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KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 

ÖN LİSANS ve LİSANS BURS YÖNERGESİ 

 

I. Amaç 

Madde 1- İşbu yönerge Kadir Has Üniversitesi öğrencilerini eğitimleri çerçevesinde gerek 

üniversiteye girişte gerek eğitim süresince göstermiş oldukları başarıları dolayısıyla teşvik 

etmek, ödüllendirmek ve desteklemek amacıyla verilecek burslara ilişkin esasları düzenler. 

 

II. Dayanak 

Madde 2- Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri, Kadir Has 

Üniversitesi Ana Yönetmeliği, Kadir Has Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği hükümleri esas alınarak düzenlenmiştir. 

 

III. Burs Kategorileri 

Madde 3- (Değişik: Senato 13/03/2019 – 2019/03) Bu yönerge kapsamında düzenlenen 

burslar  

Üniversiteye Giriş Üstün Başarı ve Başarı Bursları, 

 

Kadir Has Bursu, 

Kadir Has Onur Bursu, 

 

IB/ABİTUR/ MATURA Bursu, 

Eğitim Desteği Bursu, 

Yaşam Desteği/Yurt Bursu, 

Baraj Bursu, 

Lise Başarı ve Baraj Bursu, 

 

Aktif Burslu Öğrenci, 

Spor Bursu’ndan oluşur. 

 

Kadir Has Üniversitesi tarafından sağlanan burslardan birden fazlasına hak kazanan 

öğrenciler bu burslardan en yüksek olanını alırlar. Ancak, başarılı sporcular ile eğitim 

başarısına göre belirlenen Onur Bursu almaya hak kazanan öğrenciler için bu kural 

uygulanmaz. Onur bursu almaya hak kazanan öğrenciler not ortalamalarına göre 

Rektörlükçe belirlenecek %10-%30 arası oranlarda ek burs alabilirler. 

 

Bu yönergede tanımlanan burslardan hangilerinin ne oranda uygulanacağına her yıl 

Mütevelli Heyetçe karar verilerek ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavları 

öncesinde ilan edilir. Mütevelli Heyet bu yönergede öngörülmeyen yeni burslar tahsis 

edebileceği gibi, tanımlanan burslardan bir kısmını ya da tamamını belirli yıllarda 

uygulamamaya karar verebilir. 

 

IV. Tanımlar 

Kadir Has Bursu 

Madde 4-  

Kadir Has Bursu, ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavlarında üstün başarı 

gösteren ve Kadir Has Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere tanınan burstur. Hangi sınav 

ve puan türlerinde kimlere ne miktarda burs sağlanacağı her yıl Mütevelli Heyet tarafından 

belirlenerek ilan edilir ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu madde 44’de düzenlenen 
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lisans eğitimi için öngörülen 4 yıllık (zorunlu hazırlık okuyanlar için 5 yıl) süre boyunca, 

bursa hak kazandıkları dönemdeki oran ve miktarlar değiştirilmeden her yıl dokuz ay 

süreyle verilir. Kadir Has Bursu kayıt dondurma durumunda kesilir, öğrencinin Kadir Has 

Üniversitesi’nde eğitimine dönmesiyle birlikte kaldığı yerden devam eder. Kadir Has 

Bursunu kesintisiz alabilmeleri için öğrencilerin derslere kayıtlı olması, derslere devam 

koşulunu yerine getirmesi ve Genel Not Ortalamasının 1.80’in altına düşmemesi şarttır. 

Genel Not Ortalaması 1.80’in altına düşenlerin bursu, ortalaması 1.80 üzerine çıkana kadar 

askıya alınır. 

