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1. AMAÇ 

Bu yönergenin amacı Koç Üniversitesi Destek Bursu (KUDEB) ile ilgili usul ve esasları tespit etmektedir. 

2. KAPSAM 

Bu yönerge Koç Üniversitesi’ne Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tam burslu 

yerleşen ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilere, finansal ihtiyaca yönelik verilecek destek 

burslarının usul ve esaslarını kapsar. 

3. REFERANSLAR 

3.1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 

3.2. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmenliği 

3.3. Koç Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

3.4. YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

3.5. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile 2020 yılında yapılan GSB Sporcu Bursu Sözleşmesi 

3.6. ÖSYM Kılavuzu 

4. SORUMLULUKLAR 

4.1. Bu yönergenin uygulatılmasından Rektör sorumludur. 

4.2. Bu yönergede yer alan tüm bursları ve oranlarını belirlemek, iptal etmek veya burs oranlarını 

yükseltmek/indirmekten Rektör sorumludur. 

4.3. Bu yönergenin hazırlanmasından ve güncellenmesinden Öğrenci Dekanlığı Burslar 

Koordinatörlüğü sorumludur. 

4.4. KUDEB Komitesi, başvuruların tercih dönemi içerisinde değerlendirilmesinden ve KUDEB 

bütçesi dâhilinde aday öğrencilerden uygun olanlara burs verilmesinden sorumludur. 

4.5. Muhasebe ve Finans Direktörlüğü, KUDEB cep harçlığının ilgili dönemlerde ödemesinden 

sorumludur. 

4.6. Bursu alan öğrenci ve ailesinin finansal durumunda bir değişiklik olması halinde bu durumun 

KUDEB Komitesi’ne bildirilmesi gerekmektedir. 

5. TANIMLAR 

5.1. KUDEB: Koç Üniversitesi’ne ÖSYM tarafından tam burslu yerleştirilerek eğitim-öğretim 

ücretinden muaf olan öğrencilere finansal durumları değerlendirilerek verilen ek bursları içeren 

destek programıdır. 
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5.1.1. Cep Harçlığı: Yılda 10 ay kısmi ya da tam verilen (Ekim-Temmuz) destek bursudur. 

5.1.2. Yurt Bursu: Öğrencilerin Üniversite’de konaklamasını sağlayan kısmi ya da tam verilen 

konaklama bursudur. 

5.1.3. Kitap Bursu: Dönemlik belirlenen tutar kadar ana ve yan ders kitaplarının ücretsiz olarak 

alınmasını sağlayan burstur. 

5.2. KUDEB Komitesi: Koç Üniversitesi’ne ÖSYM tarafından tam burslu yerleşen öğrencilerin 

finansal durumlarını değerlendirilerek ihtiyaca yönelik verilecek bursların belirlenmesini sağlayan 

Komitedir. Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanı, atanmış bir öğretim üyesi ve Burslar 

Koordinatörlüğü’nün bir yetkilisinden oluşmaktadır. 

5.3. Burslar Koordinatörlüğü: Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Burslar birimidir. 

5.4. GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) Sporcu Bursu: Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan 

mutabakata dayanan ve yükseköğretim sınav sonucunda Koç Üniversitesi’ne girmeye hak kazanan 

milli sporculara, Bakanlık tarafından belirtilen spor alanlarında son 4 yıl içinde başarılı olduklarını 

Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı olarak belgelendirmeleri karşılığında tanınan %100 öğretim ücreti 

muafiyetini ifade eder. 

5.5. Şehit Çocukları Bursu: Yükseköğretim sınavı sonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz veya %50 

burslu programlarından birine girme hakkı kazanan ve daha önceki yıllarda Türkiye’de bir lisans 

programına yerleştirilmemiş olan şehit çocuklarına tanınan tam burstur. 

5.6. Tam Burs: Koç Üniversitesi’nin Tam Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs 

eğitim-öğretim ücretinden muafiyeti ifade eder. 

