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DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 
YÜKSEK ÖĞRETİM BURSLARI VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ 

 
AMAÇ: 

MADDE 1 - Bu Yönetmelik, Darüşşafaka Cemiyeti Tüzüğünün 2’nci maddesinde 
öngörülen amaca uygun olarak, Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olan öğrencilere burs ve ödül 
verilmesinde hangi esas ve ölçütlerin temel alınacağı, verilecek burs ve ödül miktarı ile bursun 
devamı koşullarının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. 

 
KAPSAM: 

MADDE 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Darüşşafaka Lisesi mezunu olup da işbu 
Yönetmelikte öngörülen sıralama dahilinde yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren Yüksek Öğretim 
Kurumlarına; ya da QS WORLD UNIVERSITY 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 dünya sıralamasında ilk 100 (yüz) üniversite arasında yer alan yurt dışındaki üniversitelere 
kabul edilen ve bu öğretim kurumlarındaki öğrenimlerine işbu Yönetmelikteki ayrık durumlar saklı 
kalmak üzere aralıksız olarak ve başarı ile devam eden öğrencileri kapsar.  

Vakıf Üniversitelerine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonucuna göre 
başarıları nedeniyle tam burslu olarak kabul edilen öğrenciler de, bu Yönetmelik hükümlerinden 
yararlanır. 

Ayrıca Vakıf Üniversitelerine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonucuna göre 
½ burslu olarak kabul edilen öğrencilerin, bu üniversiteler ile Darüşşafaka Cemiyeti arasında 
yapılacak anlaşmalar kapsamında, barınma ve iaşeleri ile ¼ okul ücretlerinin Vakıf Üniversitelerince 
karşılanmasının taahhüt edilmesi halinde, bakiye ¼ okul ücretleri işbu Yönetmelik hükümleri 
dahilinde Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılanır. Bu öğrencilere ayrıca bu Yönetmelik 
kapsamında burs verilmez. 

Özel Yetenek Sınavı ile Yüksek Öğretim Kurumuna kabul edilen öğrencilere işbu Yönetmelik 
kapsamında burs verilip verilmeyeceği, öğrencinin kabul edildiği üniversite ve bölüm ile özel 
yetenek sınavındaki başarı sırası değerlendirilmek suretiyle, her bir öğrenci için Yönetim Kurulunca 
ayrıca karara bağlanır. 

 
UYGULAMA: 

MADDE 3 - BURSLAR 
 
A - YÜKSEK ÖĞRETİM BURSU: Darüşşafaka Cemiyeti tarafından, Darüşşafaka Lisesi’nden 

mezun olmuş öğrencilerine karşılıksız olarak verilen burslardır. 

a) Burs Verilmesi İçin Öngörülen Koşullar; 

Bu burslar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonucuna göre yerleştirildiği 
alanda ilk 45.000’e giren ve en az 4 yıllık programlara yerleştirilmiş olan öğrencilere verilir. Bu 
öğrencilerden; 

“İlk 1000‘e girenlere aylık 700 TL,  

 1001 – 5000 aralığında yer alanlara aylık 650 TL.  

 5001 – 20000 aralığında yer alanlara aylık 550 TL. 

 20001 – 45000 aralığında yer alanlara aylık 400 TL. burs verilir.” 
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Ayrıca 2. maddede nitelikleri belirtilen yurt dışındaki üniversitelerden lisans öğrenimi için 
kabul alan öğrencilere, yukarıda belirtilen en yüksek burs miktarının 12 aylık tutarı döviz olarak 
verilir.  

Yüksek öğretim bursu almaya hak kazanan bir öğrencinin hazırlık sınıfını okuması halinde, 
hazırlık sınıfında kendisine burs ödemesi yapılmaz ve bursu lisans eğitimine başladığı yıldan 
itibaren verilir. 

b) Bursun Devamı İçin Öngörülen Koşullar;  

Öğrenciler üniversite öğrenim süresini öngörülen sürede bitirecek şekilde, dönemler 
itibariyle öğrenim gördüğü kurumun başarı kıstaslarını (not, kredi vs) yerine getirdiği sürece, 
burstan yararlanmaya devam ederler.  

