
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ
BURS YÖNERGESİ

Bu burs yönergesi, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (“BÜMED”) tarafından verilecek burslara
ilişkin kuralların belirlenmesi ve aday bursiyerlere rehberlik etmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 1. Tanımlar

Dernek: Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (“BÜMED”)

Bursiyer: Dernekten burs almaya hak kazanmış Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi veya mezunu

Bağışçı: Derneğe maddi yardımda bulunan kişi veya kurumlar

Burs Komitesi: Bu yönergenin 2. maddesinde tarif edilen BÜMED Burs Komitesi

Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi

YK veya Yönetim Kurulu: BÜMED Yönetim Kurulu

MADDE 2. Burs Komitesi

Burs Komitesi’nin amacı, BÜMED tarafından verilecek burs ve sosyal yardımların koordinasyonudur.
Ana görev alanı yıllık burs miktarlarının belirlenmesi, burs programına yapılacak bağışların toplanması ve
bursiyerlerin seçimini adil ve şeffaf bir süreçte organize etmek olan Burs Komitesi, burs bütçesinin adil
dağıtımından sorumludur.

Burs Komitesi en az 3 üyeden oluşur. Burs Komitesi’nin başkanı ve üyeleri Yönetim Kurulu tarafından
atanır. Burs Komitesi Başkanı’nın YK asil ya da yedek üyesi olması, Burs Komitesi üyelerinin ise
BÜMED üyesi olması gerekmektedir.

Burs Komitesi kararları YK kararına tabidir. Burs Komitesi, bursiyerleri YK’ya önerir, YK ise konuya
ilişkin karar alır.

Bursiyerlerin seçimi, her öğretim yılında bir kez gerçekleştirilir ve bu seçimin ilgili öğretim yılının Kasım
ayının sonuna kadar tamamlanması hedeflenir.

MADDE 3. Burs ve Yardım Türleri

BÜMED Başarı Bursu: BÜMED, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, Boğaziçi Üniversitesi’nde
öğrenim gören yüksekokul ve lisans öğrencilerine Başarı Bursu vermektedir. Bursiyerler, aşağıda
belirtilen şartlar esas alınarak belirlenecektir. (800 TL/aylık x 9 Ay)

BÜMED Liderlik Bursu: BÜMED, geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla Liderlik Bursu
vermektedir. BÜMED Liderlik Bursuna, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) SAY, ve EA puan
türlerine göre bölüme girdiği puan türünde ilk 1000’e giren hazırlık sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri
başvuru yapabilmektedir. Bursiyerler, aşağıda belirtilen şartlar esas alınarak belirlenecektir. (1500
TL/aylık x 9 Ay)

BÜMED Ulaşım Bursu: BÜMED, maddi desteğe ihtiyacı olan, Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenim gören
yüksekokul ve lisans öğrencilerine İstanbul Kart aylık dolum bursu vermektedir. Bu burs 1 yıl süreyle
geçerlidir, bursa tekrar başvuru yapılabilir. Bursiyerler, aşağıda belirtilen şartlar esas alınarak
belirlenecektir. (57,5 TL/aylık x 12 Ay)

1



MADDE 4. Başvuru Koşulları

Burs Başvuru Tarihleri: Burs Komitesi, her öğretim yılının başlangıcındaki Eylül ve/veya Ekim
aylarında burs başvurularını toplar. Başvuru tarihleri ve usulü, BÜMED tarafından duyurulur.

Başvuru koşulları şunlardır:

1- BÜMED Başarı Bursu:

a. BÜMED Başarı Bursu’ndan yararlanabilmek için Boğaziçi Üniversitesinde tam zamanlı öğrenci
statüsünde kayıtlı olmak.

b. Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.

c. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak.

d. Türkiye’de öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

e. Boğaziçi Üniversitesi kulüplerinde aktif rol alarak Boğaziçi kültürünün yaşatılmasına katkıda
bulunmak.

f. Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara BÜMED tarafından burs verilmez.
(Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve Kalkınmada Öncelikli İl Birincileri Bursu
ile Engelli Öğrenciler Bursu hariç)

g. Ara sınıflar için:

● Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olmak,

● Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve

● 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak.

Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için:

● Hazırlık sınavını başarılı olarak geçmiş olmak.

Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerde not ortalaması aranmaz.

