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T.C. 
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 

BURS YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İstanbul Gedik Üniversitesi’nin ön lisans, lisans ve 

lisansüstü düzeyinde okumakta olan öğrencilerine sağladığı burs, indirim ve destekler ile 
ilgili düzenlemeleri kapsar. 
  

Tanımlar 
MADDE 2- 

  Bu Yönergede geçen; 
Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini, 
Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü, 
Senato: İstanbul Gedik Üniversitesi Senatosunu,  
Burs Komisyonu: İstanbul Gedik Üniversitesi Burs Komisyonunu,  
Mütevelli Heyeti: İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyetini,  
ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 
YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını  
DGS: Dikey Geçiş Sınavını  
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nu 
ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Burs ve İndirimler 

 
ÖSYM-YKS Bursları  
MADDE 3- (1) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı sonucuna göre 

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan İstanbul Gedik 
Üniversitesi programlarına yerleştirilen öğrencilere verilen tam ve kısmi burslardır.  

a) Tam Burs (%100 Burs): İstanbul Gedik Üniversitesi'ne merkezi yerleştirme sınavı 
sonucuna göre Tam Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile Tam Burslu 
olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim 
ücreti alınmaz.  

b) %50 indirim: İstanbul Gedik Üniversitesi’ne merkezi yerleştirme sınavı sonucuna 
göre %50 indirim ile yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile %50 indirim olarak 
kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim 
ücretinin %50’ si alınmaz.  

c) %25 indirim: İstanbul Gedik Üniversitesi'ne merkezi yerleştirme sınavı sonucuna 
göre %25 indirim ile yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile %25 indirim olarak 
kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim 
ücretinin %25’ i alınmaz.  

(2) İstanbul Gedik Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına ÖSYM tarafından 
yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucunda kayıt yaptıran gaziler ile şehit ve gazi 
çocuklarına, her bölüm/program için bir öğrenciye %100 öğrenim bursu verilir. Başvuran 
öğrenci sayısının fazla olması halinde bölüm/program başarı sırası dikkate alınır. Kümülatif 
not ortalaması (GNO), 2,50 ve üzeri olması koşuluyla burs, ilgili bölüm veya programın 
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normal öğrenim süresince devam eder. Kümülatif not ortalaması (GNO) 2,50’nin altına 
düşmesi halinde tekrar verilmemek üzere burs tamamen kesilir. Bu durumdaki öğrencilerin 
şehit veya gazi belgesini Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğünden 
alacakları onaylı belgeyle kanıtlamaları gerekir. 

(3) Burslar ve indirimler karşılıksız olup, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans için 4 yıl, ön 
lisans için 2 yıldır. Burslar ve indirimler zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı için 1 yıldır. Kayıt 
dondurulan dönemler, Eğitim-Öğretim süresine dahil edilmez. (2019-2020 Eğitim-Öğretim 
yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrenciler için geçerlidir) 

 
ÖN LİSANS-LİSANS İNDİRİMLERİ 
İlk Giriş Burs ve İndirimleri 
MADDE 4–  
(1) Tercih İndirimi:  
a) İstanbul Gedik Üniversitesi’nin tam ücretli, %50 ve %25 indirimli kontenjanlarını; 

İlk üç sırada tercih ederek yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere yıllık öğrenim ücreti 
üzerinden yapılan bir indirimdir. Bu indirim öğrencinin varsa bu yönergenin ÖSYM 
indirimleri düşüldükten sonra kalan öğrenim ücreti üzerinden uygulanır. İndirim oranı 
Rektörlüğün teklifi ve Mütevelli Heyet onayı ile her yıl belirlenir.  

b) Takip eden akademik yılda anılan tercih indirimine ek olarak her yıl 30 Nisan’a 
kadar Rektörlüğün teklifi ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenecek liselerden ilk üç sırada 
tercih ederek yerleşen öğrencilere kararda belirtilen oranda ilave indirim uygulanır. 
Bu indirimler karşılıksız olup, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans için 4 yıl, ön lisans için 2 
yıldır. İndirim zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı için 1(bir) yıldır. 

(2) DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Burs ve İndirimi: Dikey Geçiş ile İstanbul Gedik 
Üniversitesi’ne yerleşen Adalet ve Gedik Meslek Yüksekokulu mezunu öğrencilere 
bursluluk oranına ek %25 indirim uygulanır.  

