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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

BURS, İNDİRİM VE SOSYAL YARDIM/TEŞVİK YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Genel Hükümler 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

Madde 1- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Ana 

Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanan bu yönergenin amacı başarıyı özendirmek ve ödüllendirmek 

amacıyla KGTÜ’de öğrenim gören öğrencilere sağlanacak burs, indirim ve sosyal yardımların/teşviklerin 

kapsamını ve koşullarını düzenlemektir. 

Tanımlar 

Madde 2- (1)  Bu yönergede geçen; 

a) Burs Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu:  Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Burs 

Değerlendirme ve Başvuru Komisyonu’nu, 

b) KGTÜ:  Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini, 

c) Mütevelli Heyet:  Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni, 

d) ÖSYM:  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni, 

e) ÖSYS:  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nı 

f) Senato:  Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Senatosunu, 

g) Üniversite:  Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ni, 

ifade eder. 

Kapsam 

Madde 3- (1)  Bu yönerge,  Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından sağlanacak 

ve KGTÜ öğrencilerine verilecek burs, indirim ve sosyal yardımları/teşvikleri kapsar. 

Burs Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu 

Madde 4- (1)   Üniversite Senatosu tarafından iki (2) yıl seçilen KGTÜ 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 Başkanlığı’nca yürütülür. 

(2) KGTÜ Burs Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu; 

a)  Komisyon, 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. 
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Burslardan Yararlanma 

Madde 5- (1) Hırsızlık, sahtekarlık, bölücülük veya yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hüküm giyen veya 

disiplin cezası alan öğrencinin bursu, destek programı ve indirim uygulamaları kapsamından çıkarılır. 

(2) Öğrencilerin bursları kesintisiz alabilmeleri için derslere kayıtlı olması, derslere devam koşulunu 

yerine getirmesi ve ilk iki yarıyıl hariç genel not ortalamasının dört üzerinden ikinin (2.00/4.00) altına 

düşmemesi şarttır. Genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2.00/4.00) altına düşen öğrencilerin bursu, 

ortalaması ikinin üzerine çıkana kadar kesilir. Genel not ortalaması dört üzerinden ikinin üzerine 

çıktığı dönemi izleyen dönemin başında öğrenci tekrar burs almaya hak kazanır. 

(3) Üniversiteden kaydı silinen öğrenci burs hakkını kaybeder. 

(4) Öğrencinin, daha önceki yıllarda Mütevelli Heyetce verilen burstan yararlanması veya birden fazla 

burs ile indirim kapsamına girmesi durumunda, bu burslardan sadece en yüksek olanından yararlanır. 

(5) Öğrenim Bursları öğrenim ücreti üzerinden tahakkuk ettirilir. 

(6) Öğrenim Bursları ve indirimler sadece öğrenim ücretini kapsamakta olup diğer ücretlerde indirim 

yapılmaz. 

(7) Kamu veya özel sektörde çalışanlar lisansüstü burslardan yararlanamazlar. 

(8) Verilecek burslar, indirim oranları ve sosyal yardım/teşvikler her yıl Mütevelli Heyetice yeniden 

değerlendirilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Burslar 

Burslar 

Madde 6- ÖSYS Yerleştirme Bursu: (1) Sadece Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda “burslu” öğrenci alınacağı belirtilen 

programlara yerleştirilen öğrencileri kapsar. 

(2) KGTÜ burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece burs oranı kadar 

öğrenim ücretini kapsar. Karşılıksız olan bu burslardan yararlanma süresi, İngilizce Hazırlık Sınıfı’nda 

azami 2 yıl, Lisans programlarında azami 6 yıl olup, öğrenci Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ndeki 

öğrenimine ve derslere devam ettiği sürece verilir. 

Üstün Başarı Bursu 

Madde 7- (1) ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan tam burslu 

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 

ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda ilan edilir. 