 

Üniversiteye Giriş Üstün Başarı ve Başarı Bursları  
Madde 5-  Üniversiteye Giriş Üstün Başarı ve Başarı Bursu, üniversiteye giriş sınavlarında 
gösterilen başarı karşılığı verilen bir eğitim destek bursudur. Bu burs, her yıl kılavuzda 
açıklanan sayıda öğrenciye verilir ve eğitim ücretlerine %100, %75, %50 ve %25 olarak 
yansır. 
(1)  Burs oranları: 

a)           Üniversiteye Giriş Üstün Başarı Bursu (%100): ÖSYM Yükseköğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “tam burslu” olarak belirtilen programlardan 

birini tercih 

ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu 

bursa hak kazanan öğrencilerden eğitim ücreti alınmaz. 

b) Üniversiteye Giriş Başarı Bursu (%75): ÖSYM Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzu’nda “%75 burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih 

ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu 

bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %75 oranında indirim uygulanır. 

c) Üniversiteye Giriş Başarı Bursu (%50): ÖSYM Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzu’nda “%50 burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih 

ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu 

bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %50 oranında indirim uygulanır. 

d) Üniversiteye Giriş Başarı Bursu (%25): ÖSYM Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzu’nda “%25 burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih 

ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu 

bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %25 oranında indirim uygulanır. 

(2) Üniversiteye Giriş Üstün Başarı ve Başarı Bursları, eğitim sürecindeki başarı 

düzeyinden bağımsız olarak, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler için en 

çok 1 yıl (2 yarıyıl), ön lisans düzeyinde en çok 2 yıl (4 yarıyıl), lisans düzeyinde en çok 4 

yıl (8 yarıyıl) süreyle kesintisiz devam eder. 

(3) %75, %50 veya %25 Üniversiteye Giriş Başarı Bursu almakta olan öğrenciler, daha 

fazla indirime olanak sağlayan Kadir Has Onur Bursuna hak kazandıkları takdirde, Kadir 

Has Onur Bursu sıralamaları esas alınarak o yıl için eğitim ücretlerinden o oranda indirim 

uygulanır. Kadir Has Onur Bursu, Üniversiteye Giriş Üstün Başarı ve Başarı Burslarına 

eklenemez. 

(4) Yandal yapan öğrencilerin bursları anadal programı için öngörülen süreyle sınırlıdır. 

(5) Çift Anadal yapan öğrencilerin bursları ilgili Fakülte Kurulları tarafından 

belirlenecek ve çift anadal koşullarını sağlamak için öngörülen ek eğitim süresi boyunca da 

devam eder. 

(6) Üniversiteye Giriş Üstün Başarı Bursundan yararlanan öğrenciler yaz döneminde 

açılan dersleri ilk defa almaları halinde herhangi bir ücret ödemezler. Diğer hallerde 

Mütevelli Heyetçe uygun görülen yaz okulu ders ücreti tahsil edilir.  
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Kadir Has Onur Bursu 

Madde 6- Her akademik yıl bitiminde, programı gereği o akademik yıldaki yarıyıllar 

bazında sorumlu olduğu kredi yükünü alarak zorunlu ve seçmeli tüm dersler ile Fakültesi 

tarafından belirlenen staj ve diğer tüm çalışmaları başarıyla tamamlamış, yıllık not 

ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 veya üzeri olan ve kendi fakültesindeki öğrenciler arasında, 

ilk yüzde beşlik dilime girmeyi başaran öğrenciler, bir sonraki akademik yıl ile sınırlı olmak 

üzere Kadir Has Onur Bursu’na başvurma hakkını kazanırlar. 

 

Kadir Has Onur Bursları öğrencinin kendi grubunda hangi yüzde birlik dilim içinde 

olduğuna bağlı olarak, aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda eğitim ücretinin tamamını 

veya bir bölümünü kapsar ve normal eğitim ücretinden indirim şeklinde uygulanır. Bu 

öğrencilere ayrıca ödeme yapılmaz. 

 

Kadir Has Onur Bursu her yıl kayıt yenileme döneminde belirlenir ve iki yarıyıl için 

uygulanır. 

Kadir Has Onur Bursu hazırlık sınıfını ve yaz okulunu kapsamaz. Yaz okuluna katılmak 

isteyen Kadir Has Onur Bursu sahibi öğrencilerden Mütevelli Heyetçe uygun görülen yaz 

okulu ders ücreti tahsil edilir. 

