ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ BURSLARI VE İNDİRİMLİ ÖĞRENİM YÖNETMELİĞİ
(Uluslararası Final Üniversitesi Kuruluş ve İşleyiş Tüzüğü Madde 38 (2) ve 50 Altında Yönetmelik)
Uluslararası Final Üniversitesi Rektörlüğü, ‘Uluslararası Final Üniversitesi Kuruluş ve İşleyiş Tüzüğü’ nün 38(2)
ve 50 Maddeleri uyarınca, Uluslararası Final Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile aşağıdaki yönetmeliği yapar.
Kısa İsim

1.

Bu yönetmelik, “Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Öğrenci Bursları ve
İndirimli Öğrenim Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

Kapsam

2.

Bu Yönetmelik, burs veya öğrenim ücretinde indirim almaya hak kazanan UFÜ
öğrencilerinin bu haklarını nasıl ve ne şekilde kullanabileceklerini, kapsamını,
miktarını, süresini, başvuru koşullarını ve sona ermesine ilişkin düzenlemeleri
kapsar.

Amaç

3.

Bu yönergenin amacı; UFÜ’nün eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek, başarılı
öğrencileri ödüllendirmek, öğrencilerin spor ve sanata olan ilgilerini desteklemek.

UFÜ’ye Giriş Bursları

4.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretime Geçiş
Sınavı (YGS), Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) veya Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
ile UFÜ’nün burslu programlarına yerleştirilen öğrenciler veya UFÜ’nün KKTC
uyruklu öğrencilere yönelik düzenlediği giriş ve burs sınavına göre Mütevelli
Heyeti kararıyla belirlenen burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğrenim
süreleri boyunca öğrenim ücretinden yerleştikleri kontenjanın burs oranında
muaftırlar. Burs yalnızca öğrenim ücretinin muafiyetini kapsar. Yerleştirildiği
programdan ayrılan öğrenci burs hakkını yitirir. Ancak benzeri programlar
arasında geçiş yapan öğrencilerin durumları Mütevelli Heyetince karara bağlanır.

Tercih İndirimi

5.

(1) Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve
Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan programlara ilk üç tercihi ile
ÖSYM tarafından yerleşen öğrencilere ödemekle yükümlü oldukları öğrenim
ücretinin %20’si kadar indirim uygulanacaktır. Mütevelli Heyeti kararı ile
tercih indirimi uygulanacak programlar her yıl yenilenebilir.
(2) Söz konusu tercih indirimi Final Eğitim Kurumlarından mezun olmuş veya
son 1 yıl içerisinde Final Eğitim Kurumlarında eğitim almış ve
üniversitemizde eğitim – öğretim görme hakkı kazanan öğrencilere ödemekle
yükümlü oldukları eğitim ücreti üzerinden %30 olarak uygulanacaktır.

Başarı Bursu

6.

Hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları programda ilk iki yarıyılı tamamlayan ve
programda belirtilen dönemlik ders yükünü taşıyan önlisans ve lisans
öğrencilerine, dönem not ortalaması (GPA) 4.00 üzerinden 3.50 ve üstü olmak
ve Genel Not Ortalaması (CGPA) en az 3.00 şartıyla, kayıtlı bulunduğu
programda ilk 3’e giren öğrencilere ödemekle yükümlü oldukları öğrenim
ücretinin %20’si ila %40’ı oranında burs sağlanır. Dönem not ortalaması
(GPA) aynı olan öğrenciler için sıralama Genel Not Ortalaması (CGPA) göz
önüne alınarak yapılır. Hem Dönem not ortalaması (GPA) hem de Genel Not

Ortalaması (CGPA) aynı olan öğrenciler aynı kategoride burs almaya hak
kazanır.
Birinci: %40
İkinci:

%30

Üçüncü: %20
Başarı bursları dönemlik olup her dönem sonunda yukarıda belirtilen kriterlere
göre değerlendirilir. (Değişiklik; Senato No: 18-19-01-04, Tarih: 20/09/18)
Sporcu İndirimi

7.

(1) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencilerine en az iki
yıllık lisanslı sporcu olmaları durumunda ödemekle yükümlü oldukları
eğitim ücreti üzerinden %10 indirim verilmektedir.
(2) UFÜ’yü temsilen katıldığı, Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen
düzeydeki bir sportif etkinlikte, bireysel veya takım olarak birinci olma
başarısını gösteren veya UFÜ Spor Kulüpleri’nden birisinde aktif spor
yapan ve kendi dalında ülkesinde milli olmuş bir sporcuya, Üniversite’de
aktif ve başarılı spor yaşamı sürdürmesi koşulu ile verilen burstur. Sporcu
indirimleri 2 dönemliktir. İndirim öğrenim ücretinin tümünü veya bir
kısmını kapsar. İndirimin kapsamı ve koşulları her akademik yıl için
BESYO müdürünün görüşleri ve Rektörlüğün önerisi ile Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenir.

Kardeş İndirimi

8.

Kardeşlerin üniversitenin programlarında öğrenim görmesi ve kayıtlı olması
halinde, her birine ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücreti üzerinden %10
indirim uygulanır. Kardeşlerden biri mezun olduktan sonra diğer kardeşin indirimi
devam eder.

