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TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOİ ÜNİVERSİTESİ 

LİSANS PROGRAMI BURS YÖNERGESİ 
(22.06.2017 tarih ve S-2017-13/03 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin eğitim ve 

öğretim kalitesini artırmak üzere öğrencilerin çeşitli alanlardaki başarılarını teşvik edecek burslara 

ilişkin uygulamaları düzenlemektir. 

Kapsam  

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin yabancı dil hazırlık 

ve lisans programlarında kayıtlı olan öğrencilerine sağlayacağı burslarla ilgili düzenlemeleri kapsar. 

Dayanak  

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji 

Üniversitesi Ana Yönetmeliği ve Mütevelli Heyet Başkanlığının burs esaslarına dair 13.07.2014 tarihli 

Olurlarına istinaden düzenlenmiştir. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Üniversite (TOBB ETÜ) : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini, 

b) ÖSYM: Ölçme,  Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

c) LYS: ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavını,  

ç) ÖSYS Kılavuzu: ÖSYM tarafından yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu, 

ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

ÖSYS Kontenjan Bursları 

 

Tam burs  

MADDE 5 – (1) Öğrenim ücretinin tamamından muaf olunan burs türüdür. Tam burslu 

öğrenciler bu yönergenin beşinci bölümünde yer alan destek burslarından yararlanır.   

Kısmi burs 

MADDE 6 – (1) Öğrenim ücretinin % 25 ile % 75 arasında değişen oranlardaki kısmından muaf 

olunan burs türüdür. Kısmi burslu öğrenciler destek burslarından yararlanamazlar. 

Uluslararası bilim olimpiyatları bursu 
MADDE 7– (1) TÜBİTAK tarafından tanınan uluslararası bilim olimpiyatlarında derece alan ve 

TOBB ETÜ’nün herhangi bir lisans programına yerleşen öğrencilere aşağıdaki koşulları sağlamaları 

durumunda Uluslararası Bilim Olimpiyatları Bursu sağlanır: 

a) Bilgisayar dalında IOI, biyoloji dalında IBO, fizik dalında IPhO, kimya dalında IChO veya 

matematik dalında IMO olmak üzere olimpiyatların herhangi birinde altın, gümüş veya bronz madalya 

almış olmak, 

b) TOBB ETÜ’ye yerleştiği bölümün puan türünde ilk 50.000 içinde yer almak. 

(2) Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Altın madalya alanlar kendi kazandıkları bölümü 

LYS’ye göre ilk 100’den, gümüş madalya alanlar ilk 500’den ve bronz madalya alanlar ilk 1000’den 

tam burslu kazanan öğrencilerin yararlandığı tüm burs ve olanaklardan faydalanır.  

Ulusal bilim olimpiyatları bursu 
MADDE 8 – (1) TÜBİTAK tarafından tanınan ve lise öğrencileri için düzenlenen ulusal bilim 

olimpiyatlarında derece alan ve TOBB ETÜ’nün herhangi bir lisans programına yerleşen öğrencilere 

Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanınca belirlenecek kontenjan dahilinde aşağıdaki 

koşulları sağlamaları durumunda Ulusal Bilim Olimpiyatları Bursu sağlanır: 
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a) Bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya, matematik dallarından herhangi birinde altın veya gümüş 

madalya almış olmak, 

b) TOBB ETÜ’ye yerleştiği bölümün puan türünde ilk 50.000 içinde yer almak. 

(2) Ulusal Bilim Olimpiyatlarında altın madalya alanlar kendi kazandıkları bölümü ilk 2500’den, 

gümüş madalya alanlar ise ilk 5000 den tam burslu kazanan öğrencilerin yararlandığı tüm burs ve 

olanaklardan faydalanır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Özel Burslar 

 

Şehit çocuğu bursu 

MADDE 9 – (1) Tam burslu dışındaki programlara kayıt yaptıran şehit çocuklarına kayıt hakkı 

kazandıkları puan türüne göre her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanınca 

belirlenecek kontenjan dâhilinde öğrenim ücreti muafiyeti ile Ankara merkez ilçeleri dışında ikamet 

edenlere Konukevinden ücretsiz yararlanma imkanı sağlanır.  

