TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ*
(*) 28.01.2016 Tarih ve S-2016/03 sayılı Senato oturumunun 7 no’lu kararı ile kabul edilmiştir.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’ne burslu olarak alınacak lisansüstü öğrencilerin başvuru ve değerlendirme esasları ile
bursluluk statülerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönerge, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ne bağlı enstitülerin tezli
lisansüstü programlarında öğrenim gören (Hazırlık Sınıfı hariç) burslu öğrenciler ile ilgili
düzenlemeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönerge 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ni,
b) Lisansüstü öğrenci: Enstitülerde öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerini,
c) Enstitü: Üniversiteye bağlı Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nü,
d) Burs: Eğitim ücreti muafiyeti ile Madde 5’te tanımlanan statülere bağlı olarak sağlanabilen
aylık yaşam katkı payı ödemesi ve üniversitenin Öğrenci Konukevi’nde barınma yardımını ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bursluluk Statüleri, Kontenjanlar, Başvuru Şartları ve Usulleri
Bursluluk Statüleri
MADDE 5 - (1) Bu yönergeye göre lisansüstü programlara burslu olarak kayıt olanların tamamı
eğitim-öğretim ücretinden muaftır.
(2) Bursluluk statüleri aşağıdaki gibidir:
a) Tam Burs: Aylık yaşam katkı payı ödemesi veya kısmi yaşam katkı payı ile birlikte barınma
yardımı seçeneklerinden birini kapsar.
b) Özel Başarı Bursu: Bu yönergenin 7’nci maddesinin ikinci paragrafındaki şartları sağlayan ve
Rektörlükçe ilan edilen sayıdaki öğrencinin yararlandığı bursluluk statüsüdür. Aylık yaşam katkı payı
ödemesi veya kısmi yaşam katkı payı ile birlikte barınma yardımı seçeneklerinden birini kapsar. Her
iki seçenekteki yaşam katkı payı tutarı, tam burslu öğrenciler için belirlenen tutarın yüzde 50 fazlası
olarak hesaplanır.
c) Bilimsel Başarı Bursu: TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları (BİDEB) vb.
programlardan burs kazanmış öğrencilerin yararlandığı bursluluk statüsüdür. Tam burslu öğrencilere
ödenmekte olan yaşam katkı payının yüzde 40’ı oranında ödeme veya barınma yardımı
seçeneklerinden birini kapsar. Bu statüdeki öğrencilerin ilgili programlardan aldığı bursun eğitim
süresi içinde kesilmesi durumunda (öğrenciden kaynaklanan olumsuz nedenlerle kesilme durumu
hariç) destek bursu kesilir; ancak öğrencinin eğitim ücreti muafiyetinin devam etmesi talebi, Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
ç) Araştırma Bursu: Öğrenim ücreti muafiyetinden oluşur.
1

d) Proje Bursu: Üniversitede yürütülen dış kaynaklı projelerde ücret karşılığı görev yapanların
yararlandığı bursluluk statüsüdür. Proje bursunun dayanağı olan projenin eğitim süresi içinde
tamamlanması halinde öğrencinin eğitim ücreti muafiyetinin devam etmesi talebi, proje
yürütücüsünün önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
e) Personel Bursu: Üniversitede görevli personelin yararlandığı burstur.
Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı
MADDE 6 - (1) Tam burslu, bilimsel başarı burslu ve araştırma burslu lisansüstü öğrenci
kontenjanları, Üniversitede yürütülen araştırmalar ve eğitim-öğretim faaliyetleri göz önünde
bulundurularak ilgili Anabilim Dalı’nın önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu ve Senato’nun kararları ve
Mütevelli Heyet Başkanı’nın onayıyla belirlenir. Bu şekilde onaylanmış kontenjanlar, ilgili eğitimöğretim yılının tavan kontenjanları olup herhangi bir dönemde boş olan tam burslu ve araştırma
burslusu tavan kontenjanları dâhilinde yeniden öğrenci alınabilir.
