LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
BURS VE İNDİRİM YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar, Burs/İndirim Çeşitleri, Genel Şartlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmek amacıyla başarılı
öğrencileri ödüllendirmek ve ihtiyaç sahiplerini mali olarak desteklemek üzere Lokman Hekim
Üniversitesi’nin sağlayacağı burs ve indirimlerin kapsamını ve uygulama esaslarını düzenlemektir.
Tanımlar
Madde 2- (1) Bu yönergede geçen;
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,
Mütevelli Heyeti: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
Başkan: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,
ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını,

ifade eder.
Kapsam
Madde 3- (1) Bu yönerge, Lokman Hekim Üniversitesi’nin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine
sağlanan burs ve indirimlere ilişkin düzenlemeleri kapsar.
Burs Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu
Madde-4 (1) Üniversite Senatosu tarafından iki (2) yıl için seçilen Lokman Hekim Üniversitesi Burs
Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu Mütevelli Heyet kararıyla onaylanır. Komisyon Rektörün
başkanlığında her Fakülteden birer temsilciden oluşur. Öğrenci İşleri Daire Başkanı komisyonun daimi
üyesidir. Komisyonun sekretaryası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.
Komisyon;
a) Her eğitim öğretim yılı sonunda burs alabilecek durumda olan öğrencilerin başvurularının, kabulünü,
belgelerinin incelenmesini ve yönergece verilecek burs durumlarını belirleyip Mütevelli Heyetin
onayına sunar, verilen burslar Mütevelli Heyet onayı ile yürürlüğe girer.
b) Komisyon her dönem başında en az bir kez olmak üzere toplanır, başvuru durumlarına göre ayrıca
toplanabilir.
c) Mütevelli Heyet Başkanlığı'ndan gelen burs kararları Burs Başvuru ve Değerlendirme Komisyonunun
sekretaryası tarafından öğrencilere ve ilgili birimlere duyurulur.
Genel Şartlar
Madde 5- (1) Burslar/İndirimler karşılıksız olup, öğrencinin kayıtlı olduğu programın normal eğitim
süresince devam eder. Öğrencilerin bursları kesintisiz alabilmeleri için derslere kayıtlı olması, derslere
devam koşulunu yerine getirmesi ve ilk iki yarıyıl hariç genel not ortalamasının dört üzerinden Üç’ün
(3.00/4.00) altına düşmemesi şarttır.
(2) İndirimler bir eğitim öğretim yılına ilişkin olup her yıl yeniden değerlendirilir. Öğrencinin yılsonu
genel not ortalaması esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunmaları halinde ve
öğrencinin kayıtlı olduğu programın normal eğitim süresince devam eder.
(3) Öğrencinin uzaklaştırma veya daha ağır bir disiplin cezası alması durumunda öğrencinin bursu veya
indirimi derhal kesilir. Üniversite’den ilişik kesme cezası verilen öğrenciye daha sonra herhangi bir
şekilde Üniversite’ye devam hakkı kazansa bile burs verilmez.
(4) Lokman Hekim Üniversitesi tarafından sağlanan (ÖSYM Başarı Bursu, ÖSYM Tercih İndirimi
hariç) burs/indirimlerden birden fazlasına hak kazanan öğrenciler bu burs/indirimlerden sadece en
yüksek tutarlı olanından yararlanabilir.

