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ÜNİVERSİTELERDE 
SUNULAN BURS 

İMKANLARI  
MEHMET AKİF ERSOY AİHL REHBERLİK SERVİSİ  



Üniversitelerde 
Sunulan Burs 
Çeşitleri 
BURS VEREN ÜNIVERSITELER  
ARASINDA BURSLAR ÜNIVERSITELERE 
GÖRE FARKLI ORANLARDA VE FARKLI 
BAŞLIKLAR  
ALTINDA YER ALMAKTADIR.  



BURS ÇEŞİTLERİ 

• ÖSYM Bursları,  

• Tercih Bursları,  

• Akademik Başarı Bursları, 

• Üniversite Giriş Bursu,  

• Kardeş Bursu,  

• Kurum Bursu,  

• Özel Mahrumiyet Bursu,  

• Spor Bursu,  

• Bilim, Sanat, Din ve Kültür Bursu,  

• IB Bursu, 

• TÜBİTAK Bursu,  

• Personel Bursu,  

• Mezuniyet Bursu,  

• İhtiyaç Bursu,  

• Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu,  

• Engelli Öğrenci Bursu olmak üzere farklı başlıklarda ve 

%75,%50,%25 ve %5 gibi farklı oranlarda verilmektedir. 



ÖSYM BURSLARI  

ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilen 

öğrencilere ilgili mevzuat gereğince verilen burstur ve 

ÖSYM tarafından tanınır. Buna göre ÖSYS Kılavuzunda 

yer alan; %100 Burslu programlara yerleştirilen 

öğrenciler, öğretim ücretinin tamamından muaftır. 

 

 
SPOR BURSU 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından imzalanan 

protokol kapsamında; “Vakıf Üniversitelerinde” 

belirlenen alanlarda son dört yıl içinde başarılı 

olduğu belgelendirilen “Milli Sporculara”, tercih 

etmeleri ve yerleşmeleri halinde normal Eğitim-

Öğretim süreleri boyunca “%100 Eğitim Bursu 

Desteği”  verilmesidir. 

AKADEMİK BAŞARI 
BURSU 

Öğrenim süresi boyunca her eğitim ve 

öğretim yılının sonunda akademik 

başarı durumlarına göre normal 

öğrenim süresi içerisinde verilen 

burstur. 



BİLİM SANAT DİN K.  BURSU  

Bilim, Sanat, Din ve Kültür Bursu. Bilim, 

Sanat, Din ve Kültür alanlarında 

uluslararası platformda başarı kazanmış 

öğrencilere verilen burslardır. 

TERCİH BURSLARI  

Bazı vakıf üniversitelerinde 

yerleştikleri program öncesindeki 

bütün tercihlerini Üniversitesi'nin 

önlisans ve lisans programları 

arasından yapan adaylara tercih 

bursu verilmektedir. 

 

 

TUBİTAK BURSU  

 

 

 

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatlarında 

madalya alan, Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi/ülkelerini 

temsil eden takımlarda yer alan, veya Ortaöğretim Öğrencileri Arası 

Araştırma Projeleri Yarışmalarında ödül alan ve daha sonra 

TÜBİTAK tarafından gönderildiği “Uluslararası Proje Yarışmalarında” 

birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanan öğrencilere lisans bursu 

vererek başarılı öğrencileri desteklemektir 



BURS VEREN 
DEVLET 

ÜNİVERSİTELERI 
 



ODTÜ:  

ODTÜ’nün verdiği başarı 

burslarında herhangi bir ortalama 

tutturma gibi bir zorunluluk 

bulunmuyor. Burslar 1 yıl hazırlık 

ve 4 yıl bölümde geçerli. Bursa 

hak kazanmak için ODTÜ’yü 

tercih listenizde 1. sıraya 

yazmanız gerekiyor. 

 

Uluslararası değişim 

programlarından kabul alma ya 

da yurt dışında staj yapma 

durumunda, gidiş dönüş uçak 

biletini de kapsıyor. 



İTÜ:  

Detaylı bilgi için: 

http://www.yurtburs.itu.edu.tr/burs/ 

basari-bursu 

 

İTÜ’de burslar genel not ortalamasının 

4.00 üzerinden 3.00’ın altına düşmesi 

durumunda kesiliyor. Burslar 1 yıl 

hazırlık ve 4 yıl bölümde geçerli. Bursa 

hak kazanmak için İTÜ’yü tercih 

listenizde 1. sıraya yazmanız gerekiyor. 

 



BOĞAZ iÇ i  
ÜNIVERS iTESi  

 Detaylı bilgi için: 

https://tanitim.boun.edu.tr/basar

i-burslari 

 

Boğaziçi Üniversitesi verdiği 

başarı burslarının devamında not 

ortalaması koşulu aramamaktadır. 



