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TED ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR BURS YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, TED Üniversitesi’nde burs verilecek lisansüstü
öğrencilerin ve öğrenci adaylarının başvuru ve değerlendirme esasları ile bursluluk statülerine
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, TED Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü’nün lisansüstü
programlarında öğrenim gören (Hazırlık Sınıfı ve Bilimsel Hazırlık Programı hariç) burslu
öğrenciler ile ilgili düzenlemeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge TED Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: TED Üniversitesi’ni,
b) Enstitü: Üniversiteye bağlı Lisansüstü Programlar Enstitüsü’nü,
c) Lisansüstü öğrenci: Enstitüde öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerini,
ç) Burs: Eğitim ücreti muafiyeti ile Madde 5’te tanımlanan statülere bağlı olarak sağlanabilen
aylık net ödeme ve üniversite yurtlarından ücretsiz faydalanma hakkını ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bursluluk Statüleri, Başvuru Koşulları
Bursluluk Statüleri
MADDE 5 - (1) Bursluluk statüleri aşağıdaki gibidir:
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a) Öğrenim Bursu: Yalnızca tezli programlarda kayıtlı öğrencilere verilen tam ya da kısmi
oranda öğrenim ücreti muafiyetini kapsar.
b) Başarı Bursu: Yalnızca tezli programlarda kayıtlı öğrencilere verilen aylık net burs
miktarını kapsar.
c) Kısmi Zamanlı Çalışma İmkanı Bursu: Üniversitede görev alan lisansüstü öğrencilere
verilen aylık net burs miktarını kapsar.
ç)
Personel Bursu: Üniversite personelinin yararlandığı %50 öğrenim ücreti indirimini
kapsar.
d) TED Üniversitesi Mezun Bursu: Üniversitenin lisans veya lisansüstü programlarından
mezun olan öğrencilerinin yararlandığı %25 öğrenim ücreti indirimini kapsar.
e) TED Okulları Mezun Bursu: TED okullarından lise diploması almış olan öğrencilerin
yararlandığı %25 öğrenim ücreti indirimini kapsar.
f) Yurt bursu: Üniversitenin yurtlarından ücretsiz faydalanma hakkını kapsar.
Aynı öğrenci, Öğrenim/TED Üniversitesi Mezun/TED Okulları Mezun/Personel burslarından
yalnızca birinden yararlanabilir.
Başvuru Koşulları
MADDE 6 – (1) Madde 5’te tanımlanan burslara başvurmak isteyen adayların aşağıdaki
koşulları sağlamaları ve burs başvuru formunu doldurmaları gerekir:
a) Lisans mezuniyet not ortalamalarının öğrenim ve yurt bursları için en az 2,40/4,00 olması,
b) Başarı bursu için yarıyıl başına ortalama en az üç ders almış olması ve genel not
ortalamasının en az 3,80/4,00 olması,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu
programın puan türünde aldığı standart puanın, başarı/yurt bursları, öğrenim bursu ve kısmi
zamanlı çalışma imkanı bursu için en az 70,00 olması (Yurtdışından başvuran adaylar için,
ALES yerine uluslararası GRE ve GMAT sınav sonuç belgeleri esas alınabilir.),
ç)

Personel bursu için üniversitede en az 3 yıldır tam zamanlı olarak çalışıyor olması,

d) TED Üniversitesi mezunlarının mezun bursu başvurusu için, TED Üniversitesi diplomasını
veya mezuniyet belgesini sunması,
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e) TED Okulları mezunlarının mezun bursu başvurusu için, lise diplomasının aslını veya
onaylı bir örneğini sunması.
(2) Anabilim dalları kendi yürüttükleri lisansüstü programlara burslu olarak başvuracak
öğrenciler için, bu Yönergede belirtilen asgari ölçütleri sağlamak kaydıyla, web siteleri
üzerinden adaylara önceden duyurarak, yeni kriterler ekleyebilir ya da bu kriterleri
yükseltebilirler.
(3) Öğrencilerin almaya hak kazandıkları burslar anabilim dalı başkanlığı görüşü de alınarak,
sırasıyla Enstitü Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bursun Kesilmesi, Burslu Statülere Geçiş ve Değişiklik
Bursun kesilmesi
MADDE 7 - (1) Burs alan öğrencilerin bursları aşağıdaki koşullarda tamamen kesilir:
a) İkinci yarıyılın sonunda genel not ortalamasının 2.50/4.00’nin altında kalması,
b) Üçüncü yarıyılın sonunda genel not ortalamasının 2.80/4.00’in altında kalması,
c) Öğrencinin bursluluk süresini tamamlamadan programdan ayrılması ya da mezun olması,
ç)

Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda herhangi bir ceza alması,