(3) DGS ile yerleşen tüm öğrencilere uygulanan burs ve indirimler öğrencilerin lisans 
programına kayıt yaptırdığı yıl dahil intibak edildiği sınıftan itibaren normal öğrenim süresi 
boyunca geçerlidir. 

(4) Yatay Geçiş İndirimi: Üniversite içi yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYM 
bursları ve Üniversite tarafından yapılan indirimler aynı oranda devam ettirilir. Kurumlar 
arası yatay geçiş ya da Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapan öğrencilerin kayıt 
yaptırdıkları yıldaki ÖSYS-YKS puanları, Üniversitemizde o yıldaki tam bursluluk 
kontenjanını aşmamak koşuluyla hangi burs ve indirim oranına karşılık geliyorsa o oranda 
burs ve indirim oranında devam eder, ayrıca bir indirim yapılmaz. Ayrıca ÖSYS-YKS puanı 
%25 veya ücretli programa karşılık gelen öğrenciler ile ÖSYS-YKS puanı olmayıp yurt 
dışından Üniversitemize başarı puanına göre yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilere ve 
özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlere yatay geçişte %50 indirim uygulanır. Bu 
indirim normal Eğitim-Öğretim süresince geçerlidir. Yatay geçiş ile kayıt yaptıran tüm 
öğrencilere uygulanan indirimler öğrencilerin ön lisans ve lisans programına kayıt yaptırdığı 
yıl dahil intibak edildiği sınıf ve dönemden itibaren normal öğrenim süresi boyunca 
geçerlidir. 
 (5) ÖSYS-YKS Başarı ve Tercih İndirimi: YKS Sınavı sonucuna göre sıralamada 
Hukuk Fakültesi için ilk on bin, Diğer Fakülteler ve Programlar için ilk on beş bin içerisinde 
yer alan ve İstanbul Gedik Üniversitesi’ni birinci sırada tercih ederek kayıt yaptıran 
öğrencilere öğrenim ücretinin %100’ü oranında Halil Kaya GEDİK bursu verilir. Bu burs 
normal Eğitim-Öğretim süresini kapsar.  
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Okurken Edinilen İndirimler 
MADDE 5–  
(1) Akademik Başarı İndirimi: Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfındaki öğrenciler, 

tam burslu öğrenciler, disiplin cezası almış veya normal öğrenim süresini tamamlamış olan 
öğrenciler dışında, akademik yıl sonu itibariyle ilgili Eğitim-Öğretim programındaki tüm 
dersleri alarak başarılı olan, genel not ortalaması (GNO) 3.50’nin üzerinde ve 
bölüm/program birincisi olan öğrencilere, izleyen akademik yıl için bir yıl süre ile Mütevelli 
Heyet tarafından %10 oranında Akademik Başarı İndirimi verilir.  

(2) Vala Gedik Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Başarı İndirimi: İstanbul Gedik 
Üniversitesi’nde kayıtlı oldukları bölüm ve programlara en az iki yarıyıl devam eden, tam 
burslu olanlar hariç olmak üzere, bilim, kültür, sanat ve spor dallarından herhangi birinde 
ulusal ve uluslararası düzeyde 1. 2. ve 3. olan öğrencilerin öğrenim ücretlerinde izleyen 
Eğitim-Öğretim yılı için geçerli olmak üzere 1.öğrenciye %100, 2.öğrenciye %75, 3. 
öğrenciye %50 oranında; Vala Gedik Başarı İndirimi yapılır. 

 
Özel İndirimler 
MADDE 6– 
(1) Sporcu İndirimi: Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen 

alanlarda son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara Üniversitemizi tercih 
etmeleri ve Üniversitemize yerleşmeleri halinde Eğitim-Öğretim süreleriyle sınırlı olmak 
kaydıyla %100 oranında eğitim indirimi verilir.  

