T.C.
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
BURS, ORANSAL İNDİRİM VE DESTEK YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı; Çağ Üniversitesi’nin önlisans, lisans ve lisansüstü diploma
programlarındaki öğrencilere verilecek burs, oransal indirim ve desteklerle ilgili esasları
belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, Çağ Üniversitesi’nin önlisans, lisans ve lisansüstü diploma
programlarındaki öğrencilere verilecek burs, oransal indirim ve desteklerle ilgili hükümleri
kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Çağ Üniversitesi Ana
Yönetmeliği ile Çağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
esas alınarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 4- Yönergede geçen;
a) Burs: Öğrenim ücreti alınmamasını,
b) Oransal İndirim: Öğrenim ücretinin ÖSYM Yükseköğretim Programları Kurumları ve
Kontenjanları Kılavuzunda belirlenen orandaki kısmının alınmamasını,
c) Destek: Çağ Koleji ve Çağ Üniversitesi mezunlarının, Çağ Üniversitesinde çift anadal
eğitimi almaya hak kazananların, şehit ve gazi yakınlarının, Çağ Üniversitesinde görev
yapan araştırma görevlilerinin ve sporun desteklenmesi amacıyla öğrenim ücretinin
tamamen alınmamasını ya da belli oranlarda indirime tabi tutulmasını,
d) Burs Komisyonu: Burs, oransal indirim ve destek başvurularını değerlendirmek üzere
Mütevelli Heyetçe kurulan 3 kişilik komisyonu,
e) GNO: Öğrencinin Üniversitede öğrenim gördüğü süredeki ortalama başarısının
göstergesi olan Genel Not Ortalamasını,
f) Mali İşler Daire Başkanlığı: Çağ Üniversitesi Mali İşler Daire Başkanlığı’nı,
g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Çağ Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nı,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
i) Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: Çağ Üniversitesi Senatosunu,
k) Üniversite: Çağ Üniversitesini,
l) Üniversite Yönetim Kurulu: Çağ Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
m) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını,
n) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,
o) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
p) Mütevelli Heyeti: Bayboğan Eğitim Vakfı Mütevelli Heyetini,
q) Öğrenim Süresi: Kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın, öğrenim süresi
iki yıl olan ön lisans programları için dört yarıyıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans
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programları için sekiz yarıyıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlan için on
yarıyıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlan için oniki yarıyıl, bunlarla
birlikte zorunlu hazırlık eğitimi olan programlar için öğrencinin hazırlık sınıfına
devam etmesi durumunda ek olarak bu iki yarıyılı, tezli yüksek lisansta hazırlık hariç
dört yarıyıl, doktorada hazırlık hariç sekiz yarıyıl, lisans mezuniyeti ile doğrudan
doktoraya kabul edilenler için ise on yarıyıl,
r) Öğrenim Ücreti: Mütevelli heyet tarafından tespit edilen ve her yıl yayımlanan Yüksek
Öğretim Kurumları Sınavı Yüksek Öğretim Programlan ve Kontenjan Kılavuzunda
çerçevesi yer alan, kişisel ve sarf malzemesi, yeme, içme ve barınma gideri haricinde,
başarı veya not ortalaması gibi şartlara bağlı olmaksızın ilgili programın
yeterliklerinin sağlanması kapsamında eğitim, öğretim ve saha/uygulama eğitimleri
için gerekli olan ücreti,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Sağlanan Burs, Oransal İndirim ve
Destekler
Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Sağlanan Burs ve Oransal İndirimler
Madde 5- a) Burs; Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre Üniversite’ye %100
burslu yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burstur. Bu öğrencilerden öğrenim süresi
boyunca öğrenim ücreti alınmaz. Öğrenim süresini aşan öğrenciler öğrenimlerine ücretli
olarak devam ederler. 2547 Sayılı Kanunun Ek 9. maddesi kapsamındaki öğrenciler, Çağ
Üniversitesine yatay geçiş yapmaları halinde öğrenim süresi içinde burstan yararlanırlar.