d) Personel burslu statüsündeki öğrencinin üniversitedeki görevinden ayrılması, (Ayrılma
tarihini kapsayan yarıyıl sonu itibarıyla bursluluğu sona erer ve takip eden yarıyıl başından
itibaren öğrenci ücretli statüye geçmiş sayılır.)
e) Burs veya indirim alan öğrenciler tarafından verilen bilgilere yönelik gerçeğe aykırı beyanın
tespiti durumunda, verilmekte olan burs ve/veya indirimler kesilebilir, geri ödenmesi
istenebilir ve ilgili öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılabilir.
f) (1) Başarı burslu öğrencinin yarıyıl not ortalamasının iki yarıyıl arka arkaya 3,70/4,00’in
altında kalması ve kayıt yaptırdığı ilk yarıyıldan sonraki herhangi bir yarıyılda genel not
ortalamasının 3,00/4,00’ın altına düşmesi (başarı bursu kesilen öğrenci eğitimine ücretli
statüde devam eder).
(2) Kısmi zamanlı çalışma imkanı bursları bu bursu alan öğrencinin
a) Bir araştırma projesinde görev alarak projeden burs veya ücret temin etmesi,
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b) Madde 9.3’de belirtilen performans değerlendirmesinde 5 üzerinden 2 veya altında puan
alması
halinde kesilir.
(3) Öğrenim/TED Üniversitesi Mezun/TED Okulları Mezun/Personel bursu kesilen öğrenciler,
ilgili akademik yılın öğrenim ücretleri esas alınarak takip eden yarıyıl başından itibaren
kalan normal süreleri oranında ücret ödeyerek eğitimlerine devam edebilir.
(4) Öğrenim/TED Üniversitesi Mezun/TED Okulları Mezun/Personel bursu kesilen öğrenci
tabi olduğu ödeme tarihlerine göre yükümlüğünü yerine getirmedikçe ders alamaz.
Burslu statülere geçiş ve değişiklik
MADDE 8 - (1) Ücretli statüden burslu statülerden birine geçmek isteyen veya burslu statüler
arasında değişiklik talep eden öğrencilerin durumları, mevcut kontenjanlar dahilinde bağlı
oldukları Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nca incelenir. Bu öğrencilerin öğrenim, başarı, kısmi
zamanlı çalışma imkanı ve yurt burslusu statüsüne geçiş talepleri Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
önerisi dikkate alınarak, sırasıyla Lisansüstü Programlar Enstitüsü Yönetim Kurulu ve
Üniversite Yönetim Kurulu onayıyla belirlenir.
(2) Öğrencilerin programa kabul aldıktan sonra burs başvurusu yapabilmeleri için programda
en az üç ders almış olmaları ve genel not ortalamalarının en az 3,80/4,00 olması şartı aranır.
Hiçbir durumda burslu öğrenci sayısı mevcut kontenjanı geçemez.
(3) Öğrenim bursu alan öğrencilerin bursları takip eden yarıyıl başında başlar. Öğrenim bursu
dışındaki burslar Enstitü ve Üniversite Yönetim Kurulu kararlarını takip eden ayın başında
uygulamaya alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrencinin ve Üniversitenin Hak ve Yükümlülükleri
Öğrencilerin Yükümlülükleri
MADDE 9 - (1) Burslu öğrenciler, üniversitenin araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerine
katkıda bulunurlar.
(2) Burslu öğrenciler, Enstitü veya Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından talep edilmesi halinde
eğitim ve öğretim faaliyetlerinde (lisans derslerinin sınavlarında gözetmenlik, ödev kâğıdı
değerlendirme vb. dâhil) görev almakla yükümlüdür. Bu görevlerin süresi haftada en fazla 20
saatle sınırlıdır.
(3) Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği, her yarıyıl sonunda
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ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı ve Lisansüstü Programları Enstitüsü tarafından yapılan
performans değerlendirmesinde dikkate alınır. Bu değerlendirmede 5 üzerinden 2 veya daha az
puan alan öğrencinin bursu kesilir.
Bursların süresi
MADDE 10 - (1) Burslar, tezli yüksek lisans programları için öngörülen azami dört eğitimöğretim yarıyılını, doktora programları içinse azami sekiz eğitim-öğretim yarıyılını (Yabancı
Dil Hazırlık programı hariç) kapsar. Burslar Madde 6’daki koşullara göre en fazla bir yıl daha
uzatılır.
(2) Kısmi zamanlı çalışma imkanı bursu ödeme tutarları her yıl Rektörlük önerisi ve Mütevelli
Heyeti onayı ile belirlenir.
Sağlık sigortası
MADDE 11 - (1) Üniversite, bir kuruma bağlı olarak çalışan ve sosyal güvenlik sistemi
kapsamındaki öğrenciler dışındaki öğrenim burslu doktora öğrencilerine eğitim-öğretimleri
süresince anlaşmalı özel sağlık sigortasından tam zamanlı akademik personel ile aynı
koşullarda faydalanma olanağı sunar. Lisansüstü Programlar Enstitüsü, bu kapsama giren
öğrencilerin listesini öğrencilerin programa kabulleri sırasında Rektörlüğe yazılı olarak bildirir.
(2) İlişiği kesilen veya ücretli statüye geçen öğrenciler için Enstitünün bildirimi üzerine
sigortanın iptali işlemi gerçekleştirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

MADDE 12 - (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından 08.10.2021 tarih ve 2021/24
sayılı kararı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Yönerge Rektör tarafından yürütülür.

TASNİF DIŞI

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR BURS
YÖNERGESİ
Doküman No

Yayın Tarihi

Rev. No / Rev. Tarihi

Sayfa No

KYS-YN-16

09.08.2017

3 / 08.10.2021

6/6

YÖNERGE VEYA DEĞİŞİKLİKLERİN KABUL EDİLDİĞİ SENATO
TARIHI

KARAR NO

AÇIKLAMA

09.08.2017
23.08.2017
07.01.2021
08.10.2021

2017-10
2017-11
2021-01
2021- 24

10-3 No’lu karar içeriği ile kabul edilmiştir.
27 No’lu karar içeriği revizyon-ÜYK
Lisansüstü Programlar Burs Yönergesi Revizyon
Madde -6 değiştirilmiştir.
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