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DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 

YÜKSEKÖĞRENİM BURSLARI VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ 
 
AMAÇ: 
 
Darüşşafaka Lisesinden mezun olan öğrencilere, yükseköğrenimleri süresince başarılı 

olmalarını özendirmek ve maddi destek sağlamak üzere verilecek burs ve ödüllerin hangi esas 

ve ölçütler temel alınarak sağlanacağının ve bursun devam koşullarının belirlenmesi amacıyla 

düzenlenmiştir. 
 
KAPSAM: 
 
Bu Yönetmelik bursların kimlere (hangi yükseköğrenim kurumlarına kabul edilenlere) ne 

sürelerle verileceği ile bursların devam ve kesilme koşullarını kapsar.  

 

“Yusuf Ziya Paşa Ödülleri” de iş bu Yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir. 

 

UYGULAMA: 

  

MADDE 1 -  Bursların kimlere verileceği 

Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Öğrenim Bursları, Darüşşafaka lisesinden mezun olup; 

 

• Yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren Yüksek Öğrenim Kurumlarına (Devlet 

Üniversiteleri, Vakıf Üniversiteleri, Özel Yetenek Sınavı ve Temel Yeterlilik Testi ile 

öğrenci kabul eden Devlet ve Vakıf Üniversiteleri) mezuniyet tarihini takiben aynı yıl 

içerisinde yeni kayıt yaptıran ve üniversite öğrenimlerine devam eden öğrencilere ( 

başarı veya destek bursu) ya da mezun olduğu yıl girdiği üniversite yerleşim sınavına 

girdiği tarihte kayıt yaptırmayan ve  bir sene sonra tekrar sınava girip bir bölüme 

yerleşen öğrencilere sadece “Destek Bursu” verilir. 

 

• Yurt dışında QS World Rankings, US News and World Report Rankings, The Times 

University Rankings ve Shangai Academic Ranking of World Universities tarafından 

yapılmış olan uluslararası değerlemeler esas alınmak suretiyle, bunlardan herhangi 

birinde ortalama puanlar itibarı ile dünya sıralamasında ilk 100 (yüz) üniversite 

arasında yer alan yurt dışındaki üniversitelere kabul edilen ve bu öğrenim 

kurumlarındaki öğrenimlerine aralıksız olarak ve başarı ile devam eden öğrencilere, 

 

• Lisans öğrenimi sonrası ve yukarıda belirtilen yüksek öğrenim kurumlarında Lisans 

Üstü ve Doktora programına kayıt yaptıran veya öğrenimlerine devam eden, maaşlı 

olarak çalışmayan öğrencilere verilir. 
 
 

• Daha önce burs almaktayken başarı ortalamaları bu Yönetmelikte tanımlanan 

sınırların altında kalarak bursu kesilmiş olan öğrenciler, daha sonraki yıllarda başarılı 

olmaları durumunda tekrar başarı bursu başvurusunda bulunamazlar. 

 

• İngilizce Hazırlık sınıfı okuyan öğrencilere burs verilmez. Yarı dönemde hazırlık 

sınıfını sınav ile geçen öğrencilerin bursları ikinci dönemden itibaren yatırılmaya 

başlanacaktır. Öğrencilerin hazırlığı başarıyla geçtiklerine dair okuldan alınacak 

belgeyi Darüşşafaka Cemiyeti’ne yarı yıl sonunda getirmeleri zorunludur.  

 

• Milli Eğitim Bakanlığı, Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 164’de 

belirtilen disiplin suçlarını işleyen, Madde 170 uyarınca davranış puanı indirilen ve 
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mezuniyetinde Öğretmenler Kurulu tarafından disiplin cezası kaldırılmayan, davranış 

puanı iade edilmeyen öğrencilere burs verilmez. 

 

• Eğitimde Fırsat Eşitliği Bursu; Cemiyet ile bağışçılar arasında akdedilen şartlı bağış 

sözleşmelerinde ön görülen yükümlülükler uyarınca verilen burslardır ve şartlı bağış 

sözleşmelerindeki yükümlülükler esas alınarak verilmektedir. İş bu yönetmelik 

hükümlerine tabi olmayıp, Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Yönergesinde bulunan 

esaslara uygun olarak verilir.  