5.7. KUSIS: Koç Üniversitesi çevrimiçi öğrenci bilgi sistemi 

6. TEMEL PRENSİPLER 

6.1. Başvurular her yıl ÖSYM’nin yükseköğretim sınav sonuçlarını açıklamasını takip eden tercih 

dönemi içerisinde yapılması gerekir. Tüm başvurular çevrimiçi olarak alınır. Çevrimiçi site Öğrenci 

Dekanlığı Burslar Koordinatörlüğü web sitesinde ilan edilir. 

6.1.1. Eksik evrakla başvuru kesinlikle kabul edilmez. 

6.1.2. Talep edilen evrakların gönderilmesi sürecinde kargodaki gecikmelerden Koç Üniversitesi 

sorumlu değildir. 

6.1.3. Üniversiteye girdikten sonra kazanılan burs ve indirimlerle burs oranlarını yüzde yüze 

tamamlayan öğrencilerin KUDEB başvuru hakları yoktur. 

6.2. Koç Üniversitesi’ni kazanan ve GSB Sporcu Bursu’na hak kazanan öğrenciler ile Şehit Çocukları 

Bursu’na sahip öğrenciler Üniversite’ye girdikleri sene KUDEB’e başvurabilirler. 
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6.3. KUDEB, öğrencinin eğitim gördüğü lisans programının normal eğitim öğretim süresince devam 

eder. KUDEB süresi, Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için en fazla dört yarı yıl 

olmak üzere uzatılır.   

6.4. Çift Anadal Programı öğrencileri normal eğitim-öğretim süreleri içinde birinci veya ikinci 

anadallarını tamamlayamazlar ise KUDEB süreleri iki yarıyıl süre ile uzatılır. 

6.5. KUDEB Komitesi olumlu ya da olumsuz değerlendirme nedenlerini kendinde saklı tutar. 

6.6. Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları 

uygulanır. 

6.7. KUDEB burslarının kesilmesi 

6.7.1. Koç Üniversitesi’nde Felsefe, Sosyoloji, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Karşılaştırmalı 

Edebiyat, Matematik, Fizik ve Kimya bölümlerine tam burslu yerleşen öğrenciler başka bir 

bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri halinde bursluluk haklarını kaybederler. Bu 

öğrenciler KUDEB bursu almışlarsa bursluluk haklarıyla beraber KUDEB bursunu da 

kaybederler. 

6.7.2. Diğer bölümlere yerleşen tam burslu öğrencilerin başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile 

geçmeleri durumunda bursluluk haklarının devamı geçiş yapmak istedikleri bölümün bağlı 

olduğu fakültenin değerlendirmesine ve onayına tabidir. Yatay geçişle birlikte tam burslarını 

kaybeden öğrenciler KUDEB burslarını da kaybederler.  

6.7.3. Söz konusu bursu/bursları almak için Üniversite organlarına beyan edilen bilgilerin yanlış ya 

da eksik olduğu anlaşılır veya öğrencinin derslerine düzenli devam etmediği tespit edilirse 

KUDEB bursları kesilebilir. 

6.7.4. Herhangi bir sebeple öğrenciliğin sona ermesi halinde KUDEB bursları kesilir. 

6.7.5. KUDEB bursları, Koç Üniversitesi tarafından belirlenecek sair herhangi haklı bir nedenle 

kesilebilir. 

6.7.6. KUDEB burs kesilmesi ile yukarıdaki nedenler tespit edildiğinde KUDEB Komitesi burs 

kesilmesine karar verir. 

7. YÖNTEM 

7.1. Başvuru 

7.1.1. KUDEB’e başvurmak isteyen aday öğrenciler, bursa başvuru için sistem üzerinden “KUDEB 

Başvuru Formunu” doldurur, asıl ve ek evrakları toplar ve verilen süre içinde sistem 

üzerinden başvurularını yapar. 