(2) Tam burslu dışındaki programlara yerleştirilen ve akademik yıl başında Şehit Çocuğu Bursu 

kontenjanı kapsamında kayıt yaptırmak isteyenler, kayıtlar için ilan edilen sürede ön başvurularını 

yapar. Süre sonunda başvuruların kontenjanı aşması halinde, LYS başarı sıralamaları esas alınarak 

kayıt hakkı kazananların şehit çocuğu kontenjanından, kazanamayanların ise yerleştirildikleri program 

kontenjanından kayıtları, izleyen ilk iş gününde yapılır.  

(3) Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra ebeveyninden biri şehit olan öğrenciler de, o yıl için 

öngörülmüş bulunan şehit çocuğu toplam kontenjanı dâhilinde bu burstan yararlanabilir. Bu fıkra 

kapsamındaki burs, öğrencinin anne veya babasının şehit olduğunun belgelenmesi üzerine, şehit olma 

tarihini takip eden dönem başından itibaren geçerli olur. Bursluluk süresi, Üniversiteye kayıt yaptırdığı 

tarihten itibaren 5 yıl+1 dönem ile sınırlıdır. 

(4) LYS sonuçlarına göre yapılan kayıtların tamamlanmasından sonra kontenjan kaldığı takdirde, 

Yatay Geçiş ile Üniversiteye kayıt yaptıran şehit çocukları bu burstan yararlandırılır. Bursluluk 

süresinin hesaplanmasında, öğrencinin LYS sonucuna göre herhangi bir yükseköğretim kurumuna ilk 

kayıt yaptırdığı tarih esas alınır. 

(5) Başvuruların kontenjanı aşması durumunda LYS başarı sıralamaları esas alınır.  

Yurt dışında yüksek lisans bursu  

         MADDE 10 – (1) Üniversitenin Tıp Fakültesi dışındaki programlarından 2547 sayılı Kanunda 

öngörülen normal sürede tamamlayan mezunlara, yurt dışında yapacakları lisansüstü program eğitimi 

için burs sağlanır. Bu madde kapsamında lisansüstü burs başvurusu kabul edilenler, yüksek lisans 

programına başlamadan önce, burslu olarak eğitim göreceği süre ile orantılı olarak belirlenecek süreye 

ilişkin mecburi hizmet yükümlülüğünü kabul ettiğine dair bir taahhütnameyi imzalamak zorundadır. 

        (2) Üniversiteye, LYS sıralamasında ilk 100’e girdiği puan türünden ve ilk tercihi ile yerleşmiş 

olan mezunlar sadece yüksek lisans eğitimi için burstan yararlanabilirler. Adayların bu bursa 

başvurabilmeleri için, yüksek lisans eğitimi için kabul alınan yükseköğretim kurumunun, kabul 

yılından bir önceki yıl itibarıyla, U.S. News & World Report tarafından yayınlanan Dünyanın En İyi 

Üniversiteleri sıralamasında ilk 30’da yer almış olması gerekir. Bu fıkra kapsamında başvurusu kabul 

edilenler için mecburi hizmet yükümlülüğü, burslu olarak eğitim görecekleri sürenin iki katıdır. Bu 

kapsamdaki bursiyerlere Üniversite tarafından aşağıdaki imkânlar sağlanır: 

a) Kabul alınan yükseköğretim kurumunun yıllık eğitim harcının yüzde 60’ı (azami 30 bin 

ABD Doları olmak kaydıyla) ödenir. 

b) Öğrencinin yüksek lisans eğitimi için ilgili ülkeye gidiş dönüş uçak bileti (ekonomi sınıfı) 

Üniversite tarafından karşılanır.  

(3) İkinci fıkra dışında kalan mezunlara Rektörlükçe oluşturulan Burs Değerlendirme 

Komisyonu görüşü üzerine, Mütevelli Heyet Başkanı tarafından onaylanmak kaydıyla, aşağıdaki 

esaslara göre yüksek lisans veya doktora bursu sağlanır: 

a) Kabul alınan programın Üniversitede karşılığının bulunması gerekir. 

b) Gidilecek üniversite veya programın yürütüldüğü bölümün bilimsel düzeyi açısından uluslar 

arası kabul görmüş kriterlere göre ilk 10 içinde yer almış olması gerekir. 
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c) Öğrencinin durumu, mezun olduğu programdaki başarı düzeyi ile yapacağı lisansüstü 

eğitimin kapsamı açısından değerlendirilir.  