 

Burs miktarları belirlenirken bölüm ve üniversite farkı gözetilmemektedir.  

 

MADDE 2 -  Burs türleri 

 

A – Yüksek Öğrenim Başarı Bursu:  

Darüşşafaka Lisesinden mezun olup 4 yıllık bir yüksek öğretim kurumuna girmeye hak 

kazanmış öğrencilere başarıları nedeniyle geri ödemesiz olarak verilen burslardır.  

 

B – Destek Bursu 

Darüşşafaka Lisesinden mezun olduğu sene en az 4 yıllık bir üniversiteye girmiş ancak 

Yüksek Öğrenim Başarı bursuna hak kazanamamış öğrencilerden desteğe ihtiyacı olanlara, 

Cemiyet imkânları dâhilinde geri ödemesiz olarak verilen burslardır. 

 

Mezun olduğu yıl üniversite girişi sınava giren ama o yıl kayıt yaptırmayan ve  bir sene sonra 

tekrar sınava girip bir bölüme yerleşen öğrencilere de “Destek Bursu” verilir.  

 

C – Yüksek Lisans ve Doktora Bursları 

Lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerden tezli lisansüstü ve doktora programına devam 

edenlere verilen burstur. 

 

Yüksek lisans öğrenimine kabul edilen bir öğrencinin bilimsel hazırlık sınıfı okuması halinde 

kendisine burs ödemesi yapılmaz. Burs ödemesi bilimsel hazırlık sınıfının bitiminden sonra 

başlar. 

 

Tıp Fakültelerinde uzmanlık eğitimi gören öğrenciler bu burstan faydalanamaz. 

 

D- Eğitimde Fırsat Eşitliği Bursu 

Cemiyet ile bağışçılar arasında akdedilen şartlı bağış sözleşmelerinde ön görülen 

yükümlülükler uyarınca verilen burslardır ve şartlı bağış sözleşmelerindeki yükümlülükler 

esas alınarak verilmektedir. İş bu yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, Eğitimde Fırsat 

Eşitliği Burs Yönergesinde bulunan esaslara uygun olarak verilir.  

 

 

MADDE 3 -  Burs hak etme kriterleri 

 

A – Yüksek Öğrenim Başarı Bursu:  

Bu burslar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonucuna göre yerleştirildiği 

puan türünde ilk %50 içinde yer alan öğrencilere verilir. Bu öğrencilerden yerleştirildiği puan 

türünde; 
 

• İlk %2 içinde yer alanlara A GRUBU 

• %2-5 aralığında yer alanlara B GRUBU 

• %5-20 aralığında yer alanlara C GRUBU 
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• %20-50 aralığında yer alanlara D GRUBU 

• Özel Yetenek Sınavı ve Temel Yeterlilik Testi ile devlet üniversitelerinin lisans 

bölümlerine yerleşenlere D GRUBU burs verilir.  

• Vakıf Üniversitesini %100 bursla kazanan öğrencilere üniversiteye yerleştikleri 

yüzdelik başarı dilime göre Başarı Grubu burs verilir 

 

B – Destek Bursu 

Destek Bursu, 

• Yönetmeliğin 4.A. maddesinde belirtilen puan aralıklarını sağlayamadığı için yüksek 

öğrenim başarı bursu almaya hak kazanamayan fakat 4 yıllık bir Devlet veya Vakıf 

Üniversitelerine yerleşmiş öğrencilere, 

• Özel Yetenek Sınavı ve Temel Yeterlilik Testi ile Vakıf Üniversitelerinde 4 yıllık bir 

bölüme Kısmi Burs ile yerleşmiş öğrencilere Cemiyetin imkânları dâhilinde verilir.  

• Yurt dışında üniversite eğitimine devam edecek olan ama QS World Rankings, US 

News and World Report Rankings, The Times University Rankings ve Shangai 

Academic Ranking of World Universities tarafından yapılmış olan uluslararası 

değerlemelerde il 100 üniversite arasında yer almayan üniversitelere giden 

öğrencilere yaşam masraflarına destek olmak için başvuruları durumunda destek 

bursu verilir.  

