ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ BURS VE İNDİRİM
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine, üstün
yetenekli öğrenci alabilmek, Üniversiteye alınan başarılı öğrencileri teşvik etmek ve
ödüllendirmek üzere verilecek Öğrenim Ücreti Bursu/İndirimi ve Başarı Bursu/İndirimi ve
Diğer Burslara/İndirimlere ilişkin uygulamaları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Yönerge, İngilizce Hazırlık Programı dâhil Üniversite lisans öğrencilerine
sağlanacak burs/indirim ve öğrenim ücretiyle ilgili düzenlemeleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 – (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim
Kurumları Yönetmeliği, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Ana Yönetmeliği, Alanya
Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği esas
alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesini,
b) Mütevelli Heyet: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c) Rektör: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörünü,
d) Burs: Bu yönergede düzenlenen ve üniversitemizde eğitim gören öğrencilere verilecek
tüm bursları,
e) Tam Burs: Öğrenim ücreti üzerinden % 100 indirim şeklinde uygulanan bursları,
f) İndirim Bursu: Öğrenim ücreti üzerinden çeşitli oranlarda indirim şeklinde uygulanan
bursları,
g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
h) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenim Ücreti Bursu ve İndirimi
ÖSYM BURSLARI
Madde 5 – (1) Öğrenim Bursları ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzu’nda gösterilen Üniversitenin burslu bölüm veya programlarından birini kazanan ve
yerleşen öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilgili kılavuzda gösterilen oranda indirimin yapıldığı
burslardır.
(2) Burstan yararlanabilmek için merkezi yerleştirme puan sonucuna göre burslu bölümlerden
birini kazanmış olmak gerekir. ÖSYM kılavuzunda bölüm veya programlar için belirtilen
sayıda öğrenci burstan yararlanır. Merkezi yerleştirme puan sonucuna göre üniversiteye %100
burslu statüde yerleşen öğrenciler eğitim ücreti ödemezler, %75, %50 veya %25 burslu

statüde yerleşen öğrencilerin eğitim ücretinden yerleştikleri oranda indirim yapılır.
(3) ÖSYM bursu, bu yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen öğrencilerden İngilizce Hazırlık
Programı dâhil, kayıt olduğu öğretim programına başarıyla devam ettiği sürece öğrenim
ücretinin tamamının veya bir kısmının alınmaması şeklinde sağlanan ve öğrenciye herhangi
bir mali yük getirmeyen bir burstur.
Yatay Geçiş Bursu
Madde 7 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından üniversitemiz lisans programlarına yatay
geçiş yapmak isteyen öğrencinin daha önceki lisans programına kayıt olduğu yıldaki merkezi
yerleştirme puanı, üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının aynı yıldaki
kısmi burslu programının taban puanına eşit veya yüksek ise; öğrenci “Yükseköğretim
Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal,
Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”
hükümleri ile “Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilen usul ve esasları”
çerçevesinde, Üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının ilgili yıldaki YKS
puanının karşılık geldiği kısmi burslu programına ilgili burs oranıyla yerleştirilir. Yatay geçiş
yapan öğrenciye verilen kısmi burs kayıt yaptırılan lisans programının normal öğrenim
süresince devam eder.
(3) Üniversitemize merkezi yerleştirme ile kayıt yaptıran öğrenci, programlar arası geçiş
yapmak istediği lisans programına, Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirildiği burs oranı
ile yerleştirilir.
Şehit ve Gazi Bursu
Madde 8- (1) Üniversitemiz lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kayıt
yaptıran öğrencilerden; şehit eşi ve çocuklarına %100 öğrenim bursu verilir, gazinin kendisi
eşi ve çocuklarına ise ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %50 oranında indirim
yapılır.
(2) Şehit veya gazi belgesinin E-Devlet Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel
Müdürlüğünden alınmış olması gerekir.
Mütevelli Heyet Burs ve İndirimleri
Madde 9 – (1) Mütevelli Heyeti gerekli gördüğü durumlarda, yükseköğretime teşvik
amacıyla eğitim-öğretim yılına ilişkin öğretim ücreti üzerinden burslar verebilir. Bursun
miktarı her eğitim-öğretim yılı için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İndirimler
Sporcu İndirimi
MADDE 10 – (1) Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Üniversite arasında imzalanan mutabakat
gereği aşağıda belirtilen branşlarda, spor alanlarında son 4 yıl içerisinde başarılı olduğunu
belgelendiren milli sporculara verilen %100 öğrenim ücreti indirimdir.
(2) Yükseköğretim Programı ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan Alanya Hamdullah
Emin Paşa Üniversitesi’nin “Tam Burslu” dışındaki diğer programlarına yerleştirilen
öğrencilere %100 oranında Sporcu İndirimi yapılır.