1. Grup; Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları, 
Olimpik ve Paralimpik spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa 
Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler 
kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finallerinde madalya kazanan sporcular, 

2. Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar 
kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası 
yapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa 
Kupaları Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, İslam 
Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite 
Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları’nda madalya kazanan 
sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik O1impiyatları’na 
katılan sporcular, 

3. Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası 
federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 16 ülke sporcusu, 
takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda 
madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler, Ümitler, 
Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası finalleri ile 
Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler, Ümitler, Gençler ve 
Yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları finallerine katılan sporcular. 
  (2) Kardeş İndirimi: İstanbul Gedik Üniversitesi’nde kısmi veya tam ücretli öğrenim 
gören kardeşlerden eğitim ücreti daha yüksek olan için %5 oranında indirim yapılır. 
Kardeşlerden birinin mezun olması halinde kardeş indirimi uygulanmaz. 
  (3) Çalışan İndirimi: İstanbul Gedik Üniversitesi, Gedik Holding ve grup 
kuruluşlarında çalışanlar ile çocuk ve eşlerine %30 indirim yapılır. 
  (4) Halil Kaya GEDİK Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi indirimi: 
Pendik Halil Kaya GEDİK Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu 
olup, İstanbul Gedik Üniversitesi’ni ilk beş sırada tercih ederek ve özel yetenek sınavı ile 
kazanan öğrencilere, kısmi burslarla kazanan öğrencilere, kalan tutar üzerinden %25, ücretli 
kazanan öğrencilere %50 indirim yapılır. 
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  (5) Anlaşmalı Kurum İndirimi: Yapılan protokol kapsamında, Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı özel ve resmi orta öğretim kurumları ile diğer eğitim ile ilgili merkezlerden 
yerleşen öğrencilerden, diğer kurum ve kuruluşların üyeleri ve birinci derece yakınlarından, 
Üniversitenin Ücretli, %25 indirimli, %50 indirimli programlarını tercih edenlere azami % 
10 ilave indirim uygulanabilir.  

(6) Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Genel Eğitim Müdürlüğü ile yapılan 
protokol kapsamında; 

a) İstanbul Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesini birinci bitirenler ile Halil Kaya Gedik Kaynakçılık Yarışmasında birinci olan 
öğrenciye %100 burs, anılan Okulu ikinci ve üçüncü bitirenler ile söz konusu kaynakçılık 
beceri yarışmasında ikinci ve üçüncü olan öğrencilere %50 burs verilir. Bu sayı her bir 
kategori için biri geçemez toplamda en fazla altı öğrenciye indirim verilir. 

b) Üniversite tarafından, her yıl söz konusu Okulun mezunu olup İstanbul Gedik 
Üniversitesi’ne ilk beş sırada tercih ederek kısmi burslarla kazanan öğrencilere %25, ücretli 
kazanan öğrencilere %50 sayıya bakılmaksızın kalan tutar üzerinden indirim yapılır. Bu 
yönergenin tercih indirimi maddesinde daha yüksek bir indirim olması halinde yüksek olan 
indirim uygulanır. 

(7) Bu özel indirimlerden en yüksek olanı uygulanır. 
 
MADDE 7–  
(1) İngilizce Hazırlık Sınıfı İndirimi: Öğretim dili Türkçe bölümlere/programlara 

kayıt yaptıran öğrencilere isteğe bağlı bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Eğitiminde program 
ücreti üzerinden %30 indirim uygulanır. 

 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İNDİRİMLERİ 
MADDE 8– (1) Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarından mezun olan ve 

Üniversitemiz Lisansüstü programlarında eğitim – öğretime devam eden öğrencilere %50 
indirim yapılır.  

(2) Lisans mezuniyet genel not ortalaması 3.00 ve üzeri olanlara %30 indirim yapılır. 
(3) Başvuru yaptığı lisansüstü programın ilgili puan türünde ALES puanı 70 ve üzeri 

olanlara %30 indirim yapılır. 
(4) Meslek kuruluşu, banka ve sivil toplum kuruluşu mensupları, devlet memuru, 

belediye çalışanları, sağlık çalışanı, öğretmen, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet 
personeline belgelendirmeleri koşuluyla %30 indirim yapılır. İstanbul Gedik 
Üniversitesi’nde görevli yarı zamanlı öğretim elemanları ile diğer üniversitelerin 
mensuplarına %30 indirim yapılır. 

(5) İstanbul Gedik Üniversitesi, Gedik Holding ve grup kuruluşlarında çalışanlar ile 
çocuk ve eşlerine %50 indirim yapılır. Lisansüstü eğitim tamamlanmadan görevden 
ayrılması halinde yapılan indirim iptal edilir. 