Mütevelli Heyet Kabul Tarihi 18.06.2018/12

(5) ÖSYM Giriş ve ÖSYM Başarı Bursları hariç diğer burs ve indirimlerden yararlanmak isteyen
öğrenciler, her eğitim öğretim yılı güz dönemi kayıt tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Öğrenci İşleri
daire Başkanlığı’na başvuru yapmak zorundadır. Süresinde başvuru yapmayan öğrenciler bu hakkını
kaybeder.
(6) Sağlık durumu heyet raporu ile tespit edilerek izinli sayılan veya Üniversite’nin onayı ile en fazla
bir yarıyıl kayıt donduran öğrencilerin bursları izinli oldukları süre kadar eğitim-öğretim süresine
eklenir.
(7) Burslu ya da indirimli olup değişim programı kapsamında Üniversite dışında öğretim gören
öğrencilerin bursları aynen devam eder.
(8) Mütevelli Heyeti burada yazanlar haricinde burs ve indirim tanımlamaya yetkilidir.
(9) Daha önce herhangi bir lisans programından mezun olmuş öğrenciler bu yönergede belirtilen burs
imkânlarından faydalanamaz.
(10) Öğrenim Bursları ve indirimler sadece öğrenim ücretini kapsamakta olup diğer ücretlerde indirim
yapılmaz.
(11) Kamu veya özel sektörde çalışanlar lisansüstü burslardan yararlanamazlar.
(12) Verilecek burslar, indirim oranları ve sosyal yardım/teşvikler her yıl Mütevelli Heyetçe yeniden
değerlendirilebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Burslar
ÖSYM Giriş Bursu
Madde 6- (1) Üniversitenin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda belirtilmiş olan
burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere verilen, öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını
kapsayan karşılıksız burslardır. İlgili burs, normal eğitim öğretim süresinde, akademik başarıya
bakılmaksızın devam eder ve sadece eğitim-öğretim ücretini kapsar. Yaz okulunu kapsamaz.
(2) Herhangi bir burslu programda okumakta iken Çift Anadal (ÇAP) programına devam eden
öğrencilerin, burs süreleri içinde birinci veya ikinci anadal ders yükümlülüklerinden herhangi birini
tamamlamış olmaları durumunda burs süreleri iki yarıyıl süre ile uzatılır.
ÖSYM Başarı Bursu
Madde 7- (1) Üniversite giriş Sınavında, Türkiye’de;
ÖSYS Yükseköğretim Programlan ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan programlara yerleştirilen
öğrencilerden puan türüne göre Türkiye genelinde ilk sıralarda yer alan öğrencilere tanınan bir burstur.
(2) Sıralamalar ve burs miktarları her eğitim-öğretim yılı için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve
Üniversite web sitesinde ilan edilir.
(3) Her yıl 8 ay süre ile ödenen üstün başarı bursu karşılıksız olup, Lokman Hekim Üniversitesi' nde,
normal öğrenim süresi içerisinde olmak üzere, öğrenimine devam ettiği ve her yılsonundaki genel not
ortalaması dört üzerinden üç (3.00/4.00) altına düşmediği sürece devam eder.
(4) Yılsonu genel not ortalaması, Dört üzerinden Üç’ ün (3.00/4.00) altına düşen öğrencinin üstün başarı
bursu, yılsonu ortalamasını tekrar bu seviyeye yükseltinceye kadar kesilir. Yılsonu genel not
ortalamasının dört üzerinden Üç’ ün (3.00/4.00) üstüne çıktığı dönemi izleyen dönemin başında öğrenci
tekrar burs almaya hak kazanır.
(5) Lokman Hekim Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında dönem
izni alan (kayıt donduran) öğrencilere, izinli oldukları sürelerde başarı bursu ödenmez. Ancak, yurt
dışında belirli bir süre öğrenim görmek amacı ile izin alan öğrencilerin burs ödemesi, öğrenim belgesini
(öğrencinin akademik amaç ile gittiği üniversitede tam zamanlı eğitim gördüğünü kanıtlayabilecek,
üniversiteden aldığı, orijinal ve imzalı kayıt belgesi) beyan etmesi koşulu ile kayıt yaptırmış olduğu
dönemin sonunda 4 aylık süreler dikkate alınarak iki taksitte ödenir.
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Şehit ve Gazi Çocukları Bursu
Madde 8 - (1) Şehit ve Gazi çocuklarına yerleşme sıralarına bakılmaksızın Mütevelli Heyetin belirlediği
oranlarda burs veya indirim verilir. Burs veya indirimden yararlanabilmek için resmî kurumlarca
