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TASNİF DIŞI 
 

TED ÜNİVERSİTESİ 

LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, TED Üniversitesi lisans programlarında kayıtlı öğrencilere 

verilecek burslarla ilgili esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, TED Üniversitesi lisans programlarında kayıtlı öğrencilere verilecek 

bursların içerikleri, başvuru koşulları ve bursların devamına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5913 sayılı TED Üniversitesi Kuruluş 

Kanunu, TED Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata göre 

düzenlenmiştir. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen,  

a) Burs Komisyonu: TED Üniversitesi Burs Komisyonunu, 

b) GNO: Genel not ortalamasını, 

c) Kısmi Burslu Statüsü: Öğrenim ücretinin belli bir oranda ödenme durumunu, 

ç) Mütevelli Heyeti: TED Üniversitesi Mütevelli Heyetini,  

d) ÖİM: TED Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü, 

e) Rektör: TED Üniversitesi Rektörünü,  

f) Senato: TED Üniversitesi Senatosunu,  

g) Tam Burs ya da %100 Burs: Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet durumunu, 

ğ) TEDYÜV: TED Yükseköğrenim Vakfını, 

h) Ücretli Statüsü: Öğrenim ücretinin tamamının ödenme durumunu, 

ı) Üniversite/TEDÜ: TED Üniversitesini,   

i) ÜYK: TED Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Burslar ve İndirimler 

A- Üniversiteye Giriş Sırasında Sağlanan Burslar 

ÖSYS Giriş Bursu 

MADDE 5 – (1) ÖSYS burslu kontenjanı ile Üniversiteye yerleştirilen öğrencilere verilir. 

a) Tam burs, Üniversiteye tam burs kontenjanı ile yerleşen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerden 

öğrenim ücreti alınmaz. Tam Burslu programlara Ankara il merkezi dışından yerleştirilen 

öğrencilerden; yerleştirildiği programla ilgili dil puan türünde ilk 3.000, diğer puan türlerinde ilk 

30.000 içine giren öğrencilerin tümü dört kişilik odalarda sabah ve akşam yemeği dahil olmak üzere 

ücretsiz yurt hakkına sahiptir. Tam burs ile kayıt yaptıran öğrenciler yurt imkanından yararlanmak 

istemezlerse, kendilerine bir ödeme yapılmaz; daha sonra talep edenlere imkanlar çerçevesinde yurt 

sağlanır. 

b) %75 burs, Üniversiteye %75 burs kontenjanı ile yerleşen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerden 

öğrenim ücretinin %75’i alınmaz. 

c) %50 burs, Üniversiteye %50 burs kontenjanı ile yerleşen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerden 

öğrenim ücretinin %50’si alınmaz. 

ç)  %25 burs, Üniversiteye %25 burs kontenjanı ile yerleşen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerden 

öğrenim ücretinin %25’i alınmaz. 

(2) Üniversiteye yerleştirilen öğrencilerden; 

a) Daha önce herhangi bir üniversitenin lisans programından mezun olan öğrenciler bursluluk statüleri 

ne olursa olsun, ücretli statüde kayıt yaptırır. 

b) TEDÜ’de burslu/ücretli statüde kayıtlı olup, ÖSYS yolu ile yeniden bir programa yerleştirilen 

öğrenciler ücretli statüde kayıt yaptırır. 

c) Başarısızlık ya da azami süresi dolduğu için İngilizce Dil Okulundan/lisans programından ilişiğini 

kesen ya da kesilen ancak, ÖSYS yolu ile yeniden yerleştirilen öğrencilerin yeni kazanılan hakları 

geçerlidir. 

(3) ÖSYS Giriş Bursu için öğrenciler başvuru yapmaz. Bu burs, öğrencinin Üniversiteye yerleştirilmesinde 

esas olan sınav sonuçlarına göre verilir. 
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Uluslararası Öğrenci Bursu  

MADDE 6 – (1) Lisans programlarına uluslararası öğrenci statüsünde kabul edilen öğrencilere verilen 

burstur. 

(2) Burs, adaylara programa kabul aşamasında verilir. 