 

C – Yüksek Lisans ve Doktora Bursları 

 

Darüşşafaka Lisesi mezunu öğrencilerden üniversite eğitimini öngörülen sürede 4.00 

üzerinden en az 3.00 ortalama ile tamamlayan, yüksek lisans için 30, doktora için 35 yaşı 

aşmamış, ALES giriş sınavından en az 65 puan alan kişilere verilir.  

 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan Madde 170 

uyarınca bahsi geçen cezalar kapsamında öğrencinin kaydında disiplin suçu 

bulunmamalıdır. 

 

MADDE 4 -  Burs süreleri 

 

A – Yüksek Öğrenim Başarı Bursu:  

Başarısızlık ve diğer nedenlerle kesilmemesi şartıyla; 

• Dört yıllık Fakülte öğrencilerine 4 yıl 

• Diş Hekimliği Fakülteleri öğrencilerine ve Çift Ana Dal yapan (Yan Dal yapan 

öğrencileri kapsamaz) öğrencilere 5 yıl  

• Tıp Fakülteleri öğrencilerine 6 yıl 

• İngilizce dışında bir lisanda Hazırlık sınıfı okuyan öğrencilere, lisans eğitimleri için 

verilecek bursa 1 yıl ilave edilerek 

• Öğrencinin İngilizce hazırlık sınıfına kayıt yaptırması durumunda Başarı Bursunun 

ödenmesine hazırlık sınıfı sonrası başlanarak verilir. 

 

B – Destek Bursu 

En fazla 4 yıl süre ile verilir.  

• Mezun olduğu seneden sadece bir sene sonra en az 4 yıllık bir üniversiteye giren 

öğrencilere, 1. yıl düşülerek 3 yıl süreyle verilir. 
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C – Yüksek Lisans ve Doktora Bursları 

Yüksek Lisans bursları en çok 2, Doktora bursları en çok 4 yıl süre ile verilir. 
 
 
MADDE 5: Burslara başvuru 
 
Burs talebinde bulunacak; 

• Lisans öğrencilerinin Öğrenci Belgesi, Başarı Durum Bildirgesi (Transcript) ve Burs 

Talep formu ile, 

• Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin SGK Döküm Belgesi, Lisans Diploması ve 

Öğrenci Belgesi (referans mektubu) ile ilan edilen tarihe kadar Darüşşafaka 

Cemiyeti'ne müracaat etmeleri gerekir. 

• Tüm öğrenciler bu belgelere ek olarak, Nüfus kayıt örneği, Vesikalık Resim, Sabıka 

Kaydı ( e-devletten alınabilir) ve Hanenin gelirini gösteren belgeler (Anne/Baba maaş 

bordrosu, kira gelirleri vs.) ile burs başvurusu yapmakla yükümlüdürler.  

• Tüm öğrenciler, Darüşşafaka Cemiyeti Etik İlke ve Kuralları dokümanını, uyacaklarını 

beyan ve taahhüt eder. Uyulmaması durumunda burs kesilir. 

 
 
 
MADDE 6: Bursların devamı ve kesilme kriterleri 
 
 

A-Yükseköğrenim başarı bursu 

 

Üniversite lisans bölümü birinci,ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinden birikimli not 

ortalamalarını herhangi bir akademik yıl sonunda 3.00/4.00 altına düşürenlerin bursları bu dört 

yıllık eğitim döneminde sadece bir kez olmak üzere devam ettirilir. Bir sonraki akademik yıl 

sonunda birikimli not ortalamalarını 3.00/4.00 üzerine çıkaramayan öğrencilerin bursları 

kesilir. 

 

Başarı bursu kesilen öğrenciler, daha sonraki yıllarda birikimli not ortalamalarını 3.00/4.00 

üzerine yükseltseler dahi tekrar Başarı Bursuna başvuramazlar.  