İSTANBUL ÜNIVERSITESI:   

Aday öğrencilerin YKS’de ilk 200’de 

olup İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini 

tercih etmeleri durumunda aylık 300 TL 

nakit bursu, dizüstü bilgisayar, üniversite 

yemekhanelerinden ücretsiz 

yararlanma, eğitim süresince üniversite 

yurtlarında ücretsiz konaklama 

olanakları sağlıyor.  

 

Detaylı bilgi için: 

http://istanbultiptanitim.istanbul.edu.tr/

index.php/barinma/ 



ABDULLAH GÜL 
ÜNIVERSITESI:   

Vakıf destekli devlet üniversitesi 

olan Abdullah Gül Üniversitesi 

(AGÜ) başarı durumuna göre 5 yıl 

süre ile yılda 9 ay nakit bursu 

veriyor.  

 

Detaylı bilgi için: 

http://www.agu.edu.tr/burs 



ANKARA SOSYAL 
BILIMLER ÜNIVERSITESI  

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde 

Hukuk Fakültesi, İslami İlimler 

Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 

bölümlerinden birine, aşağıdaki 

sıralamalara göre nakit bursu veriyor.  

 

Detaylı bilgi için: 

https://hf.asbu.edu.tr/tr/duyuru/asb

ude-ilk-10000e-burs-imkani 

 



SAĞLIK BILIMLERI 
ÜNIVERSITESI:  

Sağlık Bilimleri Üniversitesini tercih 

eden ilk 100’deki aylık 3 bin lira, 101-

500’e giren öğrencilere 2 bin lira, 501-

1000’e giren öğrencilere aylık bin lira 

üstün başarı bursu verilmektedir.  

 

Detaylı bigi için: 

https://www.sbu.edu.tr/tr/duyuru/yC

mJYu-neden-saglik-bilimleri-

universitesi 

 

 



RECEP TAYYIP ERDOĞAN 
ÜNIVERSITESI  

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre öğrencinin genel akademik not ortalamasının 

4.00 üzerinden 2.50’nin altına düşmesi, sınıf kaybı ve alttan dersinin bulunması, kayıt 

dondurması/izinli olması ya da uzaklaştırma veya daha üst bir ceza alması 

durumunda burs kesilir. Kesilen burslar başarı durumu düzeltilse dahi devam etmez.  

 



BURS VEREN 
VAKIF 

ÜNİVERSİTELERİ 



BILKENT ÜNIVERSITESI  

Bilkent Üniversitesi  2021 YKS’de  sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde ilk 

10.000’de olan ve tam burslu olarak bir bölüme yerleşen öğrencilere ekonomik 

durumlarından bağımsız olarak başarı bursu veriyor. Bilkent Üniversitesi ücretsiz 

yurt ve yılda 8 boyunca ayda 1200 TL nakit burs veriyor. Yurtta kalmayı tercih 

etmeyen öğrenciler için nakit burs miktarı 1600 TL’yi buluyor. 

 

 Detaylı bilgi için: https://w3.bilkent.edu.tr/www/kapsamli-burslu-ogrenciler-

icin-onemli-bilgiler/ 

 

 



SABANCI ÜNIVERSITESI  

Sabancı Üniversitesi  2021 YKS’de  ilk 1000’de olan ve tam burslu olarak bir 

bölüme yerleşen öğrencilere ekonomik durumlarından bağımsız olarak başarı 

bursu veriyor. Sabancı Üniversitesi ücretsiz yurt ve yılda 9 boyunca ayda 1000 

TL nakit burs veriyor. Yurtta kalmayan öğrencilere yurt ücretinin 2/3’ü kadar 

ek nakit burs da veriliyor.  

 

Detaylı bilgi için: https://www.sabanciuniv.edu/tr/burslar-ve-ucretler 

 



MEF ÜNIVERSITESI  

MEF Üniversitesi YKS sonucuna göre 

aşağıda belirtilen koşullarda yerleşen 

öğrencilere yılda 9 ay nakit bursu 

vermektedir.  

 

Detaylı bilgi için: 

https://aday.mef.edu.tr/burslar-ve-

ucretler/ 

 

 



HASAN KALYONCU  
ÜNIVERSITESI  

Hasan Kalyoncu Üniversitesi YKS 

yerleştirme sonucuna göre ilk 10.000’e 

giren öğrencilere derslere devam 

ettiği, disiplin cezası almadığı ve yıl 

kaybı bulunmadığı sürece aşağıdaki 

nakit bursları verilir.  