(3) Her yıl 8 ay süre ile ödenen üstün başarı bursu karşılıksız olup öğrencinin İngilizce hazırlık 

sınıfı dâhil, KGTÜ’de, normal öğrenim süresi içerisinde olmak üzere, öğrenimine devam ettiği ve her yıl 

sonundaki genel not ortalaması Mütevelli Heyet tarafından belirlenen değerin altına düşmediği sürece 

devam eder. Yılsonu genel not ortalaması bu değerin altına düşen öğrencinin üstün başarı bursu, yılsonu 

ortalamasını tekrar bu seviyeye yükseltinceye kadar kesilir. Yılsonu genel not ortalamasının bu değerin 

üstüne çıktığı dönemi izleyen dönemin başında öğrenci tekrar burs almaya hak kazanır. 

(4) KGTÜ 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. 

Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu 
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Madde 8- (1) Üniversitemizin lisans programlarına yerleşen öğrencilerden şehit veya gazi çocuğu 

olanlara yerleşme sıralarına bakılmaksızın, gerekli belgelerin temin edilmesi durumunda Mütevelli 

Heyeti’n belirlediği oranda burs verilir. 

Yurt Bursu 

Madde 9- (1) KGTÜ tam burslu programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilere yerleşme 

puanına ve Türkiye genelindeki başarı sırasına göre tanınan bir burstur. 

(2) Bursun oranı ve kapsamı her eğitim-öğretim yılı için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve ÖSYS 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda ilan edilir. 

(3) Yurt bursu öğrencinin yılsonundaki genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altına 

düşmediği, uyarı dışında disiplin cezası alınmadığı müddetçe İngilizce hazırlık programında geçirilecek 1 

yıl ile lisans programında geçirilecek en fazla 4 yılı kapsar. 

(4) Yılsonu genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2.00/4.00) altına düşen, uyarı dışında disiplin 

cezası alan öğrencinin yurt bursu kesilir. 

Bilim Bursu 

Madde 10- (1) TÜBİTAK tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel yarışmalarda altın, gümüş ve 

bronz madalya alan ve ödül aldıkları alanlardaki üniversitemiz burslu programlarına kontenjan dışı 

ÖSYM’ce sınavsız yerleştirilen öğrencilere tanınan bir burstur. 

(2) Bilim bursu karşılıksızdır ve İngilizce hazırlık programında geçirilecek süre dahil öğrenci 

KGTÜ’deki, normal öğrenim süresi içerisinde olmak üzere, öğrenimine ve derslere devam ettiği sürece 

her yıl 8 ay süre ile verilir. Bursun miktarı her eğitim-öğretim yılı için Mütevelli Heyet tarafından 

belirlenir ve ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda ilan edilir. 

 

Yarı Zamanlı Çalışma Bursu 

Madde 11- (1) Yarı zamanlı çalışma bursu, öğrencinin başvurusu halinde kendisine Üniversitesi'nin  

belirli  birimlerinde  çalıştırılması  karşılığında  sağlanan  burs  türüdür.  Bu bursun verilmesi sürecinde 

öğrencinin ihtiyacı ve başarısı dikkate alınır. Adı geçen bursun miktarı ve süresi Mütevelli Heyet 

tarafından belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

İndirimler 

Akademik Başarı İndirimi 

Madde 12- 1) KGTÜ’de burssuz veya kısmi burslu öğrenim gören öğrencilerin yılsonu genel not 

ortalaması esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunmaları halinde öğrenim 

ücretinden yapılan karşılıksız indirime akademik başarı indirimi denir. Bu indirim için değerlendirme her 

akademik yılın başında ve öğrenci kayıtlarından uygun bir süre önce yapılarak, yeni akademik yıl için 

uygulanır. Bu indirimin uygulanmasında şu hususlar göz önünde bulundurulur: 

a)   Akademik   başarı   indirimi,   Üniversitemizin   İngilizce   hazırlık   sınıfı,   lisansüstü 

programları ve fakültelerin birinci sınıfları dışında, aynı akademik yıl içerisinde Güz ve Bahar 

yarıyıllarında kayıtlı tam zamanlı öğrencileri kapsar. 