Dönem notu uygulaması olmayan üniversitelerde bu istisnalar uygulanmaz.  

 

4.00’lük not sistemi uygulamayan üniversitelerde, eşdeğer notlar hesaplanarak 

değerlendirme yapılır. 

 

Ancak, almakta oldukları başarı bursu kesilen öğrencilerden desteğe ihtiyacı olanlar, 

eğitimlerinin kalan bölümü için, destek bursuna başvurabilirler. Bu durumda; öğrencilerin 

“destek bursu beyan form”ları değerlendirilir ve uygun görülenlere Cemiyetin imkanları 

dahilinde destek bursu verilir. Her başvuru yapan Darüşşafaka Cemiyeti Etik İlke ve Kuralları 

dokümanını beyan ve taahhüt eder.  Uyulmaması durumunda burs kesilir. 

 

B-Destek bursları: 

 

Destek bursunun devam edebilmesi için öğrencilerin birikimli ortalamalarının 2.00/4.00 

olması gerekir. 4.00’lük not sistemi uygulamayan üniversitelerde, eşdeğer notlar hesaplanarak 

değerlendirme yapılır.  

 

Birikimli not ortalaması 2.00/4.00 altına düşen öğrencilerin af hakları bulunmamaktadır, 

bursları kesilmektedir. Bursu kesilen öğrenciler, daha sonraki yıllarda birikimli not 

ortalamalarını 2.00/4.00 üzerine yükseltseler dahi tekrar burs başvurusunda bulunamazlar. 
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Destek bursu almakta olan öğrencilerden, yılsonu birikimli not ortalamaları 3.25 üzerinde 

olanlar D Grubu başarı bursu almaya hak kazanırlar. Başarı Bursu ödemeleri bir sonraki 

öğrenim yılı başlar ve destek bursu aldıkları yıllar dahil, öngörülen burs ödeme süresi sonunda 

sona erer. 

 

C-Yüksek Lisans ve Doktora bursları: 

Yüksek lisans ve doktora bursunun devam edebilmesi için öğrencilerin birikimli 

ortalamalarının 3.50/4.00 ve üzerinde olması ve ıslak imzalı bir referans mektubunu ve SGK 

Döküm Belgelerini ibraz etmeleri gerekir.  

 

D-Burs devamı ve kesilmesine neden olan diğer durumlar: 

• Öğrenimlerini donduran öğrencilere bu dönem içinde burs verilmez. Öğrenime 

başlamaları sonrası burs ödemelerine tekrar başlanır. Öğrenimi dondurma hakkı 1 yıl 

ile sınırlıdır. Burs ödeme süresi öngörülen burs ödeme süresini aşamaz. 

• Öğretim kurumunda öğretime başlanamaması veya ara verilmesi gibi öğrenciye bağlı 

olmayan nedenlerle veya resmi tabip raporu ile belgelendireceği bir sağlık sebebi ile 

öğrenimini sürdüremediği durumlarda, burs ödemesine ara verilir. Bu durumlar 

dışında öğrencinin öğrenimine ara vermesi halinde bursu kesilir. 

• Yasaların suç saydığı, insanlık onuruna, öğrencilik niteliklerine uymayan, yüz kızartıcı 

fiil ve davranışlarda bulunan öğrencilerin bursları kesilir. 

• Lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimlerini diploma alarak tamamlayan 

öğrencilerin bursları, mezuniyetlerini takip eden aybaşından itibaren kesilir. 

• Bursiyerin “Burs Başvuru Formları”nda yanlış beyanda bulunması durumunda bursu 

kesilir. 

•  Darüşşafaka Cemiyeti Etik İlke ve Kuralları’na aykırı hareket eden öğrencilerin 

bursu kesilir. 

 

 

MADDE 7: Burs miktarları ve ödeme şekli 
 

Burs miktarları, Burs Komitesi tarafından her yıl Eylül ayı içinde bütçe olanakları 

çerçevesinde değerlendirilerek Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer. 

 

Tüm bursiyerler diğer kurumlardan aldıkları bursların bilgilerini Darüşşafaka Cemiyeti ile 

paylaşmakla yükümlüdürler.  