(3) Öğrencilere %100, %75, %50 ve %25 oranlarında burs verilebilir. 

(4) Bursların tahsisinde, TED Üniversitesi Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabul Kriterleri 

arasında yer alan ve Üniversite Senatosunca kabul edilen sınav/diploma puanları esas alınır. 

(5) Tam burslu veya %75 kısmi burslu öğrencilerden TEDÜ yurtlarında 4 kişilik odalarda sabah ve akşam 

yemeği dahil konaklama maliyeti üzerinden tam burslu öğrencilere %20 oranında ve %75 kısmi burslu 

öğrencilere %15 oranında yurt ücreti indirimi uygulanır.  

(6) Uluslararası Öğrenci Bursu için öğrenciler başvuru yapmaz. Bu burs, öğrencinin Üniversiteye 

yerleştirilmesinde esas olan uluslararası öğrenci kabul kriterleri çerçevesinde Uluslararası Programlar 

Komisyonu tarafından önerilir ve ÜYK tarafından karara bağlanır. 

Yatay Geçiş Bursu 

MADDE 7 – (1) Yatay geçiş yapan öğrencilere programa kabul aşamasında verilir.  

(2) Burs kapsamında öğrencilere tam burs veya belli oranlarda kısmi burs sağlanır. 

(3) Üniversiteye ÖSYS ile yerleştirilen öğrencilerden, kurum içi ve kurumlararası yatay geçiş yapan 

öğrencilerin bursları, yatay geçiş yaptıkları programın Üniversiteye kayıt yaptırdıkları yıldaki ÖSYS 

puanına karşılık gelen burs oranlarına göre belirlenir.  

(4) Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin kalan burs süresi, toplam burs süresinden öğrenim gördüğü 

yarıyıl/yarıyıllar çıkartıldıktan sonra belirlenir.   

(5) Kurum içi yatay geçiş yapan uluslararası öğrencilerin burs oranları Üniversiteye kayıt yaptırdıkları 

yıldaki uluslararası öğrenci kabul kriterlerine göre belirlenir.  

(6) Kurumlararası yatay geçiş yapan uluslararası öğrencilerin burs oranları kayıtlı oldukları yükseköğretim 

kurumuna  başvuru aşamasında sundukları sınav/diploma puanlarına göre belirlenir.  

(7) Kurumlararası yatay geçiş yapan öğrencilerin burs süresi intibak ettirildiği yarıyıldan itibaren kalan 

normal eğitim-öğretim süresi dikkate alınarak belirlenir. 

Uluslararası Diploma/ Sertifika/ Sınav Bursları  

MADDE 8 – (1) Bu maddede belirtilen burslar, Üniversiteye ÖSYS yolu ile yerleşen veya ÖSYS puanı ile 

bir başka yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerden aşağıda belirtilen 

diploma/uluslararası bitirme sınavı sonucu olan ve belirtilen puanları sağlayan öğrencilere verilir. 
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a) Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) Bursu ve burs oranları: 

IB bursu, öğrencinin giriş yaptığı dönem içesinde daha yüksek bir IB sonucu getirmesi durumunda, aşağıda 

yer alan tabloya uygun olarak bir defaya mahsus bir sonraki dönemden itibaren geçerli olmak üzere 

öğrencinin yazılı talebi ile arttırılabilir. 

IB Notu Burs Oranı (%) 

29-33 30 

34-37 50 

38 ve yukarı 100 
 

b) Fransız Bakaloryası Bursu ve burs oranları: 

Fransız Bakaloryası diploma notu Burs Oranı (%) 

14-16 25 

17 ve yukarı 50 
 

c) AP (Advanced Placement) Bursu:  

Başvurulan programla ilgili dalda en az 3 AP dersi tamamlayan öğrenciler için burs oranları: 

AP Notu Burs Oranı (%) 

4,4,4 25 

5,5,5 50 
 

ç) BTEC (Business and Technology Education Council) Bursları:  

Başvurulan programla ilgili dalda BTEC Sertifika ya da Diploma Programlarını tamamlayan öğrenciler için 

burs oranı: 