b)   Tam zamanlı olmayan öğrencilerin yaz okulu programları, bütünleme sınavları, sınav hakkı, not 

yükseltme, telafi ve tamamlama sınavlarına giren öğrenciler bu indirimden yararlanamazlar. 

c)   Akademik başarı indirimi alacak öğrencilerin tespitinde genel not ortalaması hesaplanırken 

ilgili bölümün 4 yıllık lisans programında yer alan zorunlu, ortak zorunlu, bölüm içi/bölüm dışı 

seçmeli derslerin tamamı ve ilgili bölümün belirlediği serbest seçmeli ders sayısı dikkate alınır. 

Serbest seçmeli ders sayısının belirlenenden fazla olması durumunda ise ders sayısına bağlı 

kalınarak öğrencinin en yüksek not aldığı ders/dersler dikkate alınır. 
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d)  İndirim, her Akademik yılın başında, “c” bendindeki koşulları sağlayan kayıtlı tam zamanlı 

öğrencilerin yaz öğretimi ve bütünleme sınavları dahil yılsonu genel not ortalamasına bakılarak 

verilir. 

e)  Bu  indirime  aday olan  öğrenci,  uyarı  dışında  herhangi  bir  disiplin  cezası  almamış 

olmalıdır. 

f) Üniversitemize yatay/dikey geçiş yapan öğrencilere, yatay/dikey geçiş yapmadan önce öğrenim 

gördükleri üniversitedeki başarıları dikkate alınarak, genel not ortalamalarına göre, 

üniversitemizde eğitim-öğretime başladıkları yıl akademik başarı indirimi verilir. Bu öğrenciler, 

daha sonraki yıllarda “c” ve “d” bendindeki koşulları sağlamaları halinde genel not 

ortalamalarına göre bu indirimden tekrar yararlanabilirler. 

(2) Akademik başarı indiriminden yararlandırılacak öğrencilere uygulanacak indirim oranları ve bu 

oranların yansıtılacağı genel not ortalaması dilimleri Mütevelli Heyet tarafından kararlaştırılır ve kayıtlar 

öncesinde duyurulur. Yeni akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından yeni bir karar alınmadığı 

takdirde bir önceki yılın Mütevelli Heyet kararı uygulanmaya devam edilir. 

(3) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı her akademik yılın başında kayıtlardan uygun bir süre önce 

genel not ortalaması dilimleri itibari ile akademik başarı indiriminden yararlanabilecek durumdaki 

öğrencileri bir liste halinde Burs Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu’na iletir. Burs Başvuru ve 

Değerlendirme Komisyonu da ilgili ölçütleri göz önünde bulundurarak, verilecek indirime uygun 

adayları belirler ve Rektörlüğe önerir. Rektörlükçe değerlendirilen aday listesi Mütevelli Heyet 

kararıyla kesinleşir ve kayıtlardan bir süre önce öğrencilere duyurulur. 

Sporda Başarı İndirimi 

Madde 13- (1) Üniversitemiz programlarına yerleşen öğrencilerden, faaliyetlerimiz dahilindeki spor 

branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyenlerle, üstün başarı gösterebilecekleri ümidi verenler 

arasından kulüp ve üniversite takımlarımızda oynamaya hak kazanan öğrencilere tanınan bir indirimdir. 

Söz konusu indirim oranı Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. 

(2) Sporda başarı indirimi, sadece indirim oranı kadar öğrenim ücretini kapsar. Karşılıksız olan bu 

indirim, İngilizce hazırlık programında geçirilecek süre dahil, öğrenci Konya Gıda ve Tarım 

Üniversitesi’ndeki öğrenimine ve derslere devam ettiği sürece ve 8 ay/yıl şeklinde verilir. 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mezun İndirimi 

Madde  14- (1)  Önceki  yıllarda  Üniversitemizin  lisans  veya  lisansüstü  programlarından mezun olup, 

yeniden Üniversitemiz programlarına yerleşen öğrencilere, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden Mütevelli 

Heyet tarafından belirlenen oranda mezun indirimi uygulanır. 