 

Eğitim Desteği Bursu 
Madde 7- Eğitim Desteği Bursu, her akademik yıl başında iki yarıyıl eğitim süresini 
kapsamak üzere ihtiyaç bildiren ve üniversite web sayfasında ilan edilen son başvuru 
tarihine kadar başvuru belgelerini eksiksiz tamamlamış öğrenciler arasından Burs 
Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek öğrencilere 
Rektörlük onayı sonrasında verilecek karşılıksız eğitim desteği bursudur. Burs ihtiyaç 
sahibi öğrencinin durumu göz önüne alınarak belirlenir. 

 

IB-Abitur-Matura Bursu 

Madde 8- Fakültelere yerleşen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diploması toplam 

notu 32-37 arasında olan öğrencilerden eğitim ücretinin %50’si; 38 ve üzerinde olanlardan 

tümü; Abitur diploma notu iki veya daha iyi olan öğrencilerden öğretim ücretinin yarısı; 

Matura’da üstün başarı gösterenlerden eğitim ücretinin tümü alınmaz. 

 

Yaşam Desteği/ Yurt Bursu 

Madde 9- ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavlarında, üstün başarı gösteren ve 

İstanbul dışından gelerek Kadir Has Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilere sağlanan yurt 

imkânıdır. Hangi sınav ve puan türlerinde kimlerin bu burstan yararlandırılacağı her yıl 

Mütevelli Heyet tarafından belirlenerek ilan edilir. Yurt verilememesi durumunda bu 

öğrencilere başarı sıralamalarına göre Mütevelli Heyet kararı ile belirlenecek miktarda 

yaşam destek yardımı yapılır. Yurt veya barınma yardımı, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu madde 44’de düzenlenen lisans eğitimi için öngörülen dört yıllık (Hazırlık Okuluna 

zorunlu olarak başlayanlar için beş yıl) süre boyunca her yıl dokuz ay süre ile verilir. Yaşam 

desteği/Yurt Bursu kayıt dondurma veya yurt dışında bir üniversiteye değişime gitme 

durumunda askıya alınır; öğrencinin Kadir Has Üniversitesi’nde eğitimine dönmesiyle 

birlikte kaldığı yerden devam eder. Yaşam Desteği/Yurt Bursundan faydalanabilmek için 

öğrencilerin derslere kayıtlı olması ve devam koşulunu yerine getirmesi şarttır. Barınma 

bursu öğrencinin başarı durumundan etkilenmez. Uzaklaştırma Disiplin Cezası alan 

öğrencilere sağlanan barınma bursu cezanın uygulamaya konması ile sona erer. 
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Tercih Bursu 

Madde 10 - (Mülga: Senato 12/12/2018 – 2018/18) 

Baraj Bursu 

Madde 11- (Mülga: Senato 12/12/2018 – 2018/18) 

Lise Başarı Bursu 

Madde 12- (Değişik: Senato 12/12/2018 – 2018/18) Her yıl Mütevelli Heyet tarafından 

belirlenen Türkiye genelinde akademik başarıları yüksek liselerden mezun olan ve Kadir 

Has Üniversitesi lisans programlarını ilk 3 tercihlerinde belirterek yerleşen öğrencilere 

eğitim ücretinden Mütevelli Heyet tarafından her yıl belirlenen oranda indirim olarak 

uygulanır. Lise Başarı Bursu, Üniversiteye Giriş Başarı Bursu ile birleştirilemez; Bu 

durumda yüksek olan burs geçerli olur.  

 

DGS Bursu 

Madde 13 - (Mülga: Senato 13/03/2019 – 2019/03) 

 

Aktif Öğrenci Bursu 

Madde 12- Her eğitim-öğretim dönemi başında Üniversitenin farklı idari birimlerine 

öğrenci asistan olmak üzere başvuran öğrencilere sağlanan maddi destektir. Aktif burslu 

öğrenci başvurularında öğrencilerin derslere kayıtlı olması, derslere devam koşulunu yerine 

getirmesi, disiplin cezası almamış olması ve Genel Not Ortalamasının 1.80’in altına 

düşmemesi aranır. 
 