BTEC Programı BTEC Notu Burs Oranı (%) 

Certificate D* 15 

Subsidiary Certificate D* 20 

90 Credit Diploma D* D* 25 

Diploma (120 Credit) D* D* 25 

Extended Diploma D*DD 25 

Extended Diploma D*D*D veya D*D*D* 50 
 

d) GCE (General Certificate of Education) Bursları: 

 Başvurulan programla ilgili dalda en az 3 A Level dersi tamamlayan öğrenciler için burs oranları: 

A Level Notu Burs Oranı (%) 

İki dersten A, A  

Üçüncü dersten B veya C 

25 

Üç dersten A, A, A veya üstü 50 

(2) Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB), Fransız Bakaloryası, AP, BTEC, GCE bursları 

için öğrenciler belgeleri ile ilan edilen tarihlerde ÖİM’e başvuru yapar. Koşulları sağlayan öğrencilerin 

başvuruları Rektörlük tarafından onaylanarak karara bağlanır.   
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Bilim İnsanı Bursu  

MADDE 9 – (1) Bilim İnsanı Bursu, liselerin Bilim İnsanı programından mezun olan öğrenciler ile 

TÜBİTAK tarafından düzenlenen uluslararası olimpiyatlarda derece alan öğrencilere verilir. 

(2) Bu öğrencilere %25 ek burs verilir. 

(3) Bilim İnsanı Bursu için öğrenciler durumlarını belirten belge ile ilan edilen tarihlerde ÖİM’e başvuru 

yapar. Koşulları sağlayan öğrencilerin başvuruları Rektörlük tarafından onaylanarak karara bağlanır.  

B- Ek Burslar 

Akademik Başarı Bursu  

MADDE 10 – (1) Akademik Başarı Bursu, ücretli ve kısmi burslu öğrencilere verilir. 

(2) Bursa hak kazanmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir. 

a) Normal eğitim-öğretim süresi içinde olmak, 

b) Genel not ortalaması ve son iki yarıyılın not ortalaması 3.00 veya üzerinde olmak, 

c) Erasmus ve/veya değişim programları çerçevesinde alınan dersler de dahil olmak üzere, Güz ve 

Bahar yarıyılında ilgili lisans programı müfredatının Senato tarafından belirlenen kredili normal 

veya fazla ders yükünü almış olmak, 

ç) Son iki yarıyılda F, FX ve W notu almamış olmak, 

d) Son iki yarıyılın not ortalamasına göre, program bazında yapılan sıralamada birinci, ikinci veya 

üçüncü olmak. 

(3) İngilizce Dil Okulunu güz yarıyılı sonunda tamamlayan öğrenciler, lisans programına başladıkları 

üçüncü yarıyıl sonunda değerlendirilir. 

(4) Birinci sıradaki öğrenci tam burslu, ikinci sıradaki öğrenci %75 burslu ve üçüncü sıradaki öğrenci %50 

burslu statüde öğrenimine devam etme hakkı kazanır. 

(5) Kısmi burslu olmak üzere Üniversiteye giriş sırasında sağlanan bursları alan öğrencilerden; 

a) Kısmi burs ile aynı oranda başarı bursu almaya hak kazanan öğrencilere %10 ek burs verilir. 

b) Kısmi burstan daha düşük oranda bursa hak kazanan öğrencilere %5 ek burs verilir. 

(6) Akademik Başarı bursu için öğrenciler başvuru yapmaz. Burs, bir yıl süre ile geçerlidir. Her akademik 

yılbaşında koşulları sağlayan öğrencilere ÜYK kararı ile verilir. 

Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu 

MADDE 11 – (1) T.C uyruklu lisans öğrencileri için geçerli olmak üzere, kısmi zamanlı çalışma bursuna 

başvuru koşulları, uygulama esasları ve benzeri hususlar Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci 

Çalıştırma Usul ve Esasları çerçevesinde belirlenir. 
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(2) Kısmi zamanlı çalışma bursu için duyuru, başvuru ve değerlendirme süreçleri Sosyal ve Kültürel İşler 

Müdürlüğü tarafından yürütülür, nihai değerlendirme Burs Komisyonu tarafından yapılarak Rektörlük 

onayı ile karara bağlanır.  