ç) Burs Değerlendirme Komisyonu, bursa hak kazanan öğrenciye bu maddenin ikinci fıkrasında 

yer alan imkânların hangi ölçüde sağlanacağını belirler. 

d) Bu fıkra kapsamında başvurusu kabul edilenler için mecburi hizmet yükümlülüğü, burslu 

olarak eğitim görecekleri sürenin en az iki katı olmak üzere Burs Değerlendirme Komisyonu tarafından 

belirlenir. 

Yurt dışında yabancı dil eğitimi bursu  

MADDE 11– (1) Tıp Fakültesine Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sıralamasında ilk 100’e 

girdiği puan türünden ve ilk tercihi ile yerleşmiş öğrencilere, hazırlık sınıfı eğitiminin bir yarıyılını 

Üniversitenin onaylayacağı yurt dışındaki bir kurumda geçirmeleri için azami dört ay süreyle toplam 

5000 ABD Dolarına kadar destek sağlanır. Bu destek; yurt dışındaki eğitim kurumunun harcı ve ilgili 

ülkeye gidiş dönüş uçak biletini kapsar. Öğrencinin bu sürede yaşam katkı payı ödemesi devam eder.  

          Spor dalları bursu 

MADDE 11/A – (Ek: 09.03.2020 tarih 04/1 sayılı Senato Kararı) 

(1) 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren Üniversitenin her hangi bir lisans programına 

yerleşen ve aşağıda belirtilen alanlarda Gençlik ve Spor Bakanlığından alınan belge ya da aslının aynı 

olduğu belirtilen sureti ile son 4 yıl içinde başarılı olduğunu belgelendiren sporculara kayıt hakkı 

kazandıkları puan türüne göre her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanınca 

belirlenecek kontenjan dâhilinde kayıt tarihinden itibaren hazırlık sınıfında geçirilen süre dâhil beş yıl 

ve ilave bir dönem öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır:  

a) Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları, Olimpik ve Paralimpik spor 

dallarının Büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa 

Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları 

Finallerinde madalya kazanan sporcular,  

b) Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve 

Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitler, 

Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Üniversite Oyunları, 

Akdeniz Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite 

Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları, EUSA (Avrupa Üniversite 

Sporları) tarafından düzenlenen Avrupa Şampiyonaları’nda madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat 

ve Paralimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatları’na katılan sporcular, 

c) Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Oyunları ve 

Balkan Şampiyonaları, İslam Oyunları, Uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi 

spor dallarında en az 17 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası 

yarışma ve turnuvalar, ISF (Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Avrupa ve 

Dünya Şampiyonalarında madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarının 

Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası 

finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler, ümitler, gençler ve 

yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları finallerine katılan sporcular. 

    (2) Spor faaliyeti nedeniyle alınan disiplin cezasına bağlı olarak öğrencinin bursu Üniversite 

Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilebilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim Öğretim Sürecindeki Başarıya Bağlı Burslar 

 

         Eğitim başarı bursu 

         MADDE 12 – (1) Tam burslu kategori dışında kayıt yaptıran lisans programı öğrencilerine, 

eğitim öğretim süreci içindeki başarılarını teşvik etmek amacıyla bu maddede belirtilen şartları 

taşımaları halinde Eğitim Başarı Bursu sağlanır. 

          (2) (Değişik: 02.09.2021 tarih 19/9 sayılı Senato Kararı) Eğitim Başarı Bursunun 

kontenjanları, her bölümün tam burslu statü hariç ağırlıklı ÖSYS kontenjanının (Bölümlerin eşdeğer 

ücretli öğrenci sayısının TOBB ETÜ eşdeğer ücretli öğrenci sayısı içindeki yüzde oranına göre 

hesaplanan kontenjanın) yüzde 5’ini geçmemek ve en az 1 olmak koşuluyla belirlenir. Eğitim Başarı 
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Bursu başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler, her bölüm için genel not ortalamalarına göre sıralanır 

ve bölüm başarı bursu kontenjanları kapsamında en başarılı öğrencilere verilir. 