Yatay geçişle başka bir kuruma geçiş yapıp geri dönmek isteyenler 2547 Sayılı Kanunun Ek
9. maddesinde belirtilen burstan yararlanamazlar. Ön lisans ve lisans programları için ilgili
yılın kılavuzunda belirlenmiş olan burslu kontenjanın dolmaması halinde ve burslu öğrencinin
kaydını sildirmesi nedeniyle burs oranının düşmesi durumunda eksik sayı tamamlanır.
b) Oransal İndirimler; Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre Üniversite’ye %75,
%50 ya da %25 indirimli yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirimdir. Bu
öğrencilerden eğitim-öğretim ücretinin yerleşme ya da kabullerinde belirlenen orandaki kısmı
alınmaz.
Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Sağlanan Destekler
Madde 6- Destekler; kurum desteği, çift anadal desteği, şehit eşi ve çocukları ile gazilere
verilen destekler ile spor desteğini kapsar.
Kurum Desteği
Madde 7- Çağ Üniversitesine kayıtlı öğrencilerden:
a) Ortaöğreniminin tamamını (lise öğrenimi) Çağ Kolejinde tamamlamış ve mezun
olanlardan, Çağ Üniversitesi önlisans ve lisans bölümlerinin ücretli veya %25 indirimli
programlarına tercihleri sonucu yerleşip kayıt yaptıran öğrenciler ile bir başka yükseköğretim
kurumuna yerleşip Çağ Üniversitesine yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler kurum
desteğinden yararlanır. Bu madde kapsamında bulunan öğrencilerden Çağ Üniversitesine
ücretli yerleşen öğrencilerin öğrenim ücretleri % 50 oransal indirime tabi tutulur. Çağ
Üniversitesine % 25 oransal indirimli yerleşen öğrencilerin indirimi %50’ ye tamamlanır.
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b) Çağ Üniversitesi lisans programlarından mezun olup, Çağ Üniversitesi lisansüstü
programlarına tezli-tezsiz programlardan birine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden, aldığı
ALES puanına göre hak ettiği indirim oranı % 50’ den az olanlara %50 oranında oransal
indirim uygulanır.
Çift Anadal Desteği
Madde 8- Üniversitenin bölüm/programlarında burslu/oransal indirimli/destekli okurken çift
anadal veya yandal yapmak isteyen öğrenciler, kayıtlı oldukları anadalın burs/indirim/destek
oranında çift anadal ve yandal programlarına da aynı burs/oransal indirim/destek ile devam
eder.
Şehit ve Gazi Yakınları (eş ve çocukları) Desteği
Madde 9- ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre Üniversitenin
lisans ve önlisans programlarına yerleşen ve kayıt yaptıran şehit/gazi eşi ve çocuklarından,
ilgili belgelerin Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınmış olması
kaydıyla her bir program için puanı en yüksek olan bir öğrenciye Şehit ve Gazi Yakınları (eşçocukları) Desteği verilir. Belgelerin doğruluğu belge veren askeri ve emniyet güvenlik
birimlerine yazı ile sorulur. Alınan cevap olumlu ise destek verilir. Bu kapsamda bulunan
öğrencilerden öğrenim süreleri ile sınırlı olmak üzere öğrenim ücreti alınmaz.
Spor Desteği
Madde 10- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen mutabakat metninde belirtilen
alanlarda son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara, ÖSYM’ce yapılan
sınavlar sonucunda üniversitemiz programlarını tercih edip kayıtlananlara %100 oranında
eğitim desteği verilir. Bu madde kapsamındaki öğrencilerden öğrenim süreleri ile sınırlı
olmak üzere öğrenim ücreti alınmaz.
Yüksek Lisans Düzeyinde Sağlanan Burs ve Oransal İndirimler
Madde 11- a) Yüksek lisans öğrencilerinin öğrenim ücretlerinde, başarı düzeylerine göre
aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda indirim uygulanır:
ALES Başarı Puanı
80,00 - 100
65,00 - 79,99
60,00 - 64,99

İndirim Oranı (%)
75
50
25

b) Tezli yüksek lisans ve doktora düzeyindeki her bir diploma programında öğrenim gören
öğrencilerden en az yüzde on beşi kadar öğrenci burslu olarak öğrenim görür. Bu
öğrencilerden eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin herhangi bir ücret talep edilmez. Burslu
öğrencilerin belirlenmesinde en yüksek yerleştirme puanı sıralaması dikkate alınır.