verilmiş şehit veya gazi belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İndirimler
Akademik Başarı İndirimi/Bursu
Madde 9- (1) Lokman Hekim Üniversitesi’ nde öğrenim gören kayıtlı öğrencilerin yılsonu genel not
ortalaması esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda kayıtlı olduğu Bölümde ilk üç sıralamaya
giren öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek oranda ücretli öğrencilere yapılan karşılıksız
indirime ve Tam burslu öğrencilere verilecek destek bursuna Akademik Başarı İndirimi/Bursu denir.
Bu indirim/burs için değerlendirme her akademik yılın sonunda yapılarak, bir sonraki akademik yıl için
uygulanır.
ÖSYM Tercih Bursu/İndirimi
Madde 10 – (1) Öğrencinin tercih yaptığı yılda Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kriter ve oranlarda
verdiği Burs/indirimdir. Bu Burs/indirim Bir (1) akademik eğitim yılını kapsar. İzleyen yıllarda
indirimin devam edebilmesi için akademik eğitim yılı genel not ortalamasının Dört üzerinden Üç
(3.00/400) ve üzerinde olması gerekir.
Uluslararası Öğrenci Başarı İndirimi
Madde 11 - (1) Lokman Hekim Üniversitesi’ne yerleşme hakkı kazanan uluslararası öğrencilere
(Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjanda ve belirlenen koşulları sağlamaları halinde eğitim
ücretinden Mütevelli Heyetin belirlediği oranlarda indirim yapılır. Bu indirim Bir (1) eğitim yılını
kapsar. İzleyen yıllarda söz konusu indirimin devam edebilmesi için Akademik eğitim yılı Genel Not
Ortalamasının Dört üzerinden Üç (3.00/400) ve üzerinde olması gerekir.
Milli Sporcu Bursları ve Sporcu İndirimleri
Madde 12- (1) Üniversitemiz programlarına yerleşen öğrencilerden, Olimpik branşlardan birinde
bireysel veya takım halinde uluslararası turnuvalar, Türkiye, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat derecesi
olanlara (Varsa ilgili branşta üniversite kulüp ve takımlarımızda oynamayı kabul etmesi gerekmektedir.)
Milli takım kadrolarında yer aldıkları ve lisansları devam ettiği sürece sporcu olan öğrencilere Mütevelli
Heyet tarafından belirlenen oranlarda verilen karşılıksız indirim/burs’ dur
Kardeş İndirimi
Madde 13- (1) Lokman Hekim Üniversitesi’nde eğitim gören kardeşlere, beraber eğitim aldıkları her
yıl, her kardeş için eğitim ücretinden Mütevelli heyet tarafından belirlenen oranda indirim yapılır.
Kardeşlerden birisinin mezuniyet dışında herhangi bir nedenle ayrılması durumunda bu indirim
uygulanmaz.
Lokman Hekim Sağlık Grubu ve Lokman Hekim Üniversitesi Çalışanları İndirimi
Madde 14- (1) Lokman Hekim Sağlık Grubunda en az 5 yıldır tam zamanlı çalışanlar ile Lokman Hekim
Üniversitesi kadrolu çalışanları ve bunların eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarına, iş ilişkisi
devam ettiği sürece, önlisans, lisans ve lisansüstü programları eğitim ücretinden Mütevelli Heyet
tarafından belirlenen oranda indirim yapılır. İndirim Bir (1) eğitim öğretim yılı geçerlidir. Takip eden
yıl veya yıllarda indirimden faydalanabilmek için her eğitim öğretim yılı başında ilgili kurum tarafından
verilmiş çalışma belgesinin ibraz edilmesi ve Genel Not Ortalamasının dört üzerinden ikibuçuk
2,50/4,00 olması gerekmektedir.
Geçici Madde-15 Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında ilk defa eğitime başlayacağı için
Mütevelli Heyetin 18 Haziran 2018 tarih ve 12 nolu toplantısında alınan karan ile 2018-2019 eğitim
öğretim yılında üniversitemize kayıt yaptıran ilk öğrenciler için ekte verilen tabloda belirtilen oran ve
miktarlar uygulanır.
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Yürürlük
MADDE 16 - (1) Bu yönerge, Mütevelli Heyet tarafından onayladığı eğitim öğretim yılı başında
yürürlüğe girecektir.
Yürütme
MADDE 17 - (1) Bu yönergeyi Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Lokman Hekim Üniversitesi
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Burs ve İndirim oranları tablosudur.
ÖSYM Giriş Bursu