 (3) Eğitim Başarı Bursuna hak kazanmak için Tıp Fakültesi dışındaki fakültelere kayıtlı bir 

öğrencinin;  

  a) Lisans programının en az üç ders dönemini TOBB ETÜ’de tamamlamış olması, 

  b) Lisans programında en az 45 kredilik dersi başarı ile tamamlamış olması, 

  c)  Genel Akademik Not Ortalamasının en az 3,50 olması, 

  ç) Akademik geçmişinde FF notu ile başarısız olduğu bir dersin bulunmaması veya FF notu var 

ise aldığı dersin yerine geçer not aldığı başka bir ders saydırılmış olması,  

(4) Eğitim Başarı Bursuna hak kazanmak için yapılan değerlendirmede yalnızca TOBB ETÜ’de 

alınan dersler geçerlidir. Başka kurumlardan alınan ve TOBB ETÜ’deki not dökümünde harf notu 

görünecek biçimde eşdeğerliği sayılan dersler başarı bursu değerlendirmesinde dikkate alınmaz.  

(5) Eğitim Başarı Bursuna hak kazanan öğrenciye takip eden tek bir ders dönemi için öğrenim 

ücreti muafiyeti sağlanır. Öğrenciler ortak eğitim dönemlerinde başarı bursu haklarını kullanamazlar. 

(6) Öğrenci Eğitim Başarı Bursuna hak kazandığı bir dönemden sonra bu maddede belirtilen 

şartları sağlayarak yeniden yeni bir ders dönemi için Eğitim Başarı Bursuna hak kazanabilir.  

         (7) İzinli olunan dönemler, TOBB ETÜ’de tamamlanması gereken üç ders döneminden birisi 

olarak sayılmaz.  

         (8) Eğitim Başarı Bursuna hak kazanan Uluslararası Girişimcilik Bölümü öğrencileri yalnızca 

TOBB ETÜ öğrenim ücretinden muaf olurlar. 

         (9) (Değişik: 02.09.2021 tarih 19/9 sayılı Senato Kararı)  Tıp Fakültesine kayıtlı bir öğrencinin 

kayıtlı olduğu akademik yıl sonundaki Genel Akademik Not Ortalamasının en az 3,50 olması 

durumunda (fakülteye verilen kontenjan dahilinde) müteakip eğitim öğretim yılında Eğitim Başarı 

Bursuna hak kazanır ve öğrenim görecekleri bir yıllık öğrenim ücretinden muaf tutulurlar. Tıp 

Fakültesi öğrencileri Eğitim Başarı Bursuna hak kazandığı akademik yıldan sonra bu maddede 

belirtilen şartları sağlayarak yeniden yeni bir akademik yıl için Eğitim Başarı Bursuna hak kazanabilir. 

 (10) Eğitim Başarı Bursuna hak kazanan bir öğrenci, takip eden ilk ders döneminde izin alırsa, 

öğrenim ücreti muafiyetini izinden dönüp öğrenime başladığı ilk ders döneminde kullanır.  

(11) Yatay geçişle TOBB ETÜ’ye kayıt olan ve daha önce başka bir üniversiteden aldığı 

derslerinin TOBB ETÜ’de sayılmasını sağlayan bir öğrencinin bu derslerden aldığı notları Eğitim 

Başarı Bursuna başvurabilmek için gerekli olan şartların değerlendirmesinde dikkate alınmaz. Öğrenci 

TOBB ETÜ’de aldığı dersler ve harf notları ile gerekli şartları sağlamak durumundadır.  

Spor başarı bursu   

MADDE 13 – (1) Eğitim süresi içinde bireysel spor dallarında üstün başarı gösteren 

öğrencilerden Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği veya katıldığı uluslararası yarışmalarda 

birincilik derecesi alanlara izleyen akademik yılda öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır.   

(2) Bireysel spor dallarında Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği ulusal yarışmalarda 

birincilik derecesi alanlara aynı şartlarda öğrenim ücretinin % 50’si oranında muafiyet uygulanır.  

(3) Bu madde kapsamındaki burslar, her akademik yıl başında, Üniversite Sağlık, Spor ve 

Tanıtım Müdürlüğü tarafından tespit edilen ve durumu Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla onaylanan 

öğrencilere sağlanır.  

(4) Spor faaliyeti nedeniyle alınan disiplin cezasına bağlı olarak öğrencinin Spor Başarı Bursu 

Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilebilir. 

          
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Destek Bursları 

 

Yaşam katkı payı 

MADDE 14– (1) Tam burslu statüde öğrenim görmekte olan öğrencilere yerleşme puanı 

türünden ÖSYS Kılavuzunda belirtilen kategorilere göre aylık Yaşam Katkı Payı (YKP) ödenir.  

