İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

1. AMAÇ
Bu yönergenin amacı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerine burs sağlamak, burs alacak
öğrencileri belirlemek ve bu öğrencilerin başarılarını izlemek üzere kurulmuş olan Burslar ve Yurtlar
Koordinatörlüğü’nün ilke ve işlemlerini düzenlemektir.

2. TANIMLAR
2.1 Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğü: Rektörlük kararıyla burs işlerini yürütmek üzere
Rektörlüğe doğrudan bağlı olmak üzere kurulmuştur. İTÜ öğrencilerinin burs bilgilerini
toplayan, verilmekte olan ayni ve nakdi yardım burslarının takip ve koordinasyon işlemlerini
yürüten, burs başvuru formunu hazırlayan ve başvurunun kabul ve takibini yapan, burs veren
kurum, kuruluş ve kişilerle bursiyer öğrencileri için iletişim kuran, öğrencilerin burslarda
belirtilen koşullara uygunluğunu denetleyen birimdir.
2.2 Burslar ve Yurtlar Koordinatörü: Rektör ya da Rektör Yardımcısına bağlı olarak görev yapan
Burslar ve Yurtlar Koordinatörü, Burs Ofisini yönetir; akademik ve idari birimler, öğrenciler,
burs veren kurum, kuruluş ve kişiler arasındaki koordinasyonu sağlar. Yeni burs olanaklarını
araştırır ve üniversite adına görüşmelerde bulunur. Fakülte Burs Komisyonları ile işbirliği içinde
görev yapar. Fakültelere burs kontenjanı dağıtımlarını yapar ve her eğitim-öğretim yılı sonunda
burs istatistiklerini düzenler. Burs Ofisi’nde çalışanların görev dağılımını yapmakla yükümlüdür.
2.3 Fakülte Burs Komisyonları: Fakülte ve Enstitülerde Bölüm/Program başına en az iki öğretim
elemanından oluşan ve her akademik eğitim- öğretim yılında yenilenen bir komisyondur.
Görevleri;


Her akademik yılın başında fakülteye yapılan burs başvurularını öğrenciler ile bire bir görüşerek
mülakat yolu ile değerlendirmek ve ihtiyaçlı öğrencilerin seçimini gerçekleştirmek,
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Burs duyurularının Fakülte/Enstitü/Bölüm ilan panolarında duyurulmasını sağlamak,


Burs değerlendirme sonuçlarını Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğüne bildirmek.

2.4 Kurum/Kuruluş/İTÜ Vakıfları/İTÜ Mezun Dernekleri/İTÜ Mezunları bu yönergede “Burs
Veren Taraf” olarak anılacaktır.

3. BURSLAR
Burslar Kurum/Kuruluş/İTÜ Vakıfları/İTÜ Mezun Dernekleri/İTÜ Mezunları tarafından verilmektedir.
İTÜ Rektörlüğü tarafından verilen burslar, İTÜ Başarı Ödülü (Bursu), İhtiyaç Bursu, Sporcu Bursu,
Yemek Bursu ve Yurt Bursu adı altında verilir.

3.1 İTÜ Başarı Ödülü (Bursu)
Ölçme,

Seçme

ve

Yerleştirme

Merkezi

(ÖSYM)

tarafından

gerçekleştirilen

YKS

(Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonucunda AYT (Alan Yeterlilik Testi), puan türünde
yerleştikleri bölümün puanı esas alınarak, hazırlık eğitimini de kapsayacak şekilde, 5 yıl süreyle
başarı derecelerine göre çeşitli miktarda verilir. Başarı bursu kriterleri her yıl ayni/nakdi olarak
İTÜ Rektörü tarafından belirlenir.

3.2 Sporcu Bursu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS
(Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonucunda AYT (Alan Yeterlilik Testi), puan türünde
İTÜ’ye yerleşen öğrenciler arasından seçilir. İTÜ’de faaliyet gösteren branşlarda olmak üzere,
branşında milli sporcu, milli hazırlık kampına çağrılmış veya takım sporlarında bir takımın
yıldız, genç veya A takımı seviyelerinde oynamış olan ve İTÜ’deki ilgili branş yürütücüsünün
yapacağı öneri doğrultusunda, ferdi veya takım sporlarında yer alan öğrencilere verilecek bursu
kapsamaktadır.