ÖSYM Başarı Bursu

Tam Burslu
%50 Burslu
%25 Burslu
Başarı Sırası

Ücretsiz
Öğrenim Ücreti %50 indirimli
Öğrenim Ücreti %25 indirimli
Aylık Burs Miktarı

1-500

5.000TL

501-1000

4.000TL.

1001-2000

2.000TL.

2001-3000

1.000TL.

Normal eğitim öğretim süresince
kesilmez
Burslar 8 Ay süre ile verilecek olup
karşılıksızdır. Bursların devamı için
Öğrencinin normal eğitim süresi
içerisinde öğrenimine devam etmesi ve
GNO’ sının 3,00/4,00 altına düşmemesi
gerekmektedir.

Bu Burstan faydalanacak öğrencilerimiz ayrıca ücretsiz yemek imkânlarından faydalanacaktır.
Bu Burstan daha önce bir Lisans programından mezun olan öğrenciler yararlanamaz.
Şehit ve Gazi Çocukları
Bursu
Akademik
Başarı
İndirimi/Bursu

ÖSYM Tercih İndirimi

Uluslararası Öğrenci
Başarı İndirimi

Öğrenim ücretinden % 10 İndirim yapılacaktır.
Eğitim Öğretim yılı sonunda kayıtlı olduğu Bölümde ilk üç sıralamaya giren öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından
belirlenecek oranda Ücretli öğrencilere İndirim yapılır, Tam burslu öğrencilere destek bursu verilir.
Bir (1 )
Ücretli öğrencilere Öğrenim ücretinden
Tercih Listesinin ilk üç sırasının tamamına Lokman
Eğitim
% 15 indirim
Hekim Üniversitesi’nde bulunan programları yazan ve
Öğretim
bu programlara yerleştirilen öğrencilere
Yılı süre
ile;
Öğrenim ücretinden % 10 İndirim
Tercih Listesinde ilk Üç tercihinden en az birisinin veya
Devamı
ilk Beş tercihinden en az ikisinin Lokman Hekim
için GNO
Üniversitesi’nde bulunan programları yazan ve bu
3,00/4,00
programlara yerleştirilen öğrencilere
gereklidir.
Aşağıdaki Şartları Taşıyan Kayıtlı Yabancı uyruklu öğrencilere
1 Eğitim Öğretim Yılı süre ile
Eğitim Öğretim yılı yurt dışı
Devamı için GNO 3,00/4,00 gereklidir.
kontenjanlarının %10 una
TAM BURS verilecektir.
1600 üzerinden minimum 1400 toplam
SAT Reasoning Sınavı
puan (2 modül: Mathematics, Critical
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı
Reading)
Kontenjanları
GCE (GeneralCertificate
En az biri başvurulan programla ilgili olmak
Education), Cambridge
üzere, üç Advanced Level derecesi. Her bir
Tıp Fakültesi
4 International ALevel
Advanced Level derecesi en az C.
Matematik, Fen Bilimleri ve
Eczacılık Fakültesi
3 ACT
Kompozisyondan her biri için en az 30
puan.
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimlerinden en az
Beslenme ve Diyetetik
2 Cambridge Uluslararası
B notu alınmış ve toplamda en az 280
Ebelik
2 AL ve ASL Sınavları
puan.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
2
Uluslararası Bakalorya diplomasında 45
Hemşirelik ve Salık Hizmetleri
2 Uluslararası Bakalorya (IB)
üzerinden en az 32.
French Baccalaureate
20 üzerinden minimum 14 diploma notu
Spor Bilimleri Fakültesi
Abitur
2 ve üzeri diploma notu
Antrenörlük Eğitimi
2
Sağlık Meslek Yüksekokulu
Anestezi
İlk ve Acil Yardım

2
2

Milli Sporcu Bursları ve
Sporcu İndirimleri

Olimpik Branşlarda bireysel veya takım
halinde Uluslararası turnuvalar, Türkiye,
Avrupa, Dünya ve Olimpiyat derecesi olanlar
(Varsa ilgili branşta üniversite kulüp ve
takımlarımızda oynamayı kabul etmesi
gerekmektedir.)

Kardeş/ Eş İndirimi

Öğrenim Ücretlerinden % 10 indirim

Maturita

En az %80

Milli takım kadrolarında
yer aldıkları ve lisansları
devam ettiği sürece sporcu
olan öğrencilere verilir.

3 Öğrenciye TAM BURS
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Lokman Hekim Sağlık Grubu ve Lokman Hekim
Üniversitesi Çalışanları İndirimi

En az 5 Yıl Tam zamanlı Çalışan olmak,
1 yıl süre ile verilir,
Devam için Çalışma belgesi ibrazı,
GNO 2,50/4,00

Öğrenim Ücretlerinden % 10 indirim
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