(3) Kısmi zamanlı çalışma bursunun süresi bir akademik yıldır. Bu süre, öğrencinin veya akademik/idari 

birimin talebi doğrultusunda ilgili birimin önerisi ve bağlı olduğu ita amirinin onayı ile yaz dönemini de 

kapsayabilir.  

(4) Bu burstan faydalanmak  için öğrenciler her akademik yıl başında başvuru yapabilirler.  

Aile Bursu 

MADDE 12 – (1) Aile Bursu, TED Üniversitesinde çalışan personelin çocuklarına veya eş zamanlı öğrenim 

gören kardeşlerin her birine uygulanır.  

a) Eş zamanlı öğrenim gören kardeşlerin her birine %10 ek burs verilir. Öğrencilerin söz konusu bursu 

alabilmesi için ücretli statüde olmaları gerekir. 

b) TEDÜ’de çalışan personelin TEDÜ’de öğrenim gören çocuklarına %25 ek burs verilir. 

(2) Aile Bursu için öğrenciler durumlarını belirten belge ile ÖİM’e başvuru yapar. Koşulları sağlayan 

öğrencilerin başvuruları Rektörlük tarafından onaylanarak karara bağlanır.  

(3) Bir yıl süre ile geçerli olan Aile Bursu alan öğrenciler ilan edilen tarihlerde ÖİM’e yeniden başvuru 

yapar ve başvuruları değerlendirilir. 

Destek Bursu  

MADDE 13 – (1) Bu burs, T.C uyruklu öğrencilerden maddi gereksinimi olanlara yurt bursu, yemek bursu, 

kitap bursu veya öğrenim ücreti indirimi olarak verilir.  

(2) Burs türü, miktarı ve koşulları açıklanan burs kararında belirtilir. 

(3) Kitap bursundan sadece İngilizce Dil Okulu öğrencileri yararlanabilir. 

(4) Bu bursa başvuru yapabilmek için bir önceki akademik yılda TEDÜ’de kayıtlı olmak gerekir. 

(5) Destek bursunun başvuru ve devam koşulları aşağıda belirtilmiştir.  

a) İngilizce Dil Okulunu, başarıyla bir yılda tamamlamış olmak  

b) Lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması gerekir. 

(6) Destek Bursu (öğrenim ücreti ve/veya yurt ve/veya yemek) için öğrenciler, Burs Komisyonu tarafından 

belirlenerek Üniversite resmi internet sayfasında yayınlanan belgeler ile ilan edilen tarihlerde ÖİM’e 

başvuru yapar. Başvurular, Burs Komisyonunun yapacağı değerlendirmeler ve Rektörlüğün önerisi üzerine 

TEDYÜV Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.  

(7) Burs bir yıl süre ile geçerlidir. Öğrenciler ilan edilen tarihlerde ÖİM’e yeniden başvuru yapar ve 

başvuruları değerlendirilir. 
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Sporcu Bursu 

MADDE 14 – (1) Sporcu Bursu, son iki yıl içinde sportif başarı göstermiş öğrencilere ek burs şeklinde 

verilir. Sporcu Bursunun usul ve esasları ve ilgili spor dalları TEDYÜV Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenir.  

(2) İngilizce Dil Okuluna ve lisans programlarına yeni kayıt yaptıran öğrencilerden başvuru sırasında 

akademik başarı şartı aranmaz. 

(3) Yatay geçiş kapsamında yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile programlara devam eden öğrencilerde aşağıda 

belirtilen akademik başarı koşulu aranır. 

a) İngilizce Dil Okulu programını, başarıyla bir yılda tamamlamış olması gerekir. 

b) Lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması gerekir. 

(4) Sporcu Bursu için öğrenciler Üniversite resmi internet sayfasında yayınlanan belgeler ile Sosyal ve 

Kültürel İşler Müdürlüğüne ilan edilen tarihlerde başvuru yapar. Başvurular, Burs Komisyonunun yapacağı 

değerlendirmeler ve Rektörlüğün önerisi üzerine TEDYÜV Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.  