Spor Bursu 

Madde 13- Spor Bursu, Üniversite spor takımlarına kabul edilen veya ferdi branşlarda 

Kadir Has Üniversitesi adına yarışlara katılan veyahut katılabilecek olan İngilizce Hazırlık 

Sınıfı, ön lisans ve lisans öğrencilerine tanınan burstur. Spor burslarının esas hedefi 

öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli olmak üzere kendi branşında Kadir Has 

Üniversitesi’ni temsil etmesidir. Üniversite spor takımlarına kabul edilen veya ferdi 

branşlarda Kadir Has Üniversitesi adına yarışlara katılan veyahut katılabilecek öğrencilere 

aşağıdaki esaslara göre burs hakkı tanınır. 

a) Branşında halen faal olarak Milli (A-Ümit-Büyükler-Genç) olan öğrenciler 

Üniversitenin söz konusu branşta takımı olması ve öğrencinin takımın çalışmaları ve 

müsabakalarına katılması halinde öğretim ücretinin %100’üne kadar muaf tutulabilirler. 

b) Branşında son 3 sene içinde Milli Takımda görev almış ve halen faal sporcu olan 

(voleybol ve basketbol için; 1. Ligde, futbol için 1./2.Ligde ve diğer bütün branşlar için 

bulunduğu yaş grubunun en üst kategorisinde) öğrenciler Üniversitenin söz konusu 

branşta takımı olması ve öğrencinin takımın çalışmaları ve müsabakalarına katılması 

halinde öğretim ücretinin %50’sine kadar muaf tutulabilir. 

c) Branşının PAF/Genç takımında yer alan, 1.Lig takımlarının alt yapısında yetişmiş 

ve/veya faal olarak sporculuğa devam eden ve Gençler/Ümitler ya da eşdeğer kategoride 

Türkiye Şampiyonalarında derece elde etmiş takımlarda yer alan öğrenciler 

Üniversitenin söz konusu branşta takımı olması ve öğrencinin takımın çalışmaları ve 

müsabakalarına katılması halinde öğretim ücretinin %50’sine kadar muaf tutulabilirler. 

d)    Üniversite takımına seçildikten sonra yer aldığı takımla Üniversite adına yarışlara, 

maçlara katılarak yüksek performans gösteren öğrenciler öğretim ücretlerinin %20’sine 

kadar muaf tutulabilirler. 
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Spor bursu öğrenciye bir önceki yılda göstermiş olduğu performans göz önüne alınarak bir 

akademik yıl için verilir. Her yıl sporcu bursu verilmesi önerilen öğrencilere ilişkin Sağlık, 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın teklifinin Burs Komisyonu’nda görüşülmesi ve 

değerlendirilmesi sonrasında Rektörlük tarafından karara bağlanır ve onay için Mütevelli 

Heyete sunulur. 

 

Üniversitenin mevcut öğrencileri için burs durumu akademik yılın başlamasından önce 

değerlendirilir. Yeni kayıt yaptıracak öğrencilere, istisnai olarak, koşullu burs tahsis 

edilebilir. Koşullu burs hakkından yararlandırılan öğrencinin, aynı akademik yıl içerisinde 

Kadir Has Üniversitesi’nin ilgili takımında yer almaması veya yer almakla birlikte beklenen 

performansı göstermemesi halinde bursu kesilir. Ayrıca, öğrencinin kendi isteği ile 

takımdan ayrılması, antrenörü tarafından disiplinsizlik, performans düşüklüğü vb. nedenler 

ile kadro dışı bırakılması, derslere kayıtlı olmaması ve derslere devam koşulunu yerine 

getirmemesi ve burs almaya hak kazandıran durumun devam etmemesi de bursunun 

sonlandırılması için gerekçe oluşturur. 

