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EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ’NDEN
BURS DESTEĞİ

Özyeğin Üniversitesi maddi desteğe ihtiyacı
olan başarılı öğrencilere yüzde 100 burs veriyor
Özyeğin Üniversitesi ekonomik koşulları ne olursa olsun her başarılı ve
yetenekli öğrencinin dünya standartlarında bir eğitim alma hakkı olduğuna
inanarak hayata geçirdiği Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı ile maddi
desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere yüzde 100 burs imkânı sağlıyor.
2017 LYS’de ilk 20 bine girmeyi hedefleyen lise son sınıf öğrencilerinin
yararlanabileceği “Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı” için başvurular
başladı. Bursiyer olmaya hak kazanan öğrenciler eğitim ücretinden muaf
olacak, üniversitenin yurtlarında ücretsiz konaklayacak, yemek ve diğer
ihtiyaçları için nakit desteği de alacak.
“Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı”na 2017 LYS sonucunda ilk 20.000 içerisinde yer almayı
hedefleyen lise son sınıf öğrencileri başvurabilecek. Burs Programı kapsamında, öğrenciler karşılıksız
olarak öğrenim ücretinden yüzde 100 muaf olacak, her yıl 9 ay süreyle aylık 1000 TL nakit destek
alacak ve Üniversite kampüsü içerisindeki yurtlarda bulunan 4 kişilik odalarda ücretsiz konaklama
olanağı elde edecekler.
Adayların ozuburs.ozyegin.edu.tr adresi üzerinden yapacakları başvuru sürecinde belirtilen kriterleri
sağlayan ve tüm değerlendirme aşamalarını başarıyla geçen öğrenciler, Özyeğin Üniversitesi Eğitimde
Fırsat Eşitliği Burs Programı bursiyeri olarak yükseköğrenimlerini kapsamlı burs olanaklarından
yararlanarak tamamlayacaklar. Program başvurusunu tamamlayıp, değerlendirmeye giren tüm
öğrenciler, ÖSYM tarafından ilan edilecek resmi tercih takvimi sona ermeden önce Özyeğin
Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı değerlendirme sonuçları hakkında
bilgilendirilecekler. Başvuruların 9 Haziran 2017’ye kadar devam edecek.
Özyeğin Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana ülkenin her köşesinden yetenekli ve başarılı gençler
için erişilebilir olmaya öncelik verdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Esra Gençtürk şu bilgileri verdi:
‘’Girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyen, araştırmaya öncelik veren üniversitemizin olanaklarından
daha çok sayıda gencin tam burslu olarak yararlanmasını amaçlıyoruz. Üniversitemizin sağladığı
yüzde 49 giriş bursuna ilave olarak, akademik başarı bursu, spor bursu, ihtiyaç bursu, yarı zamanlı

çalışma bursu gibi ek burslarla öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bugün sayıları 6 bini
aşan öğrencilerimizin yüzde 82’si öğrenimlerini burslu olarak sürdürüyor. Biliyoruz ki, başarılı ve
yetenekli oldukları halde, maddi yetersizlikler nedeniyle uluslararası standartlarda tam donanımlı bir
eğitim olanağına erişemeyen çok sayıda gencimiz var. Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programımızı bu
düşüncelerle hayata geçirdik. Amacımıza ortak olan değerli bağışçılarımız ile birlikte başlattığımız bu
önemli sosyal girişime ülkemizin dört bir yanındaki eğitimcilerimiz olmak üzere paydaşlarımızı destek
olmaya davet ediyor ve başarılı öğrencileri yönlendirmelerini bekliyoruz.”
Özyeğin Üniversitesi Hakkında:
Yaşamla iç içe, araştırmacı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet vermek amacıyla
kurulan Özyeğin Üniversitesi, katma değer yaratan, yenilikçi eğitim modeli ile öğrencilerinin yükselen
mesleklerde derinlemesine bilgi sahibi, yabancı dile hâkim, iletişim ve bilgi teknolojileri kullanımında
yetkin, girişimci, derslerde ve gerçek dünyada kazandığı donanım ve deneyimler ile çevresinde ve
çalışacağı kurumlarda fark yaratan bireyler olarak mezun olmalarını hedefliyor. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde son
beş yıldır ilk 10’da yer alan Özyeğin Üniversitesi, başarılı öğrencinin şartları ne olursa olsun iyi
bir eğitime ulaşabilmesi gerektiğine inanıyor. 2016-2017 akademik yılında kayıtlı lisans öğrencilerinin
yüzde 86’sı burslu öğrenim gören Üniversite, 6 fakülte ve 2 yüksekokul çatısı altında toplam 23 lisans
programı; 3 enstitü bünyesinde 30 lisansüstü programıyla eğitim veriyor. Çekmeköy’de bulunan
kampüsünde, toplam 280 bin metrekare alanda öğrencilerini hayata hazırlıyor.

