
A- ÖSYM BURSLARI: 

ÖSYM bursu, ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilen öğrencilere ilgili mevzuat gereğince 

verilen burs olup ÖSYM tarafından tanınır. 

ÖSYS Kılavuzunda yer alan 

%100 Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğretim ücretinin tamamından; 

%50 Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğretim ücretinin yarısından; 

%25 Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğretim ücretinin dörtte birinden muaf tutulmaktadır. 

ÖSYM giriş burslarının azami öğretim süresi; önlisans programlarında 4, dört yıllık lisans 

programlarında 7, beş yıllık programlarda 8 ve altı yıllık programlarda 9 akademik yıl olarak 

yurtiçinde geçerlidir. 

  

B- ÖSYM BURSUNA EK İLK 1000 BURSLARI 

2022-2023 Akademik Yılında ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından lisans 

programlarına  tam burslu kontenjandan yerleştirilen ve aşağıda belirlenen YKS (Yükseköğretim 

Krumları Sınavı) başarı koşullarını sağlayan öğrenciler ÖSYM bursu yanında Bahçeşehir Üniversitesi 

tarafından sağlanan ve aşağıda ayrıntıları verilen ek burs olanaklarından yararlanırlar. İlk 1000 bursları 

öğrencinin yerleştiği bölümün normal öğretim süresince (Bahçeşehir Üniversitesinde normal öğrenim 

süresi; önlisans programlarında iki, Tıp fakültesi hariç lisans programlarında dört, Tıp Fakültesinde 

altı akademik yıldır) geçerli olup yatay geçiş yaptığı takdirde geçiş yaptığı bölümde geçersizdir. Ders 

kaydı yapmayan öğrenciler bu burstan faydalanamaz. 

1-100 

Yerleşilen bölümün YKS Puan türünde ( ek puan hariç ) ilk 100’e giren öğrencilere; 

Yılda 9 ay süreyle 3.000 TL aylık nakit destek bursu ya da Hazırlık Okulu’nu Washington D.C 

kampüsünde 1 Akademik Yıl Hazırlık Sınıfı okuma imkânı sağlanır. [YKS’de 1-100 arasında derecesi 

olan ve BAU Washington kampüsünde eğitim görecek öğrencilerin bursu; yurtta konaklama, eğitim ve 

ulaşımı kapsamakta olup; öğrenci iaşesi ve sair her türlü kişisel harcamaları (sağlık vb. dâhil ancak 

bunlarla sınırlı olmamak üzere) kendisine aittir.] 

101-1.000 

Yerleşilen bölümün YKS Puan türünde ( ek puan hariç ) ilk 1000’e giren öğrencilere; 

Yılda 9 ay süreyle 2.500 TL aylık nakit destek bursu sağlanır. 

Nakit burs desteği Ekim – Haziran aylarında olmak üzere yılda 9 ay süreyle sağlanır. 

İlk 100 ve ilk 1000 burslarını hak kazanan öğrencilerin yerleştikleri bölümün puan türünde olmak 

üzere yerleştirme puanında ÖSYM sonuç karnesinde sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil puanında ilgili 

dereceleri kazanmış olmaları gerekmektedir. Bu burslara, ek puan dereceleri, YKS yerleştirme 

puanları ve yerleştiği bölümüm puanı dışında başka puan türlerindeki dereceler dâhil değildir. 



Öğrenci, Hazırlık Okulu eğitimini Washington D.C kampüsünde eğitim aldığı 1 Akademik Yıl 

boyunca nakit destek bursundan faydalanamaz. 

Bu burslar öğrencinin yerleştiği bölümün normal öğretim süresince geçerlidir. Çift ana dal sebebiyle 

uzadığında geçersizdir. 

İlk 1.000 bursları her Akademik Yıl üniversiteye yeni yerleşecek öğrenciler için yeniden tespit edilir. 

Öğrenciler Washington D.C’de yer alan hazırlık okulunda sadece hazırlık eğitimi süresince bir kereye 

mahsus olarak faydalanabilir. 

İlk 100 bursu dahilinde Bahcesehir ESL Programına tam burslu hak kazanan öğrenciler programa 

katılamama durumlarında burs hakları başka bir programa devredilemez. 

  

 KAYIT DONDURMA HAKKINDA REVİZE 

  

Okulunu dondurmak isteyen bir öğrenci, tüm bursları uygulandıktan sonra dondurmak istediği dönem 

kadar ödeyeceği ücretin %25’ni ödeyerek kayıt dondurma hakkından yararlanabilmektedir. 

  

Saygılarımla bilgilerinize arz ederim. 

  

  

  

Eylem GÖKSU YAMAN 

  

İstanbul Tanıtım Birimi Koordinatörü 

  

BAU Kurumsal İletişim Direktörlüğü 

 