2- BÜMED Liderlik Bursu:

h. BÜMED Liderlik Bursu’ndan yararlanabilmek için Boğaziçi Üniversitesi’nde tam zamanlı öğrenci
statüsünde kayıtlı olmak.

i. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sayısal ve eşit ağırlık puan türlerine göre bölüme girdiği
puan türünde ilk 1000’de olmak.

j. Türkiye’de öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

k. Boğaziçi Üniversitesi kulüplerinde aktif rol alarak Boğaziçi kültürünün yaşatılmasına katkıda
bulunmak.

l. Liderlik Bursu’na hazırlık sınıfı ve 1. sınıflar  başvurulabilir.

m. Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3,5 olmak.
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● Bursun devamı için ilerleyen yıllarda 4 üzerinden 3,2 ortalamaya sahip olmak.

● Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerde not ortalaması aranmaz.

3-BÜMED Ulaşım Bursu:

n. BÜMED Ulaşım Bursu’ndan yararlanabilmek için Boğaziçi Üniversitesi’nde tam zamanlı öğrenci
statüsünde kayıtlı olmak.

o. Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.

p. Türkiye’de öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

q. Boğaziçi Üniversitesi kulüplerinde aktif rol alarak Boğaziçi kültürünün yaşatılmasına katkıda
bulunmak.

MADDE 5. Aday Olamayacaklar

a. Boğaziçi Üniversitesi dışındaki eğitim kurumlarına kayıtlı olan öğrenciler ve mezunlar

b. Açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri, (COVID-19 önlemleri kapsamında geçici olarak yapılan
uzaktan öğretim bu maddeye dahil değildir.)

c. 25 yaşını aşanlar,

d. Ücretli değişim programında bulunanlar,

e. Hüküm giyenler,

f. Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,

g. Halen bir başka kurumdan burs alanlar BÜMED Liderlik Bursu ve BÜMED Ulaşım Bursu’na
başvurabilir, BÜMED Başarı Bursu’na başvuramaz. Ancak, Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim
kredisi alınması BÜMED Başarı Bursu’ndan yararlanmaya engel teşkil etmemektedir.

MADDE 6. Burs Süresi ve Devam Koşulları

a. Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla 1 akademik yıldır (2 yarıyıl).

b. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal
öğrenim süresi kadardır. 

c. BÜMED Ulaşım Bursu 1 yıl süre ile verilir ve her yıl başvuru yenilenebilir.

d. BÜMED Başarı Bursu, Liderlik Bursu ve Ulaşım Bursu programlarında en fazla (hazırlık sınıfı + 4
yıl) 5 yıl boyunca bursiyer olunabilir.

e. Öğrencinin geçerli bir sağlık raporu ya da ölüm belgesi vb. ile belgelenebilir bir gerekçe ile dönem
izni alması durumunda bursu dondurulur ancak, üniversiteye kayıt yaptırdığının üniversite tarafından
bildirilmesi üzerine aynı burs tekrar bağlanır. Bu durumda, izinli geçirilen süreler normal öğrenim
süresine sayılmaz.

f. Üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu;

f.1. BÜMED Başarı Bursu için 4.00 üzerinden 2,5 not ortalaması ve en fazla 3 alttan ders,
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f.2. BÜMED Liderlik bursu için 4.00 üzerinden 3,2 not ortalaması

f.3. Her akademik yılda en az 3 BÜMED etkinliğine katılmak ya da bir Boğaziçi Üniversitesi
kulübünde yönetim kurulu üyeliği yapmak şartı ile ertesi yıl devam eder.

Burs devamı ile ilgili kararlar üniversitelerin bildirimleri esas alınarak uygulanır.

g. Deprem, pandemi, kaza, ağır hastalık gibi olağanüstü sebepler nedeniyle öğrenimini dondurmak
durumunda kalan bursiyerin kayıt dondurmaya sebep olan gerekçesini yazılı ve belgeli bildirmesi
halinde bir (1) yıl süre ile bursunu almaya devam edebilir.

h. Yatay geçiş ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin yıl kaybı olmaması halinde bursu
devam eder. Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde verilecek burs süresi
toplamı yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

i. Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçen öğrencinin bursu kesilir.

j. Burs kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin BÜMED’e iletilmesi üzerine yürürlüğe
konulur. Geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış ödemeler, bursiyerden talep edilir.

k. Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurt içi/dışı eğitim programına giden ve
dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Dernekçe
istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde yurt içinde/dışında bulundukları süre içinde de burslarını
almaya devam ederler.

l. Yurt dışı öğrenci değişim programından yararlanan ve değişim programında aldığı derslerin
denkliğinin bulunmaması vb. nedenlerle eğitimi normal öğrenim süresinde tamamlanamayan
bursiyerin bursu kesilir.

MADDE 7. Başvuru ve Başvuru Evrakları

Burs başvuruları, BÜMED tarafından ilan edilecek olan elektronik ortam üzerinden yapılacaktır.
BÜMED, başvuru süresi sonunda ön değerlendirme yapacaktır. BÜMED'in ön değerlendirmesi sonrası
elenen ve mülakata davet edilecek adaylara e-posta ve / veya SMS ile bildirim yapılacaktır.

