2. Teşvik Bursları

1. Üniversiteye Giriş Başarı Bursları

BURS TÜRÜ

BURSUN KAPSAMI

a) MF, TM, TS puan türlerinde başarı sırasına göre ilk 1000’e girenlere % 100 öğrenim
ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca aylık 500 TL nakit ve öğle yemeği desteği, 1001‐
‐‐3000 arasına girenlere % 100 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca 350 TL nakit
ve öğle yemeği desteği, 3001‐‐‐5000 arasına girenlere % 50 öğrenim ücreti indirimi, her
yıl 9 ay boyunca 150 TL nakit ve öğle yemeği desteği,
Mütevelli Heyeti Bursu
Türkiye genelinde
b) DİL puan türünde ilk 300’e girenlere öğrenim ücretinin tamamı, her yıl 9 ay boyunca
dereceye giren öğrencilere, yerleştirme başarı sırasına
500 TL nakit ve yemek desteği, 301‐‐‐500 arasına girenlere % 50 öğrenim ücreti indirimi,
göre (ek puan hariç)
her yıl 9 ay boyunca 350 TL nakit ve öğle yemeği desteği,

Üniversiteye Giriş Kontenjan ve Yetenek Bursu
Bu bursu alabilmek için adayın ÖSYM tarafından ilgili
kontenjana yerleştirilmesi ya da özel yetenek sınavı ile
öğrenci alınan programlar için (STF programları) yapılan
sınavda üstün başarı göstererek ilgili kontenjanlara kayıt
hakkı kazanmış olması gerekir.

Kardeş Bursu
Spor Bursu (Bu burs, Doğuş Üniversitesi lisans ve
önlisans programlarında okumakta olan ve
Üniversitemiz bünyesinde yürütülen branşlar dahilinde
koşulları taşıyan öğrencilere verilir)

a) Üniversiteye Giriş Kontenjan Bursu (%100): Burs öğretim ücretinin
%100’ünü kapsar.
a) Üniversiteye Giriş Kontenjan Bursu (%75): Burs öğretim ücretinin %75'ini kapsar.
b)
Üniversiteye Giriş Kontenjan Bursu (%50): Burs öğretim ücretinin
%50’sini kapsar.
c)
Üniversiteye Giriş Kontenjan Bursu (%25): Burs öğretim ücretinin
%25’sini kapsar.
d) Yetenek Bursu: Kontenjan dahilinde öğretim ücretinden %100, %75, %50 ve %25
indirimi kapsar.

Kardeşlerden herhangi birinin Üniversite ile ilişiğinin
kalmaması durumda diğerinin de bursu kesilir.

a) Bursa müracaat ettiği tarih itibariyle son 1 yıl içerisinde milli sporcu olmak,
b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden milli sporcu belgesini ibraz eden faal sporcu
olmak,
c) Takım sporlarında bursa müracaat ettiği yıl birinci lig de faal olarak oynamak,
d) Ülkemizi uluslararası alanda temsil ederek madalya almış olmak.

Spor Bursu yıllık olarak verilir. Burs, öğretim ücretinden %25
oranında yapılan indirimi kapsar. Her yıl spor dalında bursa
başvuran öğrencilerin durumu Burs Komisyonu tarafından
değerlendirilerek Rektörlüğe sunulur.

Bu burs, Doğuş Üniversitesi lisans ve önlisans programlarında okumakta olan ve
Üniversitemiz bünyesindeki tüm sanat dallarından birinde uluslararası düzeyde ilk üç
dereceye girerek başarı sağlayan öğrencilere verilir.

Sanat ve Kültür Bursu yıllık olarak verilir. Burs, öğretim
ücretinden %25 oranında yapılan indirimi kapsar. Her yıl sanat
dalında bursa başvuran öğrencilerin durumu Burs Komisyonu
tarafından değerlendirilerek Rektörlüğe sunulur.

Diploma Notu
40 ve üstü
35‐‐‐39
30‐‐‐34
24‐‐‐29
23 ve alh

İndirim Oranı
100%
75%
60%
25%
10%

Doğuş Üniversitesinin %25 burslu, %50 burslu, %75 burslu ve
ücretli lisans programlarına kayıtlı Uluslararası Bakalorya
öğrencilerine diploma notuna göre belirtilen oranlarda
öğretim bursu verilir.

* Akademik Başarı Bursuna; Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul ve Fakülte
öğrencileri başvurabilir. Ancak, akademik başarı bursundan tam burslu
öğrenciler, İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri, lisans ve önlisans birinci sınıf
öğrencileri, disiplin cezası almış öğrenciler ile artık yıl durumunda olan
öğrenciler yararlanamaz.
* Öğrencinin ilgili eğitim – öğretim programında gösterilmiş olan tüm dersleri
almış, ağırlıklı genel not ortalamasının ise 3.00 ve üstünde olması gerekir. Not
ortalaması aynı olan öğrencilerden daha çok kredi / saat ders almış olanlara
öncelik verilir.
* Yatay geçiş ve dikey geçişle gelen öğrenciler; varsa İngilizce hazırlık sınıfını ve
lisans öğrenimine hazırlık programlarını tamamlamış olmaları ve iki yarıyıl
okumaları halinde bursa başvurabilirler. Yatay geçişle/Dikey Geçişle gelen
öğrencilerin gelmiş oldukları üniversitedeki durumları göz önüne alınmaz.