(2) Personel burslu veya proje burslusu statüsünde dönemlik bir kontenjan ayrılmaz. Bu statüler
için yapılan başvurular ilgili enstitü tarafından değerlendirilerek, durumu uygun bulunanların
programa kabulü Enstitü Yönetim Kurulu önerisi, rektörün görüşü ve Mütevelli Heyet Başkanı’nın
onayıyla kesinleşir.
(3) Her Anabilim Dalı’nın lisansüstü programlarına ait tam burslu kontenjanların azami yüzde
20’si özel başarı burslu statüsü için tahsis edilir. Özel başarı burslu statüsündeki öğrenci sayısı
herhangi bir zamanda tam burslu öğrenci kontenjanının yüzde 20’sini geçemez.
(4) Burslu öğrenci alınacak programlar, öğrenci başvuru usul ve şartları ile başvuru tarihleri
enstitü tarafından ilan edilir.
Başvuru Şartları
MADDE 7 - (1) Yüksek lisans programlarına özel başarı burslu statü dışında herhangi bir burslu
statü için başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekir:
a) Lisans mezuniyet not ortalamalarının en az 2,50/4,00 olması,
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik
Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az
85.00 standart puan almış olmaları (Yurtdışından başvuran adaylar, yurtdışındaki bir test merkezinde
alınmış olmak kaydıyla, ALES yerine uluslararası GRE ve GMAT sınav sonuç belgeleriyle
başvurabilirler),
c) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS, E-YDS) veya üniversitenin yapacağı
dil yeterlilik sınavından 100 tam puan üzerinden en az 75.00 veya uluslararası geçerliliği olan TOEFLIBT gibi sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları,
ç) Birinci paragrafın (a) bendini sağlamak şartıyla, (b) ve (c) bendlerindeki şartları birlikte
sağlayamayan adayların, lisans mezuniyet not ortalamasının yüzde 25’inin, yabancı dil puanının
yüzde 25’inin ve başvurduğu programın puan türünden en az 65.00 standart puan almış olmaları
şartıyla ALES puanının yüzde 50’sinin toplamından oluşan ağırlıklı not ortalamasının yüz puan
üzerinden en az 75 olması gerekir.
d) Ağırlıklı not ortalaması hesaplanırken YÖK’ün “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki
Karşılıkları” tablosu kullanılır.
(2) Yüksek lisans programlarına özel başarı burslu statüden yararlanarak başvurmak isteyen
adayların aşağıdaki şartların tümünü sağlamaları gerekir:
a) Birinci paragrafın (a), (b) ve (c) bentlerindeki şartların tamamını sağlamaları,
b) Lisans mezuniyet ortalamasının yüzde 25’i, başvurulan ALES puanının yüzde 50’si ve yabancı
dil puanının yüzde 25’inin toplamından oluşan ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 85
olması.
(3) Doktora programına özel başarı burslu statü dışında herhangi bir burslu statüden
yararlanarak başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları gerekir:
a) Lisans mezuniyeti sonrasında başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının en az
2,50/4,00 olması,
b) Yüksek lisans mezuniyeti sonrasında başvuran adayların yüksek lisans ortalamalarının not
ortalamalarının en az 3,20/4,00 olması,
2

c) Birinci paragrafın (b) bendinde yer alan sınavdan en az 85.00 standart puan almış olmaları,
ç) Birinci paragrafın (c) bendinde yer alan sınavdan en az 75.00 puan almış olmaları,
d) Üçüncü paragrafın (a) veya (b) bendlerinden başvurduğu programa uygun olan koşulu
sağlamak şartıyla; (c) ve (ç) bendlerindeki şartları birlikte sağlayamayan adayların, başvuruya esas
olan mezuniyet not ortalamasının yüzde 25’inin, yabancı dil puanının yüzde 25’inin ve başvurduğu
programın puan türünden en az 65.00 standart puan almış olmaları şartıyla ALES puanının yüzde
50’sinin toplamından oluşan ağırlıklı not ortalamasının yüz puan üzerinden en az 75 olması gerekir.