3.3 İhtiyaç Bursu
Ekonomik olarak ihtiyacı olduğu belirlenen öğrencilere verilen nakdi burstur. İhtiyaç Bursları,
Kurum/Kuruluş/İTÜ Vakıfları/İTÜ Mezun Dernekleri ve İTÜ Mezunları tarafından
verilmektedir.
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3.4 Yemek Bursu
Üniversite yemekhanelerinde öğle yemeğinde geçerli olarak verilen ücretsiz yemek bursudur.

3.5 Yurt Bursu
İTÜ öğrencilerinin, güz ve bahar eğitim dönemleri süresince üniversite yurtlarında ücretsiz veya
indirimli olarak kalmaları için tanımlanan burstur. Yurt bursu, “İTÜ’ye Giriş Başarısına Dayalı
Yurt Bursu” ve “İhtiyaç ve Akademik Başarıya Dayalı Yurt Bursu” olarak ikiye ayrılır.

3.5.1 İTÜ’ye Giriş Başarısına Dayalı Yurt Bursu: İTÜ yurtlarında indirimli/ücretsiz
konaklamayı kapsar. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından
gerçekleştirilen YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonucunda AYT (Alan
Yeterlilik Testi), puan türünde yerleştikleri bölümün puanı esas alınarak İTÜ lisans
programına kayıt yaptıran öğrencilerin başarı derecelerine göre İTÜ Yurtlarında ücretsiz
veya İTÜ Başarı Ödüllerinde tanımlanmış olan yüzdelik dilimlerde indirimli olarak
konaklamaları için tanımlanan burstur.

3.5.2 İhtiyaç ve Akademik Başarıya Dayalı Yurt Bursu: İTÜ öğrencilerinin, Yılmaz
Akdoruk Öğrenci Konuk Evinde ücretsiz veya indirimli barınmaları için tanımlanan burstur.

4. GENEL HÜKÜMLER
4.1 Başarı Bursu
Başarı Bursu, İTÜ öğrencilerinin eğitimlerine ara vermedikleri sürece geçerlidir. Bu süre, normal
öğretim süresi olup, İngilizce Hazırlık Eğitimini de kapsayacak şekilde en fazla 5 yıldır.
Başarı Bursu, her yıl öğretim süresi boyunca (1 Ekim-30 Haziran) 9 ay için geçerlidir.

Türkiye 1.-100. lüğü arası:
 12 ay süreyle ayda 5000 ₺
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 Hazırlık sınıfını yurt dışında 1yıl okuma imkânı
 Dizüstü bilgisayar veya tablet bilgisayar
 İTÜ ARI-TEKNOKENT' te şirket açma önceliği
 9 ay öğle yemeği bursu
 Öğrenim süresince, İTÜ’nün yüksek standartlı Gölet, Mezunlar veya tercih edeceği diğer
yurtlarında ücretsiz konaklama olanağı (tek kişilik)

Türkiye 101-500. lüğü arası:
 12 ay süreyle ayda 4000 ₺
 Dizüstü bilgisayar veya tablet bilgisayar
 İTÜ ARI-TEKNOKENT' te şirket açma önceliği
 9 ay öğle yemeği bursu
 Öğrenim süresince, İTÜ’nün yüksek standartlı yurtlarında ücretsiz konaklama olanağı

Türkiye 501-1000. liği arası:
 12 ay süreyle ayda 3000 ₺
 Tablet Bilgisayar
 9 ay öğle yemeği bursu
 Öğrenim süresince İTÜ Ayazağa Yerleşkesi standart yurtlarında yüksek standartlı yurtlarında
ücretsiz konaklama olanağı