(2) Bu indirim öğrenci öğrenim gördüğü sürece devam eder. 

Kardeş ve Eş İndirimi 

Madde 15- (1) Üniversitemizde birden fazla kardeşin veya eşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe 

ve eşe, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda indirim 

uygulanır. 

(2) Bu indirim öğrenci öğrenim gördüğü sürece devam eder. 

(3) Öğrencilerin kardeş ve eş indiriminden yararlanabilmeleri için eş zamanlı okuma şartı yoktur.  Ancak  

kardeşlerden  birinin  veya  eşin  mezuniyet  dışında  herhangi  bir  nedenle ayrılması durumunda bu 

indirim uygulanmaz. 

ABH Holding ve Pankobirlik İndirimi 

Madde  16- (1)  ABH  Holding  ve  Pankobirlik  bünyesinde  bulunan  tüm  şirketlerde  tam zamanlı 

çalışan personel ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve eşleri ile Pankobirlik üyesi çiftçiler ve 

bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve eşlerine,   Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin herhangi bir 

programında kayıtlı olmaları halinde (İngilizce hazırlık sınıfı dahil), öğrenim ücretinden Mütevelli Heyet 

tarafından belirlenen oranda indirim uygulanır. 
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel, Eş ve Çocuğu İndirimi 

Madde 17- (1) KGTÜ’de tam zamanlı çalışan akademik ve idari personele, eşlerine ve bakmakla 

yükümlü olduğu çocuklarına, KGTÜ’nün herhangi bir programında kayıtlı olmaları halinde (İngilizce 

hazırlık sınıfı dahil), öğrenim ücretinden Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda indirim uygulanır. 

Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Notu İndirimi 

Madde 18- (1) 2014-2015 öğretim yılından itibaren orta öğretimlerini IB programlarından mezun olarak 

tamamlayan ve KGTÜ lisans programına kayıt yaptıran öğrenciye (İngilizce hazırlık sınıfı dahil), 

Uluslararası Bakalorya (IB) programları başarısına göre öğrenim ücretinde Mütevelli Heyet tarafından 

belirlenen oranda indirim uygulanır. 

Mütevelli Heyet Destek Bursu 

Madde 19- (1) Mütevelli Heyet Bursu ihtiyaç beyan eden öğrenciler içindir. Öncelikle öğrenim 

ücretinde indirim sağlamak amacıyla verilir. Disiplin cezası almış öğrenciler bu burslardan 

faydalanamazlar. Verilen Mütevelli Heyet Bursu oranı öğrencinin ödeyeceği ücret üzerinden indirimi 

kapsar. 

a)  Üniversitemizde öğrenim görmekte iken annesi/babası vefat edenler veya sağlık açısından iş 

yapamaz duruma gelen öğrencilere, 

b) Beyan ettiği ve belgelediği ihtiyaç durumu Mütevelli Heyet tarafından kabul edilen 

öğrencilere, 

c)  Birinci  ve  ikinci  derecede  engelli  olan  ve  bu  durumlarını  belgelendirmiş  olan öğrencilere, 

Burs Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu’nun önerisi ve Mütevelli Heyeti’n onayı ile 

belirlenecek oranda öğrenim ücretlerinde indirim yapılabilir. 

(2) Yeni kayıt yaptıran öğrenciler dışında, destek bursu talep eden öğrencinin hazırlık sınıfını geçmesi, 

ara sınıflarda ise alttan dersi olmaması dikkate alınır. 

(3) Başvurular her yıl akademik takvimde belirtilen Bahar yarıyılı sonunda başlayıp 15 (on beş) gün 

içinde yapılır. Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler için destek bursu kayıt haftası 

süresince yapılır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmez. 