 

Süre 

Madde 14-  

Her türlü burslarda Ön lisansta 4 (dört), lisansta 8 (sekiz), İngilizce Hazırlık sınıfında 2 (iki) 

yarıyılını dolduran öğrencilerin bursluluk durumları sona erer. Bu öğrenciler güncel tam 

ücret öderler. Yatay geçiş ya da dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerde söz konusu 

yarıyılların hesabında, ilgili yönetmelik ve yönergelere göre intibaklar yapılarak eğitime-

öğretime başladıkları yarıyıla kadar olan süre de toplam süreye dahil edilir. Lisans 

öğrencileri Yandal Programı öğrencisi olmaları halinde lisanstaki 8 yarıyıl süresine 

tabiidirler. Çift Anadal öğrencilerine ikinci anadallarını tamamlamak için ilgili Fakülte 

Kurulları’nın kararı ile uygun bulunan ek eğitim süresi boyunca burs desteği verilebilir.  

 

Burada tanımlanmamış istisnai durumlarda Burs Komisyonunun önerisi ve Rektörlük onayı 

esastır. 

 

 

V. Bursların Sonlandırılması 

Madde – 15 Sonlandırma Gerekçeler 

Bu yönetmelik kapsamında tanımlanan burslar, burs tanımlarında aksi bir hüküm yer 

almadığı müddetçe, aşağıdaki gerekçelerle sonlandırılabilir: 

a) Öğrencinin başarılı statünün (GNO:2.00) altına düşmesi, 

b) Disiplin cezası almış olması, 

c) Burs almaya hak kazandıran durumun devam etmemesi. 

d)  Öğrencinin derslere kayıtlı olmaması ve derslere devam koşulunu yerine 

getirmemesi. 

 

VI. Yönetim 

Madde – 16 Burs Komisyonu 

Bursların verilmesine ilişkin işlemlerde Kadir Has Üniversitesi Burs Komisyonu ve 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından izlenecek yöntem bu yönetmelik içeriğine uygun 

olarak yapılır. Burs Komisyonu bu Yönerge hükümleri veya üniversite yetkili organlarınca 

alınan kararlar uyarınca, burslarla ilgili işleri yönetmekle görevli olan organdır. Burs 
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Komisyonu, Rektörün görevlendireceği Rektör Yardımcısı, Mali İşler Daire Başkanı, 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı ve Üniversite Yönetim Kurulunun seçeceği iki öğretim 

üyesinden oluşur. Mali İşler Daire Başkanı Komisyonda raportör olarak görev yapar. 

 

VII. Yürürlük 

Madde 17- İşbu Yönerge 27.12.2017 tarihli Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

Burs Yönergesini yürürlükten kaldırır ve Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği 

13.08.2018 tarihinde yürürlüğe girer  

 

VIII. Yürütme 

Madde 18- Bu Yönergeyi Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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EK: Khas Onur Bursu Belirleme Usulü 

 

1. Khas Onur Bursu her yıl kayıt yenileme döneminde belirlenir ve iki yarıyıl için 

uygulanır. 

2. Her Fakülte için toplam öğrenci sayıları belirlenirken ilgili Fakültede derslere 

kayıtlı tüm öğrenciler dikkate alınır. Fakat son sınıf öğrencileri ile “Üniversiteye Giriş 

Üstün Başarı Bursluları “ ve hazırlık programına devam eden öğrenciler hesaba dâhil 

edilmez. 

3. Birinci %1'e girebilecek öğrenci sayısını bulmak amacıyla toplam öğrenci sayısı 

0.01 ile çarpılır ve sonuç en yakın tam sayıya eşitlenir (Eğer sonuç 0 çıkarsa bu 1'e 

dönüştürülür). 