Yukarıdaki fıkrada belirtilen koşulların gerçekleşmiş olması yanında, her yıl sonu itibariyle 
4.00’lük not sistemi esas alınmak suretiyle (diğer not uygulamalarında bu sisteme paralellik 
sağlanır), not ortalaması vakıf üniversiteleri ve yurt dışındaki üniversiteler için 3.00, diğer tüm 
yüksek öğretim kurumları için ise 2.50 olan öğrenciler, bursun devamı bakımından başarılı kabul 
edilirler. Öğrenim süresi içinde sadece bir yarıyılda not ortalamasının 2.50 veya vakıf üniversiteleri 
ile yurt dışındaki üniversiteler için 3.00’ün altına düşmesi söz konusu olsa dahi burs devam eder, 
aynı durum ikinci defa tekrarlanırsa öğrenci burs alma açısından başarısız kabul edilir ve 
ödenmekte olan bursu kesilir. 

Darüşşafaka Cemiyeti’nden yüksek öğretim bursu almakta olan öğrencilerin, takip eden yıl 
için alacakları yüksek öğretim bursu miktarı, yılsonu itibariyle mevcut not ortalamaları esas 
alınarak yeniden belirlenir. 

İlk 1000’e girenlere verilmekte olan aylık 700 TL bursun, bu miktar üzerinden takip eden 
yıllarda devamı için, not ortalamasının her yılsonu itibariyle en az 3.50 olması gereklidir. Bu ayrık 
durum dışında, burs almakta olan tüm öğrencilere takip eden yıl için verilecek burs miktarının 
belirlenmesinde aşağıda belirtilen not ortalamaları esas alınır. 

“Not ortalamasının en az 3.50 olması halinde aylık 650 TL. 

  Not ortalamasının en az 3.00 olması halinde aylık 550 TL. 

  Not ortalamasının en az 2.50 olması halinde aylık 400 TL.“ 
 
B - ÖZEL BURSLAR: Gerçek veya tüzel kişilerce teklif edilip kabul edilen ve koşulları 

bağışçılar tarafından belirtilebilecek burslardır. Ancak bu koşullar, çağdaş eğitim ilkelerine, insanlık 
onuruna ve Cemiyet Tüzüğüne aykırı olamaz. Şu kadar ki, bağışçı özel bursun daha uzun süreli, 
karşılıklı veya karşılıksız, yurt dışında, lisans veya lisansüstü öğrenim için tahsisini şart koşabilir. Her 
sene özel burslar ilân edilir ve değerlendirmesi Eğitim Komisyonunca yapılan başvurular, Yönetim 
Kurulu’nun onayına sunulur. 

Bu Yönetmelikte tanımlanan özel burstan yararlananlar, ayrıca yüksek öğretim bursundan 
yararlanamaz. Ancak özel burs miktarının yüksek öğretim bursunun altında kalması ve öğrenci 
açısından yüksek öğretim bursundan yararlanma koşullarının da gerçekleşmesi halinde, aradaki 
fark öğrenciye yüksek öğretim bursu olarak verilir. 

 
MADDE 4 - Her yıl Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olan öğrencilerin durumları, İdari 

Kurul ve Okul Müdürlüğünce burs tahsisi açısından tetkik edilerek değerlendirilir ve bu husustaki 
mütalâa, bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na bildirilir.  

Yönetim Kurulu, yüksek öğretim kurumlarının niteliği, öğrenim giderlerinin farklılığı veya 
öğrencilerin durumlarına göre, ayrıca burs dışında ödemede bulunmaya da yetkilidir. 
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Burslardan yararlanmak için Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olunan yıl üniversiteye girilmiş 
olmak gerekir. Üniversite sınavını kazanıp, öğrenimini 1 yıl donduran öğrenciler, ancak tekrar 
öğrenime başladıklarında burs almaya başlarlar. 

 
MADDE 5 - Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin, her yılın en geç Ekim ayı 

sonuna kadar “Durum Bildirgesi” ve “Öğrenci Belgesi” ile Cemiyet Genel Sekreterliğine 
başvurmaları gerekir. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmaz.  

Kendilerine burs tahsis edilen öğrencilerden her öğretim yılında alınan dersleri gösteren ve 
önceki yarıyıllarda, bu derslerden hangilerinden ve hangi notlarla başarılı olduğunu belirten 
“Öğrenci Ders Başarı Belgesi” (Transcript) istenir. 

 
MADDE 6 - Burslar, öğrencinin yüksek öğrenime başladığı aydan ve her halde Ekim 

ayından itibaren başlar ve takip eden Temmuz ayı dahil olmak üzere (özel burslar hariç) on ay süre 
ile ödenir. 