(6) Her yıl Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğretmenlerinden İstanbul Gedik Üniversitesinde yüksek lisans yapmak isteyen iki 
öğretmene %75, doktora yapmak isteyen bir öğretmene de %75 indirim uygulanır. 

(7) Üniversitemiz veya diğer üniversitelerden birincilikle mezun olanlara 
belgelendirmeleri koşuluyla %100, Üniversitemiz veya diğer üniversitelerden fakülte 
birincisi olarak mezun olan öğrencilere %60 indirim yapılır. 

(8) Eğitim protokolü yapılan kuruluşların mensuplarına 10 kişiye kadar azami %30,-
10 kişinin üzeri gruplara azami %50 indirim uygulanır. İndirimden faydalanmak için kişinin 
mensubu olduğu kuruluşta çalıştığına/üye olduğuna dair güncel yazıyı kayıt anında ibraz 
etmesi gereklidir. 

(9) Şehitlerin eş ve çocukları ile gaziler, eş ve çocuklarına belgelendirmeleri koşuluyla 
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%70 indirim yapılır.  
(10) Milli sporculara belgelendirmeleri halinde %30 indirim uygulanır.  
(11) Üniversitemiz yüksek lisans programlarından mezun olduktan sonra başka bir 

lisansüstü programa kayıt yaptıranlara %50 indirim uygulanır.  
(12) İki tezsiz programa aynı anda devam edenlere ya da bir tezsiz, bir tezli programa 

aynı anda devam edenlere yeni kayıt oldukları ikinci program için %50 indirim uygulanır.  
(13) Yatay Geçişle gelen Türk vatandaşı öğrencilere %50 indirim yapılır. Yatay 

geçişle gelen uluslararası öğrencilere ise Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 
ücret uygulanır. 

(14) Lisansüstü programlarda ilgili Yönetmelikle belirlenen normal öğrenim süresi 
aşıldığında her bir dönem için tez dönemi ücreti ödenir. 

(15) Tezsiz Yüksek Lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş 
yapanlar, tezli yüksek lisans programındaki ücret farkını öder. Eğer bu öğrenci kayıt 
yaptırdığı esnada bu Yönergedeki herhangi bir indirimi hak ediyorsa ödeyeceği fark ücretine 
en yüksek olan indirim uygulanır. 

(16) Tezli yüksek lisans programında tezi reddedilenlerin tezsiz yüksek lisans 
programına geçmesi halinde tezli yüksek lisans programı için ödediği ücret iade edilmez. Bu 
öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programından almaları gereken fark ders olması halinde o 
yıl için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ders başı kredi ücreti ve dönem 
projesi ücreti ilave olarak ödenir. 

(17) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçmesi 
halinde tezli yüksek lisans programı için ödediği ücret iade edilmez. Bu öğrencilerin tezsiz 
yüksek lisans programından almaları gereken fark ders olması halinde o yıl için Üniversite 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ders başı kredi ücreti ve dönem projesi ücreti ilave 
olarak ödenir. 

(18) Tezli/Tezsiz yüksek lisans programında ilişiği kesilmiş olan ve aynı programa 
yeniden kayıt olmak isteyenlerin tezli/tezsiz yüksek lisans programından almaları gereken 
fark ders olması halinde o yıl için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ders başı 
kredi ücreti ve tez/dönem projesi ücreti ilave olarak ödenir. 

(19) Lisansüstü programlara kayıt olan öğrencilerden bilimsel hazırlık programına tabi 
olanlara da, hak ettikleri eğitim indirimi, bu hazırlık programı için de uygulanır. Bilimsel 
hazırlık programı için o yıl için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ders başı 
kredi ücreti ilave olarak ödenir. 

(20) Lisansüstü eğitim indirimlerinden birden fazlasına hak kazanılması halinde en 
yüksek olanı uygulanır.  