(2) LYS’nin başarı sıralamasında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren, ancak farklı bir puan 

türüne göre ilk sırada tercih ettiği bir programa kayıt yaptıran öğrenciler, ilgili programa ilk 100 

dereceden yerleşen öğrencilerle aynı miktarda YKP almaya hak kazanmış sayılır.  
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(3) YKP ödemesi, öğrencinin kayıt olduğu ayın başından itibaren geçerli olmak ve kontenjan 

bursunun devam ettiği süre ile sınırlı olmak üzere, bir eğitim öğretim yılı içinde hazırlık sınıfı 

öğrencilerine azami 10 ay, lisans programı öğrencilerine ise azami 11 ay süreyle ödenir. 

 Ortak eğitim programında YKP ödenmesi 

        MADDE 15 – (1) Ortak eğitim uygulamasına katılacak tam burslu öğrencilere ortak eğitim 

süresince yerleştirildiği kurum tarafından ödenen miktar kesilerek Yaşam Katkı Payı ödenir.  

(2) Ortak eğitim protokolünde belirtildiği takdirde mevzuatı ve yapısı gereği ücret ödemeyen 

bir kurumda ortak eğitim yapan burslu öğrencilerin ortak eğitim süresince yaşam katkı payı kesilmez. 

Ders döneminde barınma yardımı 

MADDE 16– (1)  Ailesi Ankara’nın merkez ilçeleri dışında ikamet eden tam burslu öğrenciler 

ders dönemlerinde Barınma Yardımından yararlanır. Barınma Yardımı Üniversitenin Öğrenci 

Konukevinde (Konukevi)  ücretsiz barınma şeklinde uygulanır. Öğrenci Konukevinde barınma şartları 

ayrı bir yönergeyle düzenlenir. 

 Ortak eğitim programında barınma yardımı 

          MADDE 17– (1) Ankara içinde ortak eğitim uygulamasına katılan tam burslu öğrencilerin 

TOBB ETÜ Öğrenci Konukevinden yararlanma hakları devam eder.   
           (2) TOBB ETÜ Öğrenci Konukevinden yararlanma hakkı olup olmadığına bakılmaksızın bütün 

tam burslu öğrenciler ortak eğitim uygulaması kapsamında Ankara dışındaki illerdeki konaklamaları 

için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda Barınma Yardımı alabilirler: 
(a) Öğrenci, barınma yardımı talebini Öğrenci İşleri Müdürlüğünden alacağı barınma yardımı 

formunda belirtir.  

           (b)  Ortak eğitim programı süresince barınma yardımı, programın başladığı tarihin yedi gün 

öncesinden başlayarak programın tamamlanmasını takip eden yedinci günü kapsayan süre için ödenir. 

  (c) Ankara dışında ailesinin bulunduğu ilde ortak eğitim programına katılan öğrencilere barınma 

yardımı yapılmaz. Ancak bu öğrencilerin dilekçeyle başvurmaları halinde, ortak eğitim yapacağı firma 

ile ailesinin ikamet ettiği yer arasındaki ulaşım mesafesi ve şehrin trafik koşulları dikkate alınarak 

Ortak Eğitim ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu (OEKGY) tarafından durumları 

değerlendirilir; koşulları olumlu bulunan öğrencilere Kurulun görüşü üzerine Üniversite Yönetim 

Kurulu kararıyla barınma yardımı sağlanır. 

   

ALTINCI BÖLÜM 

Burslardan Yararlanma Süresi 

Azami bursluluk süresi 

MADDE 18– (1) Bu yönergede yer alan tam burs, kısmi burs, Ulusal ve Uluslararası Bilim 

Olimpiyatları bursu ve şehit çocuğu bursunun azami süresi; Üniversiteye kayıt tarihinden itibaren Tıp 

Fakültesi için sekiz yıl, diğer programlar için beş yıl ve ilave bir dönemdir. 

(2) Öğrencilerin hazırlık sınıfında geçirdikleri süreler azami bursluluk süresine dâhildir. 

(3) Disiplin soruşturması sonucunda en az bir dönemlik süre için Üniversiteden uzaklaştırma 

cezası alan burslu öğrencilerin varsa destek bursları disiplin cezasının uygulandığı süreler için kesilir. 

Öğrencinin uzaklaştırma cezası aldığı süre, azami bursluluk süresinden düşülür.  

(4) Öğrencilerin, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği kapsamında izinli oldukları sürelerde yaşam katkı payı ödemesi yapılmaz ve öğrenci 

Konukevinden yararlanamaz. Öğrencinin izinli olduğu süre azami burs süresine sayılmaz. 