Hemşehri Bursu 

Madde 20- Üniversitemizin bulunduğu Konya il ve ilçelerinden üniversitemize kayıt yaptıracak 

öğrencilere uygulanacak olan burstur. Adı geçen bursun miktarı ve verilecek öğrenci sayısı Mütevelli 

Heyet tarafından belirlenir. 

Hayırsever Bursu 

Madde 21- Hayırsever vatandaşlar tarafından oluşturulan fon kapsamında üniversitemize kayıt yaptıran 

ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine mecburi hizmet karşılığında verilen burstur. Söz konusu 

bursun ismi ve oranı Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 Sosyal Yardımlar/Teşvikler 

Mali ve Sosyal Yardım /Teşvik 

Madde 22- (1) KGTÜ’de öğrenim gören ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere yapılan karşılıksız 

destektir. 

(2) Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesinde: 

a)  Bu indirime aday öğrencinin, uyarı dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olması,
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b)  Adayın başka bir yerden burs almaması, 

c)  Adayın   ve   ailesinin   gelir   düzeyinin   düşüklüğü   nedeniyle,   öğrenim   ücretini 

ödeyemeyecek veya ödese bile, öğrenimini sürdüremeyecek durumda olması ve öğrencinin 

beyanının muhtarlık ve kaymakamlık tarafından tasdiklenmesi. 

kriterleri aranır. 

(3) Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanmak isteyen öğrenciler, her akademik yılın başında üniversitenin 

web sayfasında ilan edilen başvuru tarihlerinde bir dilekçe ile durumlarını belirten belgeleri de ekleyerek, 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvururlar. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı başvuru belgelerini, 

öğrencilerin aile bilgileri ile ders durumlarını da ekleyerek, son başvuru tarihini takip eden iki hafta 

içerisinde Burs Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu’na iletir. 

(4) Mali ve Sosyal Yardımdan  yararlanacak öğrenci sayısı, ilgili  akademik  yılın başında 

üniversitede  kayıtlı  toplam  tam  burslu  (ÖSYS  ile  tam  burslu  olarak  yerleşen)  öğrenci sayısının 

onda birini geçemez. 

(5) Burs Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu, yukarıda belirtilen kriterleri ve toplam kontenjan 

sayısını da göz önünde bulundurarak, adayların puanlamasını yapar, puan sırasına göre adayları belirler 

ve Rektörlüğe önerir. Rektörlükçe değerlendirilen aday listesi Mütevelli Heyet kararıyla kesinleşir. 

(6) Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanma süresi bir öğretim yılı ile sınırlı olup, daha önce yardımdan  

yararlanan  öğrencilerin  belirtilen  kriterleri  taşımaları  ve  tekrar  başvurmaları halinde diğer öğretim 

yıllarında da devam edebilir. 

(7) Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanacak öğrencilere verilecek yardım tür ve miktarları her eğitim-

öğretim yılı için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve bu amaçla bütçeden gerekli ödenek ayrılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM  

Diğer Hükümler 

 

Madde 23- (1) Bu yönerge çerçevesinde birden fazla burs ve indirim almaya hak kazanan öğrencilere 

yapılacak burs/indirim oranları sıralı olarak uygulanır. 

Geçici Madde 

Madde 24- KGTÜ 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında ilk defa eğitime başlayacağı için Mütevelli 

Heyetin 26.02.2016 tarih ve 13  nolu toplantısında alınan  kararı ile  2016-2017 eğitim öğretim 

yılında üniversitemize kayıt yaptıran ilk öğrenciler için ekte verilen tabloda belirtilen oran ve miktarlar 

uygulanır. 

Yürürlük 

Madde 25- (1) Bu yönerge Üniversite Senatosu’nun kabulü ve Mütevelli Heyeti’nin onayından sonra 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 26- (1) Bu yönerge KGTÜ Rektörü tarafından yürütülür. 