 

Detaylı bilgi için: 

https://www.hku.edu.tr/burs-

olanaklari/ 

 

 

 



 KONYA GIDA VE TARIM 
ÜNIVERSITESI  

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 

yerleştiği puan türünde aşağıdaki 

derecelere giren öğrencilere 8 ay 

süreyle nakit bursu vermektedir. 

 

 Detaylı bilgi için: 

https://aday.gidatarim.edu.tr/ucretler

-ve-burslar 

 

 



 BAŞKENT ÜNIVERSITESI  

Başkent Üniversitesi yerleştiği puan 

türünde aşağıdaki derecelere giren 

öğrencilere 9 ay süreyle yemek ve 

nakit bursu vermektedir.  

 

Detaylı bilgi için: 

https://www.baskent.edu.tr/belgeler

/adaylar/burslar.pdf 

 

 



 İSTANBUL AYDIN 
ÜNIVERSITESI:   

İlk bine 4 bin TL, 

 ilk 2 bine 3 bin TL,  

ilk 3 bine 2000 TL aylık burs imkanı tanıyor. 

 



TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI 
ÜNIVERSITESI  

TOBB ETÜ’nün tam burslu öğrencilerimize 

sağladığı tüm burs olanakları karşılıksızdır. Bu 

burs olanakları, öğrencinin akademik 

başarısından bağımsız olarak, Tıp Fakültesi 

öğrencileri için hazırlık sınıfı dahil 8 yıl, diğer 

fakülte ve bölümlerin öğrencileri için 5 yıl + 1 

dönem boyunca kesilmez. Belirtilen bu sürelere 

hazırlık sınıfı dahildir.  

 

Detaylı bilgi için: 

https://www.etu.edu.tr/tr/aday-

ogrenci/burslar 

 



KADIR HAS ÜNIVERSITESI  

Kadir Has Bursu, derslere kayıt ve devam 

koşulunu yerine getiren öğrencilere bir eğitim 

yılında 9 ay süre ile ödenir ve normal öğrenim 

süresince devam eder. Bu süre yabancı dil 

hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için 5 yıl, 

fakültelerin birinci sınıfına başlayan öğrenciler 

için 4 yıldır. Genel not ortalamasını 4.00 

üzerinden 1.80’in altına düşürenlerin bursları, 

ortalaması 1.80 üzerine çıkana kadar askıya 

alınır.  

 

Detaylı bilgi için: 

https://aday.khas.edu.tr/burslar 

 

 



İSTANBUL MEDIPOL 
ÜNIVERSITESI:    

İstanbul Medipol Üniversitesi yerleştiği 

puan türünde aşağıdaki derecelere 

giren öğrencilere 7 ay süreyle nakit 

bursu vermektedir.  

 

Ayrıntılı bilgi için: 

https://www.medipol.edu.tr/ogrenci/

aday-ogrenci/egitim-firsatlari/burs-

firsatlari 

 

 



YEDITEPE ÜNIVERSITESI:    

Yeditepe Üniversitesi SAY, SÖZ ve EA 

puan türüyle öğrenci alan programlara 

yerleştirilen ve yerleştirildiği 

programın puan türünde aşağıdaki 

sıralamalara giren öğrencilere yılda 9 

ay süreyle ücretsiz yurt veya ücretsiz 

ulaşım ile aşağıdaki nakit burslarını 

vermektedir.  

 

Ayrıntılı bilgi için: 

https://yeditepe.edu.tr/tr/aday-

ogrenci/burs-olanaklari 

 

 



ÖZYEĞIN ÜNIVERSITESI  

Özyeğin Üniversitesi YKS ilk yerleştirme 

sonucuna göre lisans programlarının tam burslu 

kontenjanlarına ilk altı tercihleri arasında 

yerleştirilen ve ilgili programın puan türünde 

belirtilen başarı sıralamasına giren öğrencilere 

yurt, yemek ve nakit burslarını veriyor.  

 

Detaylı bilgi için: 

https://aday.ozyegin.edu.tr/tr/burslar-ve-

ucretler 

 

 



İBN HALDUN 

ÜNİVERSİTESİ 
 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN: 

 

https://aday.ihu.edu.tr/burs-

olanaklari 



BU SUNUMDA ÖRNEK TEŞKİL ETMESİ İÇİN BİLİNEN ÜNİVERSİTELERİN 

SADECE BİR KISMI ALINABİLMİŞTİR.  

 MERAK ETTİĞİNİZ DİĞER ÜNİVERSİTELERİN BURS VE DİĞER İMKANLARI İÇİN 

LÜTFEN İNTERNET SİTELERİNİ VE SOSYAL MEDYA UYGULAMALARINI 

ZİYARET EDİNİZ.  

SINAVA GİRECEK TÜM  
 

 ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR  