(3) Karşılıksız olan bu indirim, İngilizce Hazırlık Programında geçirilebilecek süre dahil,
öğrenci Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’ndeki öğrenimine ve derslere devam ettiği
sürece verilir.
(4) Tüm programlarda barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler indirim kapsamı
dışındadır.
Alanlar;
1.Grup; Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları, Olimpik ve
Paralimpik spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri,
Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya
ve Avrupa Kupaları Finallerinde madalya kazanan sporcular;
2.Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki
Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor
dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri,
Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Avrupa Olimpik
Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu)
tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları’nda madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat,
Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatları’na katılan sporcular,
3.Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası federasyonların
yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 16 ülke sporcusu, takım sporlarında
en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya kazanan
sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar
kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası finalleri ile Dünya ve Avrupa
Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar
kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları finallerine katılan sporcular.
Spor İndirimi Başvurusunda Gereken Belgeler;
 İndirimden yararlanmak istediğine dair dilekçe,
 Sporculuk özgeçmişi ve elde edilmiş başarıların dökümü (adayın kendisi tarafından
yazılacak),
 İletişim bilgisi.
 Fotoğraf (spor kariyerindeki kazandığı kupa, madalya, gazete, haber, bireysel ya da
takım fotoğrafı),
 Lisans fotokopisi (vizeli son lisansının fotokopisi),
 Federasyondan alınacak Millilik Belgesi (branşına ait federasyonundan alınacak).
Engelli Öğrenci İndirimi
Madde 11– (1) Engelli Öğrenci Bursu Alanya Hep Üniversitesi’nin programlarına kayıt
yaptıran engelli öğrencilerden rapor oranına göre;
Engel durumu %40 : %25 indirim
Engel durumu %50 : %30 indirim
Engel durumu %60 : %35 indirim
Engel durumu %70 : %40 indirim
Engel durumu %80 : %45 indirim
Engel durumu %90 ve üzeri : %50 indirim yapılır.

Mezun İndirimi
Madde 12 – (1) Mezun Bursu Alanya Hep Üniversitesi’nin (ön lisans veya lisans) herhangi
bir programından mezun olup (yeniden) Alanya HEP Üniversitesi programlarına yerleştirilen
öğrencilere öğretim ücretinden %10 oranında indirim verilir.
Kardeş İndirimi
Madde 13 – (1) Üniversitemizde aynı düzey diploma programlarında öğrenim görmekte olan
her bir kardeşe ve eşe ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %10 oranında indirim
yapılır. Bu indirim öğrencilerin aynı anda aktif öğrenci olarak öğrenim gördüğü yıl/yarıyılda
uygulanır. İlgili burstan faydalanmak için kayıt döneminden itibaren bir ay içerisinde başvuru
yapılması ve belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.
Personel İndirimi
Madde 14 – (1) Üniversitemizde çalışan personele, Üniversitemizin lisansüstü programına
kayıt yaptırmaları halinde ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden burs ve indirim
toplamı %50’sini tekabül edecek şekilde ilave indirim yapılır.
(2) Üniversitemizde çalışan ve bir yılını doldurmuş personelin eş ve çocuklarına,
üniversitemiz öğrencileri olmaları halinde ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden burs
ve indirim toplamı %50 oranını sağlayacak şekilde ilave indirim yapılır.
Akademik Başarı İndirimi
Madde 15 - (1) Alanya HEP Üniversitesi’nde burssuz veya kısmi burslu öğrenim gören
öğrencilerin yıl sonu genel not ortalaması esas alınarak yapılan bir değerlendirmede başarılı
bulunmaları halinde öğrenim ücretinden yapılan karşılıksız indirime Akademik Başarı
İndirimi denir. Bu indirim için değerlendirme her akademik yılın başında ve öğrenci
kayıtlarından uygun bir süre önce yapılarak, başlayacak olan yeni akademik yıl için uygulanır.
Bu Bursun uygulanmasında şu hususlar göz önünde bulundurulur:
a) Akademik Başarı İndirimi Üniversitemizin, İngilizce Hazırlık Sınıfı, Lisansüstü
Programları ve Fakültelerin/Yüksekokulların birinci sınıfları dışında, aynı Akademik yıl
içerisinde Güz ve Bahar dönemlerinde kayıtlı tam zamanlı öğrencileri kapsar.
b) Tam zamanlı olmayan öğrencilerin Yaz okulu programları, bütünleme sınavları, sınav
hakkı, not yükseltme, telafi ve tamamlama sınavlarına girenler ile artık yıl öğrencileri bu
indirimden yararlanamazlar.
c) Akademik Başarı İndirimi alacak öğrencileri tespit ederken genel not ortalaması hesabında
ilgili programın müfredatında 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.
d) İndirim, her Akademik yılın başında, “c” bendindeki koşulları sağlayan kayıtlı tam zamanlı
öğrencilerin yaz öğretimi ve bütünleme sınavları dahil yıl sonu genel not ortalamasına
bakılarak verilir.
e) Bu indirime aday olan öğrenci, 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 İndirimi verilir. Bu
öğrenciler, daha sonraki yıllarda “c” ve “d” bendindeki koşulları sağlamaları halinde genel not
ortalamalarına göre bu indirimden tekrar yararlanabilirler.
(2) Akademik Başarı İndiriminden yararlandırılacak öğrencilere uygulanacak burs oranları ve
bu oranların yansıtılacağı genel not ortalaması dilimleri Mütevelli Heyet tarafından
kararlaştırılır ve kayıtlar öncesinde duyurulur. Başlayacak Akademik yıl için Mütevelli Heyeti
tarafından yeni bir karar alınmadığı takdirde bir önceki yılın Mütevelli Heyet kararı
uygulanmaya devam edilir.
(3) Öğrenci İşleri her Akademik yılın başında kayıtlardan uygun bir süre önce genel not
ortalaması dilimleri itibari ile Akademik Başarı İndiriminden yararlanacak öğrencileri duyurur.
Genel not ortalaması dilimleri ve Akademik Başarı İndirimi oran tablosu :
Tüm Bölümler
4,00 üzerinden
4,00 üzerinden