4.2 Sporcu Bursu Sporcu Bursu
Sporcu Bursu öğrencilerin eğitimlerine ara vermedikleri sürece geçerlidir. Bu süre normal
öğretim süresi olup, İngilizce Hazırlık Eğitimini de kapsayacak şekilde en fazla 5 yıldır. Sporcu
Bursu için, öğrencinin ilgili branşta İTÜ’de üniversite takımında yer alarak düzenli faaliyetlere
katılması gerekmektedir. Sporcu Bursu her yıl öğretim süresi boyunca (1 Ekim-30 Haziran) 9 ay
için geçerlidir.
Sporcu Bursu başvuruları İTÜ Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığına yapılır. Branşlara ayrılan
toplam 10 kişilik kontenjan dahilinde, burs verilecek branşlar her yıl Beden Eğitimi Bölüm
Başkanlığı tarafından belirlenir.
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 9 ay süreyle aylık 750 ₺burs desteği,
 9 ay öğle yemeği bursu
 Milli sporcu öğrencilerimize İTÜ Ayazağa Yerleşkesi standart yurtlarında kayıt
önceliği hakkı
Koşul: Öğrenci, ilgili branşta İTÜ’de üniversite takımında yer alarak faaliyetlere düzenli olarak
katılmalıdır.

4.3 İhtiyaç Bursu
4.3.1 İhtiyaç Bursu almak isteyen öğrenciler akademik eğitim-öğretim yılı başında İTÜ Burslar
ve Yurtlar Koordinatörlüğü tarafından duyurulan başvuru tarihleri aralığında, Burs
Başvuru Formunu internet ortamında doldurarak başvurusunu oluşturur. Öğrencilerin
burs başvurularına, ilgili Fakülte Burs Komisyonları burs otomasyon sistemi üzerinden
erişerek

belirlenen

ekonomik ölçütler

1

çerçevesinde

ihtiyaç

bursu

verilip

verilmeyeceğini takdir eder. Zamanında burs başvurusunda bulunmayan öğrencilerin
başvuruları değerlendirilmez. Dikey Geçiş Sınavları (DGS) ile Üniversitemize ara
dönemde

yerleşen

öğrencilerin

burs

başvuruları,

İTÜ

Burslar

ve

Yurtlar

Koordinatörlüğü tarafından başvuru tarihleri dışında da kabul edilir.

4.3.2 Hazırlık eğitimini bir yılda tamamlayamayan öğrenciler, lisans eğitimine başlayıncaya
kadar Burs Veren Taraf, aksini belirtmedikçe, burs alamazlar. Bu öğrenciler lisans
eğitimine başlarken ihtiyaç bursu için yeniden başvurmak zorundadır.
4.3.3 İhtiyaç bursları, Burs Veren Tarafın belirleyeceği başarı ölçütleri doğrultusunda İTÜ
Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğü tarafından seçilen öğrencilere verilmektedir.
Bursun devamı, söz konusu ölçütlerin karşılanmasına bağlıdır.
4.3.4 İhtiyaç Bursu, Burs Veren Tarafın gerek akademik yıl süresince, gerekse de tüm yıl

1

Öğrencilerin ihtiyaç bursu değerlendirmeleri, objektif ve insan müdahalesine gerek kalmadan, tüm fakültelerin burs

komisyonlarının da standart olarak değerlendirebileceği bir yöntem ile burs otomasyon sistemi tarafından, öğrencilerin burs
başvuru formunda beyan ettikleri girdilerin ağırlıklandırılarak ampirik formüller kullanılarak hesaplanması şeklinde
gerçekleştirilmektedir.
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süresince belirleyeceği süre doğrultusunda geçerli olacaktır.
4.3.5 Burs Veren Tarafından verilen bursların Fakülte ve Bölüm bazlı kontenjan dağılımları,
İTÜ Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilir.
4.3.6 Burs alan İTÜ öğrencileri ve Burslar Koordinatörlüğü arasındaki iletişim İTÜ Burslar ve
Yurtlar Koordinatörlüğünün kurumsal internet sayfası üzerinden sağlanır. Gerekli burs
duyuruları ve istenen ölçütler yine aynı kurumsal internet sayfası üzerinden
duyurulmaktadır.
4.3.7