7.1.2. Aday öğrenciler KUDEB destek taleplerini Burslar Koordinatörlüğü’ne iletir ve başvuru 

süreci ile ilgili gerekli bilgiyi telefon ya da web sayfası üzerinden alır. 
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7.2. Değerlendirme 

7.2.1. Burslar Koordinatörlüğü, KUDEB doğrultusunda gelen talepleri alır. Gerektiğinde 

öğrencinin ya da ailesinin finansal durumunu tespit için mülakatlar yapar ve/veya yerinde 

incelemelerde bulunur, bu doğrultuda rapor hazırlar ve KUDEB Komitesi’ne sunar. 

7.2.2. Öğrencilerin sundukları belgeler, KUDEB Komitesi tarafından değerlendirilir.  

7.2.3. Değerlendirmede, başvuran öğrencilerin yalnızca finansal durumuna bakılır. 

7.2.4. Değerlendirmeler tüm üyelerin çoğunluk kararı dikkate alınarak yapılır. 

7.2.5. KUDEB’e başvuran öğrenciler KUDEB Komitesi değerlendirmesi sonucunda üç burs 

grubundan yalnızca birini veya birkaçını alabileceği gibi Komite’nin değerlendirmesi sonucu 

aday öğrencinin KUDEB başvurusu reddedilebilir. 

7.3. Taahhütname 

7.3.1. KUDEB Komitesi’nden çıkan kararlar doğrultusunda Burslar Koordinatörlüğü tercih dönemi 

içinde Rektör imzalı EK-1’de yer alan “KUDEB Taahhütnamesi”ni hazırlar ve KUDEB 

destek bursu kriterlerini karşılayan aday öğrencilere e-posta ile gönderir. 

7.3.1.1. ÖYSM sınav sonuçları açıklandıktan sonra Burslar Koordinatörlüğü, KUDEB 

bursu almaya hak kazanan öğrencileri tespit eder ve burs bilgilerini KUSIS 

sistemine girer. 

7.3.1.2. İlgili birimler, öğrencileri girilen bilgiler dahilinde ödeme ve yerleştirme işlemlerini 

yaparlar. 

7.3.2. ÖSYM sınav sonuçlarına göre KUDEB bursu almaya hak kazanan aday öğrenci gönderilen 

taahhütnameyi imzalar ve Burslar Koordinatörlüğü’ne iletir. Bu taahhütname ile öğrenci 

KUDEB programı kapsamındaki bursları kesme hakkının Koç Üniversitesi tarafından saklı 

olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. 

7.4. Ödeme ve Takip 

7.4.1. KUDEB cep harçlığı almaya hak kazanan öğrencilere Muhasebe ve Finans Direktörlüğü 

tarafından aylık ödemeler gerçekleştirilir. 

7.4.2. KUDEB yurt bursu almaya hak kazanan ve burs hakkını kaybeden öğrencilerin listesi Burslar 

Koordinatörlüğü tarafından Yurt ve Konaklama Direktörlüğü’ne iletilir. 

7.4.3. Kitap bursu almaya haz kazanan öğrencilerin işlemlerini Burslar Koordinatörlüğü yapar. 
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8. EKLER VE KAYITLAR 

EK-1 KUDEB Örnek Taahhütnamesi 

9. GÖZDEN GEÇİRME 

Bu dokümanı gözden geçirme ve güncelleştirme sorumluluğu Öğrenci Dekanlığı’na aittir. Gerekli 

görüldüğü zaman ve durumlarda dokümanın da revize edilmesi gereklidir. 

10. DEĞİŞİKLİK/ DAĞITIM/ ONAY TABLOSU 

Bu yönerge, 24.12.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girer. 

 

Değişen sayfa Tarih Değişiklik  Değişikliği yapan 

    

 

Dağıtım (İlgili Bölümler) 

Tüm Koç Üniversitesi Birimleri 

 

Uygunluk Onayı (Öğrenci Dekanı) Yürürlük Onayı (Rektör) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