Genel Not Ortalaması
3,50 - 4,00
3,25-4,00

Burs Oranı
% 20
% 25

Mali ve Sosyal Yardım
Madde 16 - (1) Alanya HEP Üniversitesi’nde öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi
olan öğrencilere yapılan karşılıksız yardımdır.
(2) Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan adayların
değerlendirilmesinde: a) Bu indirime aday öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış
olması.
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, öğrencinin Kaymakamlıklara
yapmış olduğu Gelir Testi başvuru sonucu ile beyanının ilgili kurumlar tarafından
tasdiklenmesi, kriterleri aranır.
(3) Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanmak isteyen öğrenciler, her Akademik yılın başında
web sayfamızda ilan edilen başvuru tarihlerinde bir dilekçe ile, durumlarını belirten belgeleri
de ekleyerek, Öğrenci İşleri’ne başvururlar. Öğrenci İşleri başvuru belgelerini, öğrencilerin
aile bilgileri ile ders durumlarını da ekleyerek, son başvuru tarihini takip eden iki hafta
içerisinde Burs Komisyonu’na iletir.
(4) Burs Komisyonu, yukarıda belirtilen kriterleri ve toplam kontenjan sayısını da göz önünde
bulundurarak, adayların puanlamasını yapar, puan sırasına göre adayları belirler ve
Rektörlüğe önerir. Rektörlükçe onaylanan aday listesi Mütevelli Heyet kararıyla kesinleşir.
(5) Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanma süresi bir öğretim yılı ile sınırlı olup, daha önce
yardımdan yararlanan öğrencilerin belirtilen kriterleri taşımaları ve tekrar müracaat etmeleri
halinde diğer öğretim yıllarında da yardımdan yararlanmaları mümkündür.
(6) Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanacak öğrencilere verilecek yardım tür ve miktarları her
öğretim yılı için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve bu amaçla bütçeden gerekli ödenek
ayrılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Burs Komisyonu
Madde 17 – (1) Üniversite tarafından verilecek burslar ile ilgili başvuruların kabulü, gerekli
incelemenin yapılması ve sonuçların Mütevelli Heyeti Başkanlığı’na bildirilmesi amacıyla
Rektörlük tarafından belirlenen ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından onaylanan
üyelerden oluşan komisyon görev yapar.
Burs ve İndirimlerin Kesilmesi
Madde 18 – (1) Öğrenim ücreti bursu/indirimi karşılıksız olup, öğrencinin kayıt olduğu
öğretim programında derslere devam etmesi koşuluyla, akademik başarıdan bağımsız olarak
normal eğitim-öğretim süresince kesintisiz devam eder.
(2) İngilizce Hazırlık Programını 1 yılda başaramayanların bursları/indirimleri kesilir.
İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayan öğrenciler,
lisans programlarına kayıt yaptırdıkları takdirde, öğrenim ücreti muafiyeti bursları/indirimleri
yeniden bağlanır.
(3) Disiplin cezası alan öğrencinin ÖSYM ve Sporcu burs/indirimleri dışındaki Mütevelli
Heyeti tarafından verilen burs ve indirimleri kesilir.
(4) Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen veya herhangi bir neden ile Üniversite ile ilişiğini
kesmek isteyen öğrencilerin dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için
Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülükleri
(katkı payı veya öğrenim ücreti, yurt, kütüphane borcu ve benzeri) yerine getirmeleri
zorunludur aksi halde ilişik kesilme işlemi gerçekleşmeyecektir.
(5) Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden herhangi bir dönemde kayıtlarını donduran
öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler, burs/indirim süresine ilave edilir.
Madde 19 – (1) Bu Yönergeden doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde yetkili, Alanya
Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
Burs ve İndirimlerin Uygulanması
MADDE 20 – (1) Bu yönerge çerçevesinde öğrenim ücreti konusunda birden fazla maddeye
göre burs ve indirim almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca kapsam olarak en yüksek bir
tanesinden yararlanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 21 – (1) 23.06.2020 tarih ve 13 sayılı Senato kararı ile yayımlanan Alanya
Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Burs ve İndirim Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönerge, 13.11.2020 tarih ve 22 sayılı Senato Kararı ve 16.11.2020
tarih ve 12 sayılı Mütevelli Heyet Kararı ile yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
Madde 23- Bu Yönerge hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü
yürütür.