Lise Birincisi İndirimi

9.

Üniversitenin herhangi bir programına kayıt yaptırmaya hak kazanan, KKTC lise
veya dengi okul mezuniyet derecesi pekiyi olan okul birincilerinin veya TC
liselerinden mezun olup UFÜ’nün herhangi bir lisans programına ÖSYM
tarafından okul birincisi kontenjanı ile yerleştirilen okul birincilerinin ödemekle
yükümlü oldukları öğrenim ücretlerine %25 indirim uygulanır.

TÜBİTAK ve
Uluslararası Bilim
Kurulları Bursu

10. TÜBİTAK projelerine veya TÜBİTAK adına Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına
lise seviyesindeyken katılan ve Matematik, Fizik, Bilgisayar, Kimya, Biyoloji
alanlarından herhangi birinde altın, gümüş, bronz madalya alan öğrencilere
ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %50 si kadar burs verilir.

KKTC Liselerinden
Mezun olan TC
Vatandaşı Öğrencilere
Uygulanan İndirim

11. TC uyruklu olup KKTC liselerinden birinden mezun olan ve UFÜ’ye kayıt yapan
öğrencilerin öğrenim ücreti KKTC vatandaşı öğrencilerin ödemekle yükümlü
oldukları öğrenim ücreti kadardır.

Şehit İndirimi

12. UFÜ’de okuma hakkı kazanan şehit çocuklarına %100 öğrenim ücreti indirimi
uygulanır.

Final Eğitim
Kurumları
Öğrencilerine
Yönelik
İndirimler

13. Final Eğitim Kurumlarından mezun olmuş veya son 1 yıl içerisinde Final Eğitim
Kurumlarında eğitim almış ve üniversitemizde eğitim – öğretim görme hakkı kazanan
öğrencilere ödemekle yükümlü oldukları eğitim ücreti üzerinden %20 oranında
indirim uygulanır.
Tercih indirimi ile birlikte bu oran, bu yönetmeliğin 5 (2) maddesinde belirtildiği gibi

%30 olarak uygulanır.
UFÜ ve DMG Grup
Çalışanları ve
Çocuklarına Yönelik
İndirimler

14. DMG grup ve UFÜ çalışanlarına, çalışanlarının eş ve çocuklarına her biri için
ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücreti üzerinden %20 indirim uygulanır.

Engellilere Yönelik
İndirimler

15. Mütevelli Heyeti onayı ile her yıl KKTC uyruklu, %40 ve üzeri derecede ve engeli
ilgili kurumlar tarafından belgelenmiş öğrencilere, UFÜ’ye giriş koşullarını
sağlamaları koşuluyla, ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücreti üzerinden %50
öğrenim ücreti indirimi uygulanır.

Eğitim Mensuplarına ve 16. UFÜ’nün herhangi bir lisans programına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve eğitim
alanında görev alan (emekliler dahil) öğretmen veya öğretim elemanları ile asker
Güvenlik (Asker ve
ve polis çocuklarının öğrenim ücretlerine ödemekle yükümlü oldukları öğrenim
Polis) Mensuplarına
ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır.
İndirimler
Üçüncü Ülke Uyruklu
Öğrenci Bursları

17. Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından her yıl belirlenen kontenjanlar ve burs
oranları uyarınca yabancı uyruklu öğrencilere verilen burslardır. Bu burslar sadece
öğrenim ücretini kapsar.

Araştırma Görevlisi
Bursu

18. Lisansüstü programlara kayıtlı araştırma görevlilerine Rektörlüğün belirleyeceği ve
Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan kurallar çerçevesinde verilecek burslardır.

Kayıt Donduran Burslu
Öğrenci

19. UFÜ Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü madde 12 çerçevesinde değerlendirilir.

Disiplin Uygulaması

20. Disiplin cezaları durumunda burs uygulamasına ilişkin karar Dekan veya Müdürün
görüşleri alınarak, Rektörlüğün uygun görmesi halinde Mütevelli Heyeti tarafından
karara bağlanır.

Bursların Süresi

21. Başarı bursu dışında kalan burs ve indirimler öğrenim süresince devam eder.

Birden Fazla İndirim
Uygulaması

22. Bir öğrenci, birden fazla burs ve indirimden yararlanamaz (UFÜ’ye Giriş Bursları
ve Üçüncü Ülke Uyruklu Öğrenci Bursları hariç. Söz konusu burslara ek indirim
uygulanır). Birden fazla indirim ölçütüne veya kıstasına uyan öğrencilere, öğrenci
lehine en fazla avantaj sağlayan indirim uygulanır.

Diğer Hususlar

23. Bu yönetmelikte belirtilmeyen yada yönetmeliğin uygulanması sırasında
oluşabilecek ve yönetmelikte açık olarak ifade edilmeyen durumlarda, Mütevelli
Heyeti konu ile ilgili karar alabilir.

Yürütme Yetkisi

23. Bu yönetmelik, UFÜ Rektörlüğünce yürütülür.

Yürürlüğe Giriş

24. Bu yönetmelik, Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyetinin onayladığı
tarihten itibaren yürürlüğe girer.