Burs için değerlendirme, her akademik yılın başında ve öğrenci
kayıtlarından önce kesinleşir. Burs, başlayacak olan
yeni akademik yıl için ve bir yıl süre ile verilir.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere, eğitim – öğretim
ücretinden indirilmek üzere %50 oranında burs verilir.

Öğrencilere
üniversitenin çeşitli birimlerinde çalışma karşılığı verilen
bursları kapsar.

Çalışma Bursu alan öğrenciler haftada en fazla 10 saat çalışabilmek için çalışma
programlarından birine başvurabilir. Burs miktarı, her akademik yıl başında saat ücreti
esasına göre belirlenir.

Başvurular Öğrenci Dekanlığına yapılır. Çalışma bursuna
başvuran öğrencilerin çalışacakları birimlere yerleştirilmeleri
Öğrenci Dekanlığı tarafından yapılır. Bu burs sadece verildiği
yıl için geçerlidir.

İhtiyaç Bursu

Bu burs, Doğuş Üniversitesi’nde öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi olan lisans
ve önlisans programları öğrencilerine yapılan karşılıksız yardımları kapsar. Öğrenimine
devam etmekte iken önceden öngörülemeyen nedenlerle ödeme güçlüğüne düşen ve bu
durumu belgelendiren öğrencilere burs komisyonunun uygun görmesi halinde, çeşitli
şekillerde Mütevelli Heyet kararı ile verilir.

Bu burs dönemlik/yıllk olduğundan öğrencilerin, yeni
düzenlenmiş belgeler ile her dönem/yılda tekrar başvuru
yapması gerekir.

Akademik Başarı Bursu (Akademik Başarı
Bursu, hazırlık sınıfı ile tam burslu eğitim alan
öğrenciler dışında, lisans bölümlerinde 1, 2 ve 3.
sınıfların sınıf birincilerine; ön lisans
programlarında ise 1. sınıfların program
birincilerine verilir.)

3. Destek Bursları

* Öğrenim dili Türkçe olan ve Hazırlık Sınıfı zorunlu olmayan
programlara yerleştirilen öğrencilerin, isteğe bağlı olarak
okuyacakları İngilizce Hazırlık Sınıfı öğretim ücretini kapsamaz.
* Bu burstan yararlanan öğrenciler üniversite içi programlar
arası geçiş yaptıkları taktirde bursları kesilmez.
* Bu burslar, öğrenci ikinci kez disiplin almadığı taktirde başarı
durumuna bakılmaksızın, zorunlu hazırlık sınıfı hariç, lisans
programlarında 4+1 yıl, önlisans programlarında 2+1 yıl
devam eder.

Doğuş Üniversitesinde öğrenim görmekte olan her bir kardeşe % 10 oranında öğretim
ücretinden yapılan indirimi kapsar.

Sanat ve Kültür Bursu

IB Uluslararası Bakalorya Bursu

KISA AÇIKLAMA
Bu burs lisans programları için verilir. Bu bursu almaya hak
kazananlara öğle yemeği desteği de verilir. Nakit desteği ise 9
ay boyunca aylık nakit olarak Hazırlık Sınıfında 2 yıl, lisans
öğreniminde ise 4 yıl süresince verilir.

Çalışma Bursu

Mezun Bursu

a) Doğuş Üniversitesi’nin herhangi bir önlisans ve/veya lisans programından mezun olup
Doğuş Üniversitesi’nin herhangi bir önlisans ve/veya lisans programlarının
tam ücretli kontenjanına yerleştirilen öğrencilere öğretim ücretinden %25 oranında
yapılan indirimi kapsar.
b) Doğuş Üniversitesi lisans programlarından mezun olup Doğuş Üniversitesi lisansüstü
programlarına kayıt yaptıran öğrencilere öğretim ücretinden %25 oranında yapılan
indirimi kapsar.

Burs ve İndirimler ile ilgili Önemli Notlar:
* Tüm burs ve indirimler karşılıksızdır ve öğrencilerin eğitimleri için verilir.
*Birden fazla burs veya indirim kapsamına giren öğrenciler, sadece miktar olarak en yüksek olanından yararlanabilirler.(Kardeş Bursu ve Akademik Başarı Bursu hariç)
* Tüm burs ve indirimler öğrenim dili İngilizce olan bölümlerde hazırlık sınıfında geçirilecek süreyi kapsamaktadır. Ancak, Üniversiteye Giriş Başarı Bursları isteğe bağlı Hazırlık Sınıfı
okumak istenilen durumlarda geçerli değildir.
* Daha detaylı bilgi için http://www.dogus.edu.tr/tr/ogrenciisleri/yonetmelik_yonerge.asp adresindeki Burs Yönergesi incelenmelidir.