(4) Doktora programına özel başarı burslu statüden yararlanarak başvurmak isteyen adayların
aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları gerekir:
a) Üçüncü paragrafın (a) veya (b) bendlerinden başvurduğu programa uygun olan koşul ile
birlikte (c) ve (ç) bendlerindeki şartları sağlamaları,
b) Üçüncü paragrafın (a) veya (b) bendlerinden başvurduğu programa uygun olan mezuniyet
ortalamasının yüzde 25’i, başvurulan ALES puanının yüzde 50’si ve yabancı dil puanının yüzde
25’inin toplamından oluşan ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 90 olması.
(5) Doktora programına başvuran adayların yabancı dil şartını başvurdukları dönemin ders eklesil süresi sonuna kadar sağlamaları zorunludur.
(6) Anabilim dalları kendi yürüttükleri lisansüstü programlara burslu olarak başvuracak
öğrenciler için, bu yönergede belirtilen asgari kriterleri ihlal etmemek koşuluyla yeni kriterler
eklenmesini ya da bu kriterlerin yükseltilmesini önerebilir.
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabulü
MADDE 8 - (1) Lisansüstü burslu öğrenci adaylarının programa kabul işlemleri TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine
göre ve üniversitenin belirlediği kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Süresi İçinde Statü Değişimi
Burslu Statülerden Ücretli Statülere Geçiş
MADDE 9 - (1) Burslu öğrenciler aşağıdaki durumlarda ücretli statüye geçerler:
a) Tam burslu veya özel başarı burslu statüde öğrenim görmekte iken başka bir kurumda işe
girme, sağlık veya ailevi nedenlerle bu yönergenin 12’nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine
getiremeyeceğini belirten öğrenciler kendi istekleriyle, müteakip dönemden itibaren ücretli statüye
geçerler. Ancak, bu öğrencilerin yaşam katkı payları tam burslu statüden ayrıldıkları tarih itibarıyla
kesilir.
b) Üniversitedeki görevinden ayrılan personel burslusu öğrencilerin ayrılma tarihini kapsayan
dönem sonu itibarıyla burslulukları sona erer ve müteakip dönem başından itibaren öğrenciler ücretli
statüye geçmiş sayılır.
c) Üniversitede yürütülen dış kaynaklı projenin tamamlanmasına bağlı olarak projeden
ayrılmaları nedeniyle burslulukları sona eren proje burslusu öğrenciler, müteakip dönem başından
itibaren ücretli statüye geçmiş sayılır. Bu öğrencilerin diğer burslu statüler için başvuru hakkı saklıdır.
ç) Burslu öğrencilerin dönem not ortalamalarının iki dönem arka arkaya 2,80/4,00’in altında
kalması ve kayıt yaptırdıkları ilk akademik dönemden sonraki herhangi bir dönemdeki genel not
ortalamalarının 2,40/4,00’ın altına düşmesi hallerinden birini gerçekleştirdikleri takdirde bursları
kesilir ve eğitimlerine ücretli statüde devam edebilir. Özel başarı burslu öğrenciler ise not
ortalamalarının iki dönem arka arkaya 3,20/4,00’ün altında kalması ve kayıt yaptırdıkları ilk akademik
dönemden sonraki herhangi bir dönemdeki genel not ortalamalarının 3,00/4,00’ün altına düşmesi,
ancak tam burslu statü için öngörülen sınırların üzerinde kalmaya devam etmeleri durumunda tam
burslu statüye indirilirler. Tam burslu statü için belirlenen sınırların da altına düşmeleri halinde ücretli
statüye geçirilirler.
d) Herhangi bir burslu statüdeki öğrencilerden tez aşamasında olanların, kayıtlı oldukları program
süresince tez dersinden iki defa başarısız olmaları veya doktora yeterlilik sınavında iki kez üst üste
başarısız olmaları durumunda bursları kesilir ve bu öğrenciler ücretli statüye geçirilirler.
3

e) Tam burslu ve özel başarı burslu lisansüstü öğrenciler, bu yönergenin 12’inci maddesinin
üçüncü fıkrasında belirtilen performans değerlendirme puanının, iki dönem üst üste 5 üzerinden 2 ve
daha az olması halinde takip eden dönemde ücretli statüye geçmiş sayılır.
f) Burslu statülerden ücretli statüye geçen öğrenciler, o yılki eğitim ücretleri esas alınarak
müteakip dönem başından itibaren kalan normal süreleri oranında ücret ödeyerek eğitimlerine devam
edebilir.