 

Yüksek lisans veya doktora bursuna başvurup hak kazanan öğrencilere verilecek burs miktarı 

Burs Komitesi tarafından belirlenip açıklanır.  

 

Yurtiçi burslar, Ekim ayında başlayarak ve takip eden Haziran ayı dahil olmak üzere dokuz 

(9) ay süreyle, her ayın ilk 10 günü içinde ödenir. 

 

Lisans için Yurt Dışındaki Üniversitelerden (Madde 1 de belirtilen) kabul alan öğrencilere, 

A Grubu burs miktarının 12 aylık tutarı, dönem başında Türk Lirası üzerinden ödenir. 

 

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin bir yıllık burs tutarları gerektiği ve talep edildiği 

takdirde eğitim yılı başında toplu olarak ödenebilir.  

 

Bunun dışında hangi gerekçe ile olursa olsun toplu burs ödemesi yapılmaz. 

 
MADDE 8: Bursiyerlerin yükümlülükleri 
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Kendilerine burs tahsis edilen öğrenciler öğrenim hayatları devam ettiği sürece, her yarı yılın 

başında ve en geç “30 Eylül” ve “28 Şubat” tarihlerinde olmak üzere, yılda iki kez, bir önceki 

öğretim yılında aldıkları dersler ile bu derslerden aldıkları notları gösteren Öğrenci Ders Başarı 

Belgesini (Transcript) Darüşşafaka Cemiyeti’ne ibraz etmekle yükümlüdürler.  

 

Mücbir sebepler ve belgeli mazeret durumu dışında, bu belgelerin aslı veya öğrenci otomasyon 

sisteminden alınan dijital kopyasını posta yoluyla veya Cemiyet'e gelerek belirtilen tarihlere 

kadar ibraz etmeyen öğrencilerin bursu bir sonraki aydan itibaren kesilir. Öğrenci belirtilen 

tarihten itibaren 3 ay içerisinde belgelerini getirdiği durumda teslim tarihinden itibaren bursu 

yatırılır. Belirtilen tarihten itibaren 3 ay içinde belgeleri teslim etmezse bursu kesilir. İbraz 

tarihinden geriye dönük olarak burs ödemesi kesinlikle yapılmaz. 

 
 
MADDE 9: Özel durumlar 
 

• Burs almakta olan öğrencilerin, kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunu 

değiştirmeleri durumunda Darüşşafaka Cemiyeti’ne bildirmekle yükümlüdürler. Bu 

durumda öğrencinin bursu üniversite sınavı sonucunda el ettiği başarıya göre kazandığı 

burs miktarıyla devam eder.  

• Yatay geçişte bursun devam etme hakkı bir defa kullanılır ve burs süresi başarı bursu 

almaya hak kazandığında öngörülen burs ödeme süresini aşamaz. 

• ERASMUS Öğrenci değişim programları aracılığı ile yurtdışında bir üniversiteye 

kaydolan öğrencilerin yurt dışına gitmeden önce yurt dışından kabul aldığına dair 

mektubun fotokopisini ve kendi yazacağı dilekçeyi (gidiş-dönüş tarihlerini  belirten) 

Cemiyet'e göndermeleri zorunludur.  

• Erasmus dönemi boyunca öğrencilerin burs ödemelerine devam edilir.  

 

MADDE 10 -   Yusuf Ziya Paşa Ödülleri 

 
Her yıl yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonuçlarına göre 

Yönetmeliğin A grubunda bursa hak kazananlar üç aylık, B grubunda bursa hak kazananlar 

ise iki aylık burs tutarı ile ödüllendirilir. 
 
YÜRÜTME: 

 

MADDE 11-  Hükümler 

 

Bu yönetmelikte yer alan hükümlerle ilgili bütün işlemler Genel Sekreterlik tarafından 

yürütülür. Bu yönetmelikte yer almayan durumlarda yetkili karar organı Yönetim Kuruludur. 

 

MADDE 12- Yürürlük 

 

Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun 04.09.2018 tarihli 47 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.  

 


