olanlara, 
3.  Engelli olanlara öncelik tanınır. 
Yemek Bursu 
Madde 9- Belirlenen sayıda öğrenciye, öğle yemeğini üniversite öğrenci yemekhanelerinde   

karşılıksız yiyebilmesi için verilen bursa yemek bursu denir. 
Burslardan Yararlanma 
Madde 10- Burs şartları, öğrencilerde aranılacak nitelikler ile burs almaya hak kazanacak 

öğrencilerin belirlenmesi yöntemi, Burs Üst Kurulunca tespit edilir. 
Burslardan yararlanmak isteyen öğrenciler, burs başvuru formunu doldurarak, Fakülte veya 

Yüksekokullarına başvururlar. Bu başvurular Fakülte/Yüksekokullar  tarafından oluşturulan Burs 
Komisyonlarınca değerlendirilir Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca karara bağlanır ve Burs 
Üst Kuruluna  teklif edilir. 

Burs Üst Kurulu, burs başvurusu sırasında ya da gerekli gördüğü durumlarda verilen bilgilerin 
doğruluğunu araştırır; yapılan araştırma sonucunda, verilen bilgilerin yanlış olduğu tespit edilirse, 
verilmekte olan bursu kesebilir, geri ödemesini isteyebilir ve ilgili öğrenci hakkında disiplin 
soruşturması açılmasını önerebilir. 

Burs  almaya hak kazanan öğrenciler, Burs Üst Kurulunca tespit edilerek ilan edilir.  
MIKTAR VE ÖDEME 
Madde 11- Öğrencilere ödenecek burs miktarı, ödeme şekli ve süresi imkanlar ölçüsünde,  

Burs Üst Kurulu tarafından belirlenir. 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde 12- Burs için her eğitim yılı başında tekrar başvuru yapılması gerekir. Burs verilmesine 

esas olan koşullarda değişiklik olması halinde burs kesilir.  
Madde 13- Bu Yönergede bulunmayan hususlarda karar vermeye Burs Üst Kurulu yetkilidir. 
YÜRÜRLÜK 
Madde 14- Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 
YÜRÜTME 
Madde 15- Bu Yönerge hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