Burslu Statülere Geçiş
MADDE 10 - (1) Ücretli ve diğer burslu statülerdeki öğrenciler eğitim süresi içinde 7’nci
maddede belirtilen burslu öğrenci başvuru şartlarını sağladıkları takdirde Anabilim Dalı’nın önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kontenjanlar dâhilinde tam burslu statüye geçirilebilir.
(2) Öğrencilerin, tam burslu veya araştırma burslu statüye başvurabilmeleri için programa kabul
aldıkları sıradaki bursluluk şartlarına ilave olarak, en az üç ders aldıktan sonra, genel not
ortalamalarının 3,50/4,00 olması şartı aranır. Hiçbir durumda tam burslu veya araştırma burslu öğrenci
sayısı mütevelli heyeti tarafından onaylanmış kontenjanı geçemez.
(3) Özel başarı burslu statüye geçiş için sadece üniversitenin bir lisansüstü programına bu
yönergedeki Madde 7.2 veya 7.4’teki koşulları sağlayarak kabul edilip en az üç ders aldıktan sonra,
öğrenim gördüğü programdaki genel not ortalaması 3,75/4,00 olan tam burslu öğrenciler başvurabilir.
Bu başvurular ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, burs kontenjanları dâhilinde
karar bağlanır.
(4) Burslu veya ücretli statüde olup 7’nci maddede belirtilen burslu öğrenci başvuru şartlarını
sağlayan öğrenciler, üniversitenin personeli olarak göreve başlamaları halinde personel burslusu
statüsüne geçebilir.
(5) Ücretli veya burslu statüde iken personel burslusu statüsüne geçen öğrenciler, eğitim süresi
içinde üniversitedeki görevlerinden ayrılmaları durumunda önceki statülerine, varsa, kontenjan
elverdiği takdirde geçebilir.
(6) Burslu veya ücretli statüde olup 7’nci maddede belirtilen burslu öğrenci başvuru şartlarını
sağlayan öğrenciler, üniversitenin bir lisansüstü programında en az üç ders aldıktan sonra, öğrenim
gördüğü programdaki genel not ortalaması 3,00/4,00 olmak şartıyla üniversitede yürütülmekte olan
projelerde ücret karşılığı görev almaları halinde proje burslusu statüsüne geçmek için başvurabilirler.
(7) Ücretli statüden burslu statülere geçen öğrencilerden izleyen dönemlere ait eğitim ve öğretim
ücreti alınmaz.
(8) Destek bursu sağlanan statülere geçenler için bu burslar izleyen dönem başında başlar.
Burslu Statülere Geçiş ve Değişiklik İçin Onay Süreci
MADDE 11 - (1) Ücretli statüden burslu statülerden birine geçmek isteyen veya burslu statüler
arasında değişiklik talep eden öğrencilerin durumları, mevcut kontenjanlar dâhilinde ilgili enstitü
tarafından incelenir. Bu öğrencilerin;
a) Tam burs, araştırma bursu, özel başarı bursu ve bilimsel başarı bursu statüsüne geçiş talepleri
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
b) Personel bursu ve proje bursu statülerine geçiş talepleri Enstitü Yönetim Kurulu’nun önerisi ve
rektörün görüşü üzerine Mütevelli Heyet Başkanı’nın onayıyla kesinleşir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrencinin ve Üniversitenin Hak ve Yükümlülükleri
Öğrencilerin Yükümlülükleri
MADDE 12 - (1) Statüsü itibarıyla destek burslarından yararlanan (tam burslu, özel başarı burslu
ve bilimsel başarı burslu) öğrenciler, üniversitenin araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerine katkıda
bulunurlar.
(2) Birinci paragrafta belirtilenler dışındaki burslu statülerde bulunan öğrenciler, ilgili enstitü
tarafından talep edilmesi halinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde (lisans derslerinin sınavlarında
gözetmenlik, ödev kâğıdı notlama vb. dâhil) görev almakla yükümlüdür.