BÜMED Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden herhangi birinin haklı bir sebep olmaksızın eksik
olması durumunda aday mülakata alınmaz ve başvurusu geçersiz sayılıp değerlendirme yapılmaz.

BÜMED Burslarına başvuran öğrencilerden elektronik ortamda aşağıda belirtilen belgeler talep edilir:

(e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin
kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.)

a. İlgili BÜMED Burs Başvuru Formu,

b. Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir)

c. Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını
gösteren Boğaziçi Üniversitesi’nden alınmış onaylı not dökümü belgesi (transkript), hazırlık
sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçmiş olması gerekmektedir.
Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerde not ortalaması kriteri aranmaz.

d. Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,
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e. 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı),

f. ÖSYM sonuç belgesi

g. “Adli Sicil ve Arşiv Kaydı” belgesi (e-devletten alınabilir),

h. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge
(e-devletten alınabilir.))

i. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devletten
alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)

j. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

● Çalışan anne ve baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten
alabilir),

● Serbest çalışan anne-baba için; son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi
beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)

● Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir )
Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da
eklenmelidir.

● Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına
dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir.
E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet
Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)

● Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü
(e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)

● Anne, baba veya kendi adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini
gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

Önemli not: (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir.
(Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

● Anne, baba veya kendi adına araç varsa, araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür
halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

● Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği.

● Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devletten alınmalıdır.)

Not 1: Anne, baba dışında (anneanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu
kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve
forma eklenmesi gerekmektedir.

Not 2: Anne ve baba ayrı ya da ebeveynlerden biri vefat etmişse öğrencinin birlikte kaldığı kişinin gelir
belgesi istenir. (Akraba, kardeş)

Not 3: Beraber yaşayan ve çalışan kardeş varsa aynı gelir beyanı belgeleri ibraz edilmelidir.
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k. Koruma altında olan öğrencilerin; koruma altında olduklarına dair onaylı/kaşeli resmi belgeyi
eklemeleri gerekmektedir.

l. Engelli öğrenciler; tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporlarını eklemeleri gerekmektedir.

MADDE 8. Bursiyerlerin Seçimi

Derneğimizce oluşturulan Burs Komitesi, müracaat eden adaylar arasından bu yönergede yer alan kıstas
ve kuralları dikkate alarak seçilenlerin belgelerini inceler. Kesin sonuçlar, BÜMED tarafından burs
kazanan bursiyerlere e-posta ve /veya SMS yoluyla duyurulacaktır. COVID-19 önlemleri kapsamında
mülakatların dijital ortamda yapılması, ertelenmesi veya evrak üzerinden seçim yapılması ihtimalleri ile
ilgili e-posta, SMS ve/veya www.bumed.org.tr internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.

BÜMED’den gelecek e-posta, SMS bildirimleri ve/veya www.bumed.org.tr adresinde yayınlanacak liste
dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmamaktadır.

BÜMED bursu almaya hak kazanıldığı takdirde, sistemde kayıtlı e-posta adresine, gönderilen e-postaya
onay verdikten sonra bir başka burs/burslar çıkması durumunda derhal burs/burslar tercihi yapılmalıdır.
Aksi halde tüm kurumların bursundan mahrum kalınabilecektir. (BÜMED Liderlik Bursu ve Ulaşım
Bursu hariçtir.)

MADDE 9. Bursun Ödenmesi

Bursa hak kazananlara bursları 9 ay boyunca aylık olarak ödenir. Sadece BÜMED Ulaşım Bursu 12 ay
süre ile ödenir.

MADDE 10. Bursun Kesilmesi

Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu
bursiyerlerin bursu kesilir:

● Sınıf veya dönem tekrarı yapan,

● Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen,

● Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren,

● BÜMED’den Başarı Bursu aldığı süre içerisinde Dernek dışında başka kaynaklardan aylık nakit
ödeme şeklinde burs alan, (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve Kalkınmada
Öncelikli İl Birincileri Bursu, Engelli Öğrenciler Bursu ve koruma altında olan öğrencilere verilen
burslar hariç)

● Disiplin cezası alan,

● Tutuklanan,

● Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan,

● BÜMED yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen,

● Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan (geçerli ve
resmi bir gerekçesi olanlar hariç),

● Vefat eden,
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● Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında)

Diğer Hükümler

Bu Yönergede kapsanmayan konular hakkında yapılacak işlemler BÜMED Burs Komitesinin
yetkisindedir.
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