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 18.02.2020 Tarihli 

Senato Karar Eki 
 

 

T.C. 

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ  

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BURSLULUK SINAVI YÖNERGESİ 

 

Amaç 

MADDE 1-  Bu yönerge Biruni Üniversitesi’ne üstün nitelikli uluslararası öğrenci kazandırmak, 

Üniversitemizi tercih etmeleri için özendirmek ve ödüllendirmek üzere sağlanacak ‘Uluslararası 

Öğrenci Bursu’ ile öğrenim ücretlerinde yapılacak diğer indirimlere ilişkin esasları belirlemek 

amacıyla hazırlanmıştır.  

 

Kapsam 

MADDE 2- Bu yönerge Biruni Üniversitesinde öğrenim görecek yabancı öğrencilerin 

‘Uluslararası Öğrenci Bursu’ nu kazanmaları ile öğrenim ücretlerinde yapılacak indirimler ve 

kazanılan bursun sonlandırılması ilişkin usul ve esasları, Bursluluk Sınavı’na ilişkin ilke ve 

kuralları kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- Bu yönerge Biruni Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerin Kabul ve Kayıt 

Yönergesine göre hazırlanmıştır. 

 

Bursluluk Sınavı  

MADDE 4- Biruni Üniversitesi’nin uluslararası öğrenci adaylarını burslu olarak kabul edeceği 

bölüm, kontenjan ve burs oranları her eğitim öğretim yılı için Mütevelli Heyet tarafından 

belirlenir.  

MADDE 5- Her eğitim öğretim yılı için ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarında 

uluslararası öğrencilere verilecek bursun sınavına ilişkin sınav takvimi Senato kararı ile 

belirlenir. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı akademik takvim yılı kayıtları için geçerlidir. 

Bursluluk sınavının sonuçları, sınavla ilgili https://scholarship.biruni.edu.tr/ web adresinde            

1 (bir) ay içinde ilan edilir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesi bir aydan uzun sürerse, aynı web 

adresinde bu hususta açıklama yapılır.     

                          

https://scholarship.biruni.edu.tr/
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MADDE   6- Bursluluk sınavındaki başarısına göre öğrencilere %10, %25, %50, %75 ve %100 

oranlarında burs verilir. 

 

MADDE 7- Bursluluk sınav Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılır; gerekirse farklı dillerde de 

olabilir. Sınavda IQ Mantık, Matematik ve Geometri alanlarında sorular bulunur. Sınavdaki soru 

sayısı ve sınav süresi bilgileri sınavla ilgili web adresinde sınavdan önce duyurulur. 

 

MADDE 8- Biruni Üniversitesi’nin düzenlediği Uluslararası Öğrenci Bursluluk Sınavı’nda 

başarılı olan öğrenciler Biruni Üniversitesi’nin sunduğu bursu kabul ettiği takdirde aşağıdaki 

şartlara uymayı kabul eder ve ulaşım, sağlık sigortası, pasaport harçları, vize harçları, kişisel 

harcamalar ve diğer harcamalarını kendisi karşılar. 

1. Üniversitenin kurallarına, yönetmeliğine, plan ve politikasına uymak, 

2. T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yayımlandığı kanun ve 

yönetmelikler ile Üniversitenin yönetmelik ve yönergelerine uymak.   

Bursluluk Sınavı Uygulaması 

MADDE 9- Sınavdan önce sınav merkezlerinde öğrenci listeleri bulunur. 

 

MADDE 10- Sınav Öğrenci Listeleri, öğrencilerin sınav salonlarına göre dağılımını gösteren ve 

öğrencilerin aday numaraları ile isim soy isim bilgilerini içeren listeler olup, sınava katılan tüm 

öğrencileri kapsamaktadır. 

 

MADDE 11- Sınava başvurmamış, başvurmuş ama ücret ödemesi onaylanmamış olan öğrenciler 

ya da sınav öğrenci listelerinde adı ve soyadı bulunmayan öğrenciler sınava alınmaz. 

 

MADDE 12- Sınava katılacak tüm öğrencilerin; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, hesap 

makinesi, güneş gözlüğü ve herhangi bir elektronik, mekanik cihaz ile sınava girmeleri yasaktır. 

Bu cihazlar ile sınava gelen öğrencilerin malzemeleri salon gözetmeni tarafından toplanır. İlgili 

cihazları teslim etmek istemeyen öğrenciler, hiçbir şekilde sınava kabul edilmez. 
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Bursun Süresi 

MADDE 13- Kazanılan bursun süresi ön lisans programları için 4 yarıyıl, lisans programları için 

bölümlerin eğitim sürelerine göre 8, 10 veya 12 yarıyıldır.Belirtilen eğitim süresinin aşımı 

durumunda burs sona erer. 

 

Bursun Kesilmesi 

MADDE 14- Verilmekte olan burs aşağıda belirtilen durumlarda kesilir: 

- Hazırlık sınıfında 1. yılın sonunda başarısız olma, 

- Derslere devamsızlık nedeniyle başarısız olma, 

- Burs almaktan vazgeçme, 

- Üniversiteden kaydını sildirme, 

- Öğrenim hakkının saklı tutulması (kayıt dondurma), 

- Burs hakkı kazandığı bölümü değiştirme, 

- Verilen belgelerin gerçeği yansıtmadığı durumlarda. 

 

Yürürlük 

MADDE 15- Bu yönerge Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – Bu Yönerge hükümlerini, Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 

 

 

 

 

 