(5) İzinli olma durumu dışında, hazırlık sınıfına üst üste iki yarıyıl, lisans programına eğitim 

süresinde toplam üç dönem kayıt yaptırmayan öğrencilerin burslu statüleri iptal edilir. 

(6) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına katılan öğrencilerin mevcut bursları (YKP 

ve barınma yardımı) bu programlara katılım nedeniyle kesilmez.  

Destek burslarının süresi  

MADDE 19– (1) Destek bursları, öğrencinin Üniversiteye kayıt olduğu akademik takvimde 

belirlenmiş son kayıt tarihinden geçerli olmak üzere ve öğrenimine devam ettiği sürece, bir eğitim 

öğretim yılı içinde hazırlık sınıfında azami 10 ay, lisans programında ise azami 11 ay süreyle sağlanır. 

 (2) Destek bursları, kontenjan bursunun izin veya kayıt yenilememe gibi herhangi bir nedenle 

dondurulması durumunda ilgili dönemin ders ekle sil tarihinden sonra kesilir; yeniden kayıt yaptırılan 

dönemin ders ekle sil tarihinden itibaren başlatılır. 
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 (3) Mezuniyete hak kazandığı belirlenen öğrencinin yaşam katkı payı bu hakkın kazanıldığı 

tarihten itibaren kesilir; barınma yardımından yararlanma hakkı ise bu tarihten sonra en fazla yedi 

gündür. Son ortak eğitimini tamamladığında mezuniyete hak kazanacak öğrencinin barınma yardımı 

ortak eğitim sunumunun yapılması için bu süreye ilave olarak en fazla 10 gün uzatılabilir.  

(4) Mezuniyet dışındaki bir nedenle ilişik kesilmesinde yaşam katkı payı ödemesi ile barınma 

yardımı ilişiğin kesildiği tarihten itibaren kesilir.  

(5) Mezuniyet için gerekli tüm koşulları sağlayan öğrencilerin azami bursluluk süresi içinde 

kalmak kaydıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında ilave ders alma taleplerinin kabulü halinde 

eğitim ücreti muafiyeti devam eder; ancak yaşam katkı payı ve barınma yardımı kesilir.  

Çift anadal ve yandal programlarında burstan yararlanma süreleri 

MADDE 20 – (1) Anadal programını azami bursluluk süresi içinde tamamlamayan çift ana dal 

ve yandal programlarına kayıtlı öğrencilerin bursluluk statüleri sona erer.  

(2) Azami burs süresinden önce veya azami bursluluk süresi sonu itibariyle birinci anadal 

programındaki alması gereken bütün derslerini almış ve başarmış ve üç ortak eğitim yükümlülüğünü 

(ortak eğitim dönemlerinden ikisi anadal programından, biri ise ikinci anadal programından olmak 

üzere) tamamlamış olan mezun öğrencinin devam eden ikinci anadal programı için, en fazla iki dönem 

bursluluk süresi ilave edilir.  Verilen ek burs süresinde öğrenciye yaşam katkı payı ödenmez ancak 

öğrencinin öğrenim ücreti muafiyeti ile konukevi ücret muafiyeti devam eder.  

YEDİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

            Burs türleri ve miktarları 
             MADDE 21- (1) Bu Yönerge kapsamındaki burslu kontenjanlar Senatonun, burs türleri ve 

miktarları TOBB ETÜ Yönetim Kurulunun görüşü üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından 

belirlenir. 
            

           Birden fazla türde burs kazanma 

           MADDE 22- (1) Kısmi burs hariç olmak üzere, aynı anda birden fazla kategoride bursa hak 

kazanan öğrenciye en yüksek tutardaki burs verilir. 
            Bursların karşılığı 
          MADDE 23- (1) Bu yönergede, 10 uncu maddede belirtilen yurt dışında lisansüstü eğitim bursu 

dışında, belirtilen bütün burslar karşılıksızdır. 

            Bursluluktan yararlanamama koşulları 
          MADDE 24- (1) TOBB ETÜ öğrencileri, TOBB ETÜ’den ayrılmış veya ilişiği kesilmiş olanlar 

ve dört yıllık üniversite mezunu olanlar TOBB ETÜ’deki burslu kontenjanlara yerleşseler dahi sadece 

ücretli statüde kayıt yaptırabilirler. 