(21) 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı 
Kanunun ek 9 uncu maddesi gereği, “Vakıf yükseköğretim kurumları, tezli yüksek lisans ve 
doktora düzeyindeki her bir diploma programında öğrenim gören öğrencilerden; ilgili 
programın en az yüzde on beşi kadar öğrenciyi, söz konusu programın öğrenim süresi 
boyunca ücretsiz okutmakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden eğitim ve öğretim süreçlerine 
ilişkin herhangi bir ücret talep edilmez. Tezli yüksek lisans, doktora ve özel yetenek sınavı 
ile öğrenci alan programlardaki programa kabulde kullanılan ölçme ve değerlendirme notu 
dikkate alınır. Belirlenen sayının küsuratlı olması halinde virgülden sonraki sayı beş ve 
beşten büyükse bir üst sayıya tamamlanır, küçükse dikkate alınmaz. 

(22) Hakim ve savcılara belgelendirmeleri halinde %50 indirim uygulanır. 
 

                                                       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
       BURS KOMİSYONU 

MADDE 9– (1) Komisyon Yapısı: İstanbul Gedik Üniversitesi Burs Komisyonu, 
Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, her Fakülte, 
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Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunu temsilen önerilen öğretim elemanlarından oluşur.  
Üniversite Genel Sekreteri ve Mali İşler Daire Başkanı Komisyona bilgi vermek için 
toplantılara katılır.  

(2) Burs Komisyonunun Görevleri:  
Burs Komisyonunun görevleri şunlardır: 
a) Burs Komisyonu bu Yönergede belirlenen kurallar dahilinde burs/indirimleri 

inceler, var ise itirazları değerlendirir, burs ve indirimlerin uygunluğunu onaylar.  
  b) Her Eğitim-Öğretim yılı sonunda burs/indirim almakta olan tüm öğrencilerin 
durumlarını değerlendirerek sonuçları bir rapor halinde Rektörlüğe bildirmek.  
  c)İşbu Yönergenin tam olarak ve titizlikle uygulanmasını sağlamak. 
 

BURS BAŞVURULARI  
MADDE 10– (1) Burs ve indirim başvuruları kayıt esnasında Mali İşler Daire 

Başkanlığına iletilir. Mali İşler Daire Başkanlığı kayıt süresinin tamamlanmasına müteakip 
15 gün içerisinde Burs Komisyonuna yapılan burs ve indirimleri değerlendirmesi ve 
denetlemesi amacıyla dosyaları sunar.  

 
BURS VE İNDİRİM UYGULAMASI 
MADDE 11– (1) İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından verilen burslar ve yapılan 

indirimler, ÖSYM burs ve indirimleri ile tercih indirimleri uygulandıktan sonra kalan tutar 
üzerinden hesaplanır. Bu Yönerge kapsamında birden fazla burs ve indirim almaya hak 
kazanan öğrencilere daha yüksek olan tek indirim uygulanır. Birden fazla burs ve indirim 
uygulanmaz. 

  (2) Eğitim ücretinin tamamını peşin ödeyenlere %5 indirim uygulanır. 
   (3) ÖSYM bursları dışında İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından sağlanan burs ve indirimler 

herhangi bir disiplin cezası alınması durumunda kesilir. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 Yürürlük 
MADDE 12– (1) Bu Yönerge, İstanbul Gedik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul 

edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde COVID-19 
çerçevesinde görev alan sağlık çalışanları, halen öğrenci olan ve gelecek olan çocuklarına 
normal eğitim öğretim süresince geçerli olmak üzere %50 indirim verilecektir. Bu bursun bir 
sonraki yıl devam edebilmesi için kümülatif not ortalamasının (GNO) 4.00’lük not sistemi 
üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir. Kümülatif not ortalaması (GNO) 3.00’ın altına 
düşmesi halinde tekrar verilmemek üzere burs tamamen kesilir. Burstan yararlanabilmek için 
COVID-19 çerçevesinde görev yapıldığına dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat  
MADDE 13- (1) 20.03.2013 tarihli ve 2013/07 sayılı senato kararıyla kabul edilmiş 

olan İstanbul Gedik Üniversitesi Öğrenim Bursu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
(2)28.03.2019 tarihli ve 2019/08 sayılı senato kararıyla kabul edilmiş olan İstanbul 

Gedik Üniversitesi Öğrenim Bursu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
(3) 03.06.2021 tarihli ve 2021/09 sayılı senato kararıyla kabul edilmiş olan İstanbul 

Gedik Üniversitesi Öğrenim Bursu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

Yürütme 
MADDE 14– (1) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 
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