(5) Burs bir yıl süre ile geçerlidir. 

(6) Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Üniversite arasında imzalanan mutabakat metninde belirtilen koşulları 

sağlayan milli sporcu öğrencilere %100 oranında burs sağlanır. 

Kişi ve kurumlar tarafından sağlanan tahsisli burslar  

MADDE 15 – (1) Bu burs, ilgili kişi/kurumlar tarafından belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere verilir. 

(2) Bursun kontenjanları, tahsisi, bursun süresi, tanınacak ayni ve/veya maddi imkanlar, bursun verilmesi 

ve devamına ilişkin koşullar ile benzeri hususlar, burs fonu sahibi ile Üniversite arasında imzalanan 

protokolde belirtilir. 

(3) Öğrenciler, ilan edilen tarihlerde istenen belgeler ile ÖİM’e başvuru yapar.  

(4) Başvurular ilgili birim tarafından değerlendirilir ve Burs Komisyonu’nun önerisi ile burs fonu sahibi 

tarafından karara bağlanır.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel İlkeler, Burs Komisyonu, Bursların Devamı ve Kesilme Koşulları ve Yarıyıl İzni Alan Burslu 

Öğrenciler 

Genel ilkeler 

MADDE 16 – (1) Öğrenciler koşulları sağlamaları şartı ile Üniversiteye giriş sırasında sunulan burslardan 

aynı anda yararlanabilir. 

(2) Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu hariç, en fazla iki ek burs alınabilir. Bu ek burslar hak kazanılan en 

yüksek oranlı iki burstur. 

(3) Öğrenim ücreti içerikli bursların toplamı (ÖSYS Giriş Bursu dahil)  en fazla %100 olabilir. 
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(4) Öğrenim ücreti içerikli burslar, Üniversite Senatosu tarafından yarıyıl başında belirlenen kredi limitleri 

için geçerlidir. Bu limitlerin üzerinde ders alan öğrenciler burslu statüsüne bakılmaksızın ek ücret öder.  

(5) Burs süreleri, bir yıl süre ile geçerli burslar hariç olmak üzere, İngilizce Dil Okulunda öğrenimine 

başlayan öğrenciler için azami altı yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için azami beş yıldır.  

(6) Üniversiteye “Özel Öğrenci” statüsünde kayıt yaptıran öğrencilere burs verilmez.  

(7) Burs alan öğrenciler tarafından verilen bilgilere yönelik gerçeğe aykırı beyanın tespiti durumunda, 

verilmekte olan burslar kesilebilir, geri ödenmesi istenebilir ve ilgili öğrenci hakkında disiplin soruşturması 

açılabilir. 

Burs Komisyonu  

MADDE 17 – (1) Burs Komisyonu Başkanı Öğretim Elemanıdır ve Rektör tarafından atanır. Komisyonu 

aşağıda belirtilen TEDÜ çalışanlarından oluşur. 

a) İki öğretim elemanı 

b) Öğrenci İşleri Müdürü  

c) Mali İşler Müdürü veya temsilcisi 

ç) Sosyal ve Kültürel İşler Müdürü veya temsilcisi 

d) Öğrenci İşleri Burs Sorumlusu 

e) Uluslararası Programlar Ofisi Müdürü veya temsilcisi 

(2) Komisyon, değerlendirme koşullarına bağlı olarak burs verilecek öğrencilerin seçimleri, bursların 

tahsisi ve kesilmesine ilişkin burs süreçlerini yürütür. 

Bursların kesilmesine ilişkin genel koşullar 

MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda burslar kesilir ve öğrenciler programa ücretli statüde 

devam eder. 

a) Ücretli statüdeki ve kısmi burslu öğrenciler için, içinde bulunulan yarıyıla ait öğrenim ücretinin 

ödenmemiş olması, 

b) İngilizce Dil Okulu öğrencileri için, iki yarıyıl üst üste derslere hiç devam edilmemiş olması, 

c) Lisans öğrencileri için, içinde bulunulan yarıyıla ait ders kaydı yapılmamış/danışman onayının 

alınmamış olması, 

ç) Lisans öğrencileri için, iki yarıyıl üst üste kayıtlı olunan tüm derslerden FX notu alınmış olması. 