 
MADDE 7 - Her ayın bursu, ait olduğu ayın ilk 10 günü içinde ödenir. Öğrencinin zaruri 

bir sebeple başvurusu halinde, bir yarıyılın üç aylık bursu bir defada topluca ödenebilir. Bunun 
dışında hangi gerekçe ile olursa olsun topluca burs ödemesi yapılamaz. 

Ancak, yurtdışında öğrenim görecek öğrencilerin bir yıllık burs tutarları toplu olarak ödenir. 

 
MADDE 8 -  Burs ödemelerine, her yüksek öğretim kurumunun normal öğretim süresi 

bitiminde son verilir. 

Öğretim Kurumunda öğretime başlanamaması veya ara verilmesi gibi öğrenciye bağlı 
olmayan zorunlu sebeplerle öğretim yapılamaması veya öğrencinin sağlık sebepleri ile öğrenimini 
sürdüremediğini resmi tabip raporu ile belgelendirmesi hallerinde, işbu hallerin kalkması ve 
öğretime başlanmasından itibaren, bursların ödenmesine devam olunur. 

 
MADDE 9 - Kayıtlı bulunduğu yüksek öğretim kurumunu, birinci yıl sonunda değiştiren 

öğrencinin burs değerlendirmesi yeniden yapılır. Öğrenci kayıtlı bulunduğu bölümün Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başarı sıralamasının üstünde bir bölüme kurum içi ya da 
kurumlar arası yatay geçiş yaparsa, geçiş yaptığı bölümün bir önceki yıla ait başarı dilimi 
sıralamasına göre yüksek öğretim bursu almaya hak kazanır. 

Ancak bu hak bir defa kullanılır ve burs süresi yatay geçiş yapılan kurumun normal öğretim 
süresini aşamaz. 

Cemiyetten burs alarak bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmuş olan öğrencilere, 
diğer bir öğretim kurumunda yüksek öğretime başlamaları halinde burs verilmez. 

 
MADDE 10 - Aşağıda belirtilen durumlarda burs yardımları süresiz kesilir: 

a) Yönetmeliğin 3/A maddesinin (b) bendinde belirtilen başarısızlık durumunun söz 
konusu olması, 

b) Yönetmeliğin 8. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen durumlar dışında, öğrencinin 
öğrenimine ara vermesi, 

c) Yasaların suç saydığı, insanlık onuruna, öğrencilik niteliklerine uymayan, yüz kızartıcı 
fiil ve davranışlarda bulunulması, 
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MADDE 11 - Bir başka kurumdan ve bir başka kurum aracılığıyla alınan burslar, Cemiyet 

burslarının verilmesini engellemez. 

 
MADDE 12 - Yüksek öğrenimini tamamlayan öğrencinin bursu, mezuniyetini takip eden ay 

başından itibaren kesilir.  

 
MADDE 13 - YUSUF ZİYA PAŞA ÖDÜLLERİ 

Her yıl yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonuçlarına göre yerleştirildiği 
alanda Türkiye genel sıralamasında aşağıdaki derecelere girebilen öğrenciler, Cemiyetçe iki grup 
halinde, yüksek öğrenime başladıkları ilk öğretim yılı başlangıcında, bir defalık olmak üzere ve 
aşağıda belirtilen miktarda ödüllendirilir.  

“İlk 5000‘e giren 1. gruptakilere verilecek ödül miktarı 2.000 TL. 

  5001 – 10000 aralığında yer alan 2. gruptakilere verilecek ödül miktarı ise 1.000 TL’dir.” 

 
MADDE 14 - Daha önce burs almaya hak kazanmış olan öğrencilere, bursu aldıkları 

dönemde geçerli Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak bu öğrenciler, üniversiteye kayıt 
yaptırdıkları dönem itibariyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonucu doğrultusunda 
yer aldıkları aralığa göre, işbu Yönetmeliğin 3/A maddesi uyarınca ödenmesi kararlaştırılan artışlı 
burs miktarlarından yararlanırlar.  

 
MADDE 15 - Bu yönetmelikteki hükümlerle ilgili bütün işlemler Genel Sekreterlikçe 

yürütülür. 

 
MADDE 16 - Bu yönetmelikte yer almayan durumlarda yetkili karar organı, Yönetim 

Kurulu’dur.  

 
MADDE 17 - “Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Öğretim Bursları ve Ödül Yönetmeliği”nde 

yapılan bu değişiklikler, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun 10.07.2012 tarih ve 39 sayılı 
kararı ile kabul edilmiştir. 

 