(3) Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği, her dönem sonunda ilgili
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enstitü tarafından yapılan performans değerlendirmesinde dikkate alınır. Bu değerlendirmede 5
üzerinden 2 ve daha az puan alan;
a) Tam burslu öğrencilerin yaşam katkı payı, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kısmen veya
tamamen kesilebilir. Bir dönem sonunda performans değerlendirme puanı 5 üzerinden en az 3 olduğu
takdirde yeniden başlatılır.
b) Tam burslu dışındaki burslu statülerde öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim ücreti
muafiyetinin, ilgili dönemde tam burslu öğrencilere ödenmekte olan yaşam katkı payı tutarını
aşmayacak şekilde belirlenecek kısmı, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kaldırılabilir. Öğrenci bu süre
içinde ücretli öğrencilerin tabi olduğu ödeme tarihlerine göre yükümlüğünü yerine getirmedikçe ders
alamaz.
Üniversitede Yürütülen Projelerde Görev Alma
MADDE 13- (1) Proje burslusu ve personel burslusu dışındaki burslu statülerdeki öğrenciler,
üniversitede yürütülen en fazla bir projede ilgili Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayıyla görev alabilir.
(2) Tam burslu, özel başarı burslu ve bilimsel başarı burslu lisansüstü öğrencilerin üniversitede
yürütülen projelerde görev almaları halinde, bu öğrencilere ödenmekte olan yaşam katkı payının
(YKP) bir buçuk katı, "tavan tutar" olarak kabul edilir. Öğrencilerin görev aldıkları projelerde
öngörülen ücret ile YKP’nin toplamı, YKP’nin bir buçuk katını aştığı takdirde, öğrenciye öncelikle
görev aldığı projede öngörülen ücret ödenir. Proje ücreti tavan tutardan düşülerek bakiye kısım, YKP
olarak ödenir.
(3) Araştırma burslusu ve proje burslusu öğrenciler ilgili Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararına
istinaden birden fazla projede ücret karşılığı görev yapabilir.
Bursların Süresi
MADDE 14 - (1) Yaşam katkı payı ve barınma yardımı, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 15’inci ve 23’üncü maddelerinde belirtilen tezli yüksek lisans ve doktora
programları için öngörülen normal eğitim ve öğretim süresince (Yabancı Dil Hazırlık programı
hariç) sağlanır. Öğrencilere, izinli oldukları sürede yaşam katkı payı ödenmez. ( Ek cümle:
28.04.2016 tarih 10/5 sayılı Senato Kararı)
(2) Yaşam katkı payı miktarları her yıl Rektörlük önerisi ve Mütevelli Heyeti onayı ile
belirlenir.
(3) Öğrencilerin üniversite bütçesinden birden fazla program kapsamında yaşam katkı payına hak
kazanmaları halinde, kendilerine en yüksek tutarda olan yaşam katkı payı ödenir.
Sağlık Sigortası
MADDE 15 - (1) Üniversite, personel burslusu veya bir kuruma bağlı olarak çalışan ve sosyal
güvenlik sistemi kapsamındaki öğrenciler dışındaki burslu öğrencilere eğitim ve öğretim süresince
sağlık sigortası yaptırır. Öğrencilere, izinli oldukları sürede sağlık sigortası yaptırılmaz. ( Ek
cümle: 28.04.2016 tarih 10/5 sayılı Senato Kararı)
(2) Enstitüler, bu kapsama giren öğrencilerin listesini öğrencilerin enstitüye kabulleri sırasında
Rektörlüğe yazı ile bildirir. İlişiği kesilen ve personel burslusu veya ücretli statüye geçen öğrenciler
için enstitünün münferit bildirimi üzerine Rektörlük tarafından sigorta yaptırma veya iptal işlemi
gerçekleştirilir.
Bilgisayar Verilmesi
MADDE 16 - (1) Üniversite, tam burslu statüsündeki öğrencilere eğitim ve öğretim süresince
kullanmaları için birer dizüstü bilgisayar verir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 17 - (1) 11.06.2015 Tarih ve S-2015-08 sayılı Senato oturumunda kabul edilen
Lisansüstü Burslu Öğrenci Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 - (1) Bu yönerge Senato’nun onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 - (1) Bu yönerge Rektör tarafından yürütülür.
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