 (3) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri kapsamında disiplin cezası alan 

öğrenciler için yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir. 

a) İlk kez bir ya da iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, Üniversiteye giriş sırasında sağlanan 

burslar hariç olmak üzere bu yönergede tanımlanan tüm burslarını kaybeder. Öğrencinin 

uzaklaştırma cezası aldığı yarıyıllar burs süresinden ve azami eğitim-öğretim süresinden düşülür. 
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Uzaklaştırma cezası alınan yarıyıllar için öğrenci ödemesi gereken öğretim ücretinin tamamını 

yatırmak zorundadır. Bu ücret takip eden yarıyıllar için mahsup edilmez. 

b) İkinci kez bir ya da iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, istisnasız tüm burslarını 

kaybeder. 

c) Uyarma, kınama ya da bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarından herhangi birini üç kez 

alan ya da söz konusu cezaları herhangi bir kombinasyonda üçe tamamlayan öğrenciler, 

Üniversiteye giriş sırasında sağlanan burslar hariç olmak üzere bu yönergede tanımlanan tüm 

burslarını kaybeder. 

(4) Kayıtsız statüye düşen öğrenciler tüm burslarını kaybeder ancak azami süre içinde olmak kaydı ile kayıt 

yenilemeleri durumunda programa ücretli statüde devam eder. 

(5) Bursların devamına veya kesilmesine ilişkin olarak ayrıca akademik başarı koşulu aranan burslar 

yönergede belirtilmiştir. 

Yarıyıl izni alan burslu öğrenciler 

MADDE 19 – (1) Yarıyıl izni alan öğrencinin burs süresini kullandığı kabul edilir; ancak mücbir nedenleri 

olması durumunda izin süresinin burs süresine sayılıp/sayılmaması konusuna Üniversite Yönetim Kurulu 

karar verir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan Yönerge  

MADDE 20 – (1) Üniversite Senatosunun 01.09.2021 tarihinde kabul edilen TED Üniversitesi Lisans 

Öğrencileri İçin Burs Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.  

Yürürlük 

MADDE 21 – (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun 23.09.2021 tarih ve 2021/20 nolu toplantısı ile 

onaylanarak yürürlüğe girer. 

Yürütme  

MADDE 22 – (1) Bu yönerge TED Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 
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YÖNERGE VEYA DEĞİŞİKLİKLERİN KABUL EDİLDİĞİ SENATO 

TARİHİ KARAR NO AÇIKLAMA 

29.08.2012 2012-5  Burs Yönergesi 

16.01.2014 2014-1  (Rev1) 13. Madde tadili 

13.04.2017 2017-4  (Rev2) Yönerge Revize 

09.08.2017 2017-10 (Rev3) Tadil Revize 

08.03.2018 2018-4  (Rev4) Madde 13-2 tadil 

06.09.2018 2018-14 (Rev5) Madde 9 İptal – Genel Revize 

21.03.2019 2019-05 (Rev6) 8. Maddenin 2. Bendinin c şıkkı ve 12. Maddenin 1. Bendi 

02.09.2019 2019-08 (Rev7) Madde 9’un 9. Bendi ve Madde 12’nin 9. bendi 

20.05.2020 2020-16  (Rev8) Madde 4  

29.07.2020 2020-20  (Rev9) 3. Madde 8. bendi  

06.05.2021 2021-12 (Rev10) Yönerge Revize 

01.07.2021 2021-17 (Rev11) 10. Maddesinin 2. Bendinin (c) şıkkının 

01.09.2021 2021-19 (Rev12) Madde 16 (2) 

23.09.2021 2021-20 (Rev13) Madde 8-(1) a) revize 

24.01.2022 2022-03 (Rev14) Madde 7-(3)  

 


