TED YÜKSEKÖĞRENİM VAKFI
KARŞILIKLI BURS YÖNERGESİ
Madde 1 - Amaç ve Dayanak
Bu Yönerge, TED Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilere, TED Üniversitesi Yüksek Öğrenim
Vakfı tarafından veya Vakıf aracılığıyla verilecek karşılıklı burslara ilişkin, TED Yükseköğretim
Vakıf Senedi’nin “ Madde 3.6 ” ve TEDYÜV Yönetim Kurulu’nun 27 Ekim 2016 tarihli
toplantısında alınan 91-202 sayılı karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Madde 2 – Başvuru Koşulları
Fakültelerinde gerekli krediyi sağlayarak (30 kredi) program seçimi yapmış öğrenciler aşağıdaki
şartları taşımaları kaydıyla bursa başvurabilir.
a. 18 yaşını doldurmuş olması,
b. Dönem kaydını yapmış olması,
c. Üniversite’de 1. yılını tamamlamış olması (30 krediyi doldurmuş olup program seçmiş
olması) ve başarı notunun en az 2.80 olması,
d. Kendisine sunulacak Sözleşme / Taahütnameyi imzalamış olması,
e. Mağduriyetini belgelendirebilmesi. Bu hüküm kapsamında ebeveynlerden birinin veya
ikisinin vefatı; kaza, terör saldırısı, iş kazası gibi nedenlerle iş göremez hale gelmesi,
ebeveynlerin veya öğrenim ücretini ödeyen kişinin iflası, deprem, sel vs. gibi mücbir
sebepler nedeniyle, ailenin ödeme güçlüğü içerisine düşmesi gibi nedenler mağduriyet hali
kabul edilir. Ayrıca, Vakıf Yönetim Kurulu, burada yazmamakla birlikte benzer nitelikteki
diğer durumları da mağduriyet kapsamında kabul edebilir.
Madde 3 – Burstan Yararlanamayacak Öğrenciler
Aşağıda belirtilen kapsamda yer alan öğrenciler Vakıf tarafından verilen burslardan yararlanamaz.
a. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler
hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum
ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
b. Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir
işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
c. Yabancı uyruklu öğrenciler,
d. Öğrenciliği sona erenler veya sona ermese dahi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın veya
geçerli bir mazereti olmaksızın eğitim ve öğretime bir ay ya da daha fazla süre ile ara veren
öğrenciler,
e. Öğrenim süresi boyunca herhangi bir disiplin cezası alan öğrenciler,
Vakıf yönetimi, burslara yapılan başvuruları serbest bir şekilde değerlendirme hakkına sahip olup
yukarıdaki kriterlere sahip olsalar dahi bursu verip vermeme, devam eden bursu dilediği zaman
sona erdirme imkanına sahiptir.
Madde 4 - Burslardan Yararlanma
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Şartlı Burslardan yararlanacak öğrenciler her yıl Öğrenci Dekanlığı’nın ilan edeceği tarihlerde
(yılda 2 kez - Ağustos ve Aralık aylarında) talep edilen belgeler ile birlikte başvurabilir. Öğrenciye
sağlanacak bursun miktarı, bursu ne sürede ve ne şartlarda geri ödeyeceği Burs Komisyonu
tarafından öğrenci özelinde değerlendirilerek Yönetim Kurulu’na bildirilir. Her öğrencinin alacağı
bursun tutarı ve geri ödeme koşulları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Madde 5 - Bursun Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması
Şu hallerde öğrencinin bursu kesilir:
a. Uzaklaştırma ve üstü disiplin cezası alması halinde,
b. Öğrencinin mezun olması durumunda,
c. Öğrencinin mahkeme kararı ile taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan hüküm giymesi
halinde,
d. Öğrencinin kendi rızasıyla burs almaktan vaz geçmesi halinde,
e. Yanlış veya eksik beyanda bulunulması veya bunun sonradan tespit edilmesi halinde,
f. Belge ve bilgilerin zamanında teslim edilmemesi halinde,
g. Her ne sebeple olursa olsun tutukluluk halinde,
h. Yatay geçiş yapması halinde (Öğrenci değişim programıyla yurtdışı eğitim programına
giden öğrencilerin burslarında bir kesinti yapılmaz),
i. Şartlı burslarda GPA’sinin 2.70 notunun altına düşmesi halinde,
Şu hallerde öğrencinin kesilmiş bulunan bursu tekrar bağlanabilir:
a. Öğrencinin verilen disiplin cezalarının tamamen affedilmesi
b. Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılması,
c. Şartlı burslarda öğrencinin GPA’sinin 3 notunun üstüne çıkması.
Bu hallerde bursları kesilen öğrencilerin burslarının yeniden bağlanabilmesi Vakfın takdirindedir.
Her iki burs türünde de geriye dönük ödeme yapılmaz.
Madde 6 – Bursun Geri Ödenmesi
Öğrenci tarafından kullanılan burs tutarı, öğrenciliğin herhangi bir nedenle sona ermesinin
ardından, yasal faizi ile birlikte, öğrencinin gelir getiren bir işte çalışmaya başlamasını müteakiben
iki ay sonra başlamak üzere, aylık gelirinden %20 oranında kesinti yapılarak VAKIF’a ödenecektir.
Öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren 30 ay içerisinde VAKIF’a bu yönde bir başvuruda
bulunup geri ödeme yapmaya başlamaması durumunda VAKIF, anılan tutarın tahsili için yasal
yollara başvurma imkanına sahiptir. Yönetim Kurulu, öğrenci bazında, bursun geri ödenmesine
ilişkin farklı vade ve taksitlendirme yapabilir.
Madde 7 – Son Hükümler
İşbu Yönerge’de bulunmayan hallerde Vakıf Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar uygulanır. Bu
Yönerge hükümlerini Vakıf Yönetim Kurulu yürütür.
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