2010-2011 eğitim yılından önce kayıt olan öğrenciler 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2010-2011 eğitim yılından önce kayıt olan öğrencilerin genel 

akademik not ortalamaları veya akademik yıl ağırlıklı ortalamaları 2,50’nin altına düşmedikçe (yabancı 

öğrenciler için 2,00), bu öğrenciler azami bursluluk süresi sınırlamasına tabi değildir. Bu öğrencilerden 

azami bursluluk süresi içinde not ortalamaları 2,50’nin altına düşenlerin yaşam katkı payı kesilir, ancak 

ücret muafiyeti ve barınma yardımı bu sürenin sonuna kadar devam eder. 

(2) Bu madde kapsamındaki öğrencilerin burslarının kesilmesi veya yeniden bursa hak 

kazanılmasında esas olan not ortalaması hesabı akademik yıl itibarıyla yapılır. 

       Çift ana dal programı burstan yararlanma süresi 

GEÇİCİ MADDE 2–(1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çift anadal programına 

kabul edilen öğrenciler açısından, 5 yıl+1 dönemlik bursluluk süresi sonu itibarıyla anadal lisans 

programındaki bütün derslerini başarmış ve en az iki ortak eğitimini tamamlamış olan öğrencilerin 

ikinci anadal bursluluk süresine en fazla üç dönem, anadal lisans programından 5 yıl+1 dönemlik 

bursluluk süresinden önce mezun olan öğrencilerin ikinci anadal bursluluk süresine ise en fazla dört 

dönem ilave edilir.  

2017-2018 eğitim öğretim yılından önceki dönem için yurt dışında yabancı dil eğitimi bursu  

GEÇİCİ MADDE 3-(1) 2017-2018 eğitim öğretim yılından önce Tıp Fakültesine LYS 

sıralamasında ilk 100’e girdiği puan türünden ve ilk tercihi ile yerleşmiş öğrencilere, yurt dışında 
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yabancı dil eğitimi bursu için destek yurt dışındaki eğitim kurumunun harcı, ve ilgili ülkeye gidiş dönüş 

uçak biletini kapsar. Öğrencinin bu sürede yaşam katkı payı ödemesi devam eder. 

2017-2018 eğitim öğretim yılından önceki dönem için milli sporcu bursu 

GEÇİCİ MADDE 4- (1) 2017-2018 eğitim öğretim yılından önce milli sporcu bursu almaya hak 

kazanmış olan öğrencilerin, milli takımda yer aldıkları sürece geçerli olmak üzere, öğrenim ücreti 

muafiyeti devam eder. 

         Yandal programı burstan yararlanma süresi 
 GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yandal programına 

kabul edilen öğrenciler açısından; 5 yıl+1 dönemlik bursluluk süresi sonu itibariyle anadal lisans 

programından mezun olan öğrencilerin yandal bursluluk süresi en fazla bir dönem, anadal lisans 

programından 5 yıl+1 dönemlik bursluluk süresinden önce mezun olan öğrencilerin yandal bursluluk 

süresine ise en fazla iki dönem ilave edilir.  

            2016-2017 eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler 

            GEÇİCİ MADDE 6- (1) (Ek: 20.12.2017 tarih 25/3 sayılı Senato Kararı) 2016-2017 eğitim 

öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler, 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz döneminden geçerli 

olmak üzere 12 nci maddede yer alan eğitim başarı bursuna ilişkin kontenjan sınırlamasına tabi 

değildir.  

         Ortak eğitim döneminde eğitim başarı bursu  

            GEÇİCİ MADDE 7- (1) (Ek: 09.08.2018 tarih 15/2 sayılı Senato Kararı) 2016-2017 Eğitim 

Öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Güz döneminden 

itibaren, 12. Maddeye göre başarı bursunu Ortak Eğitim döneminde de kullanabilirler.  

          Yürürlükten kaldırılan yönerge 

          MADDE 25 – (1) 24.07.2014 tarih ve S-2014-14 sayılı Senato oturumunun 3 nolu kararıyla 

kabul edilen Lisans Programı Burs Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.  

Yürürlük 

            MADDE 26– (1) Senatonun 22.06.2017 tarih ve S-2017-13/03 sayılı kararıyla kabul edilen bu 

yönerge, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.  

Yürütme 

MADDE 27– (1) Bu Yönerge hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 