Araştırma Görevlileri Desteği
Madde 12- Çağ Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan öğretim elemanlarına
Çağ Üniversitesinin lisansüstü programlarında yapacakları lisansüstü eğitimlerine ALES
puanlarına bakılmaksızın “Araştırma Görevlileri Desteği” verilir. Bu madde kapsamındaki
araştırma görevlilerinden öğrenim ücreti alınmaz.
Burs/Oransal İndirim/Destek Süresi ve Devam Koşulları
Madde 13– a) Burs, oransal indirim ve destekler öğrenim süresi için verilir.
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b) Hazırlık sınıfında burs/oransal indirim/destek süresi en fazla 1 akademik yıldır (2 yarıyıl).
c) Burs/oransal indirim/desteklerin süresi, öğrencinin kayıt tarihinden başlayarak öğrenim
gördüğü programın öğrenim süresi kadardır. Bir yarıyıl hazırlık okuyan öğrencinin ikinci
yarıyılı öğrenim süresine eklenir.
d) Öğrencinin kayıt dondurması durumunda bursu/oransal indirimi/desteği dondurulur.
Ancak, iznin bitim süresinde üniversiteye kayıt yenilediği dönem/yıl aynı burs/oransal
indirim/destek tekrar verilir. Bu durumda, izinli geçirilen süreler öğrenim süresine sayılmaz.
e) Başarısızlık nedeni ile tekrara kalan öğrencilerin bursu/oransal indirimi/desteği kesilmez.
Öğrencinin GNO’ suna bakılmaksızın bursu/oransal indirimi/desteği ertesi yıl devam eder.
f) Yaz öğretimi burs/oransal indirim/destek kapsamı dışındadır. Burslu öğrenciler belirlenen
kredi ücretinin yarısını öderler.
g) Oransal İndirimler ve burslar yüksek lisans programlarında öğrenim süresi için verilir.
Burs, Oransal İndirim ve Desteklerin Kesilmesi
Madde 14- a) Yabancı Diller Yüksekokulunda devamsızlıktan kalıp yaz okuluna da devam
etmeyen öğrenciler ile önlisans, lisans ve yüksek lisans bölüm/programlarında bir dersten dahi
devamsızlık yapan öğrencilerin,
b) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilen öğrencilerin,
c) Disiplin cezası nedeni ile uzaklaştırma alan öğrencilerin,
d) Öğrenci iken tutuklanarak ceza alan öğrencilerin,
e) Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan öğrencilerin,
g) Yatay geçiş ile üniversite içinde bölüm değiştiren ve başka bir kuruma geçen öğrencilerin,
oransal indirimleri/destekleri kesilir.
h) Kurum desteği bu madde hükmü dışında tutulur.
ı) Kayıt yenilenmeyen ve ders kaydı yapılmayan dönemde oransal indirim/destek kesilir.
Takip eden dönemde kaydını yenilemek isteyen öğrenciler kayıt yenilemek istedikleri
dönem/yıl için ücretli olarak kayıt yaptırırlar.
i) ÖSYM tarafından yapılan sınavları sonucunda Çağ Üniversitesine burslu yerleşen
öğrencilerin bursları başarı durumlarına bakılmaksızın öğrenim süresi boyunca kesilmez.
Bununla birlikte bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencinin ceza süresince tüm
bursları kesilir. Öğrencinin ikinci bir kez daha Üniversiteden uzaklaştırma cezası alması
halinde bursu tekrar bağlanmamak üzere kesilir. Üniversiteden çıkarma cezası verilen öğrenci
daha sonra herhangi bir şekilde Üniversiteye devam hakkı kazansa dahi burs verilmez.
Aynı Anda Birden Fazla Burs/Oransal İndirim/Destek Hak Etme
Madde 15- Bu yönerge çerçevesinde öğrenci aynı anda birden fazla burs/oransal
indirim/destek hak ettiğinde sadece birisinden ve en yüksek olanından yararlanır.
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 16- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Çağ Üniversitesi Ana Yönetmeliği,
Çağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Doktora Burs
Yönergesi, Mütevelli Heyeti, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 17- Bu Yönerge, 2020-2021eğitim-öğretim yılından itibaren Üniversite Senatosunun
kararı ve Mütevelli Heyeti onayından sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18- Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.
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