4. İkinci %1'e girebilecek öğrenci sayısını bulmak için, toplam öğrenci sayısı 0.02 ile 

çarpılır, sonuç en yakın tam sayıya tamamlanır ve birinci %1'e giren öğrenci sayısı bundan 

çıkartılır (Eğer sonuç 0 veya negatif çıkarsa, bu burs düzeyi için hiç bir öğrenci burs 

almayacaktır). 

5. Üçüncü %1'e giren öğrenci sayısını bulmak için, toplam öğrenci sayısı 0.03 ile 

çarpılır, sonuç en yakın tam sayıya tamamlanır ve birinci ve ikinci %1'e giren öğrenci sayıları 

bundan çıkartılır (Eğer sonuç 0 veya negatif çıkarsa, bu burs düzeyi için hiç bir öğrenci burs 

almayacaktır). 

6. Dördüncü %1'e giren öğrenci sayısını bulmak için, toplam öğrenci sayısı 0.04 ile 

çarpılır, sonuç en yakın tam sayıya tamamlanır ve birinci, ikinci ve üçüncü %1'e giren 

öğrenci sayıları bundan çıkartılır (Eğer sonuç 0 veya negatif çıkarsa, bu burs düzeyi için 

hiç bir öğrenci burs almayacaktır). 

7. Beşinci %1'e giren öğrenci sayısını bulmak için, toplam öğrenci sayısı 0.05 ile 

çarpılır, sonuç en yakın tam sayıya tamamlanır ve birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü %1'e 

giren öğrenci sayıları bundan çıkartılır (Eğer sonuç 0 veya negatif çıkarsa, bu burs düzeyi 

için hiç bir öğrenci burs almayacaktır). 

8. Kayıtlı tüm öğrenciler için son 2 (iki) yarıyıl ve yaz öğretiminde aldıkları derslerin 

not ortalaması hesaplanır. Bu hesaplama Genel Not Ortalaması hesabında olduğu gibi ders 

kredileri ile ağırlıklandırılarak yapılır. Yıllık not ortalaması 3.00 veya daha yüksek olan 

öğrenciler, (son sınıf öğrencileri ve “Üniversiteye Giriş Üstün Başarı Burslusu öğrenciler 

hariç tutularak) ortalamalarına göre büyükten küçüğe sıralandırılarak liste oluşturulur. 

Yıllık ortalamaları aynı olan öğrenciler öncelikle yıllık başardıkları krediye, bunun da eşit 

olması halinde Genel Not Ortalamasına ve bunun da eşit olması halinde genel başarılan 

krediye göre büyükten küçüğe sıralanırlar. 

9. Yurt dışında Erasmus ve diğer uluslararası değişim programları kapsamında alınmış 

notlar, kayıt yenileme döneminin başlamasından 7 gün öncesine kadar ilgili Birim yönetim 

kurulları tarafından intibakları yapılmış olmaları koşuluyla dikkate alınırlar; bu tarih 

itibariyle not transfer ve intibak işlemleri gerçekleşmemiş olan öğrenciler listeden çıkartılır. 

Erasmus ve diğer uluslararası değişim programları ile yurtdışına giden öğrencilerinin, 

gittikleri yarıyılda bulundukları üniversitede 30 AKTS veya 30 AKTS kredisine eşdeğer 

kredi içeren dersi başararak transfer etmiş olmaları gereklidir. Bu şartları sağlamayan 

öğrenciler listeden çıkartılır. 

10. Son iki yarıyıl içerisinde (Ç) (dersten çekilme) notu almış olabilecekleri dersler, 
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muaf olunan dersler ve kredisiz dersler çıkartıldıktan sonra, her iki yarıyılda de en az kendi 

bölümünün nominal kredi yükü kadar ders almamış öğrenciler listeden çıkartılır. 

11. Listenin en üstünden başlanarak 5-10. maddelerde sayıları belirlenmiş burslar aşağı 

doğru dağıtılır. 

12. Khas Onur Bursuna hak kazanan öğrencilerin bir sonraki akademik yıl için 

ödeyecekleri ücret, ücret çarpanı ile normal eğitim ücretlerinin çarpılması ile bulunur. 