Ayrıca, burs vermek isteyen Kurum/Kuruluş/İTÜ Vakıfları/İTÜ Mezun Derneklerinin
basılı afişler şeklindeki burs duyuruları İTÜ Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğünün ilan
panolarının yanı sıra, fakülte öğrenci işleri büroları tarafından da fakültelerdeki ilan
panolarında duyurulmaktadır. Burs talep eden veya almakta olan tüm İTÜ öğrencileri,
internet sayfası ya da basılı duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

4.3.8 Öğrenciler ile görüşmeler Fakülte Burs Komisyonları tarafından yürütülür. Görüşme
sonuçları Fakülte Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonuca bağlanır.
Sonuçlar, Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğüne bildirilir.
4.3.9 İhtiyaç ve Yemek Bursu, Burs Veren Taraf aksini belirtmedikçe, öğrencilerin hazırlık
eğitiminde okudukları 1 (bir) yıl ve lisans programının normal süresi olan 4 (dört) yıl
dahil olmak üzere en fazla 5 (beş) yıl/10 (on) dönem için geçerli olacaktır.
4.3.10 Bölümlerine akademik yılın ikinci yarıyılından itibaren “düzensiz” (irregular) başlayan
ya da yatay geçiş sebebi ile eğitim süreleri, bölümlerinin normal sürelerini aşacak olan
öğrencilerin, son yarıyıllarında burs başvurusu yapmaları gerekmektedir. Söz konusu
öğrencilerin

burslarının

devamlılığı,

Fakülte

Burs

Komisyonları

tarafından

değerlendirilerek, burs kontenjanının yeterli olmasına bağlı olarak, en fazla bir dönem
daha uzatılabilir.
4.3.11 Çift Anadal Programı’na (ÇAP) kayıtlı olan öğrencilerin de son yarıyıllarında burs
başvurusu yapmaları gerekmektedir. Söz konusu öğrencilerin burslarının devamlılığı,
Fakülte Burs Komisyonları tarafından değerlendirilerek, burs kontenjanının yeterli
olmasına bağlı olarak, en fazla iki dönem daha uzatılabilir.
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4.4 Yemek Bursu
Yemek Bursu almak isteyen öğrenciler akademik eğitim-öğretim yılı başında İTÜ Burslar ve
Yurtlar Koordinatörlüğü tarafından duyurulan başvuru tarihleri aralığında, Burs Başvuru
Formunu internet ortamında doldurarak Yemek Bursu başvurusunu oluşturur. İlgili Fakülte
Burs Komisyonları burs otomasyon sistemi üzerinden erişerek belirlenen ölçütler2 çerçevesinde
öğrenciye yemek bursu verilip verilmeyeceğini takdir eder. Zamanında yemek bursu
başvurusunda bulunmayan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmez.
4.4.1 Yemek Bursu bir akademik yıl için geçerlidir.
4.4.2 Hazırlık öğrencilerinin derslere devam hakkı olduğu sürece yemek bursları sürer. Hazırlık
eğitimini bir yılda tamamlayamayan öğrenciler lisans eğitimine başlayıncaya kadar yemek
bursu alamazlar. Söz konusu öğrenciler, lisans eğitimine başlarken yemek bursu için
yeniden başvuru yapmak zorundadır.
4.4.3 Bir akademik yıl süresince, yemek bursu verilen gün sayısının %35’inden az sayıda burs
hakkını kullanmış olan öğrencilerin yemek bursları, ilerleyen dönemlerde tekrarlanmaz.
4.4.4 Yemek bursu, her yıl eğitim-öğretim dönemi boyunca 9 ay için geçerlidir. Yaz eğitimi
döneminde yemek bursu verilmez.

4.5 Yurt Bursu
4.5.1 İTÜ Başarı Ödülleri kapsamında verilen yurt bursu, öğrencilerin eğitimlerine ara
vermedikleri sürece geçerlidir. Bu süre normal öğretim süresi olup, İngilizce hazırlık
eğitimini de kapsayacak şekilde en fazla 5 yıldır. Her eğitim-öğretim yılı sonunda 4.00
üzerinden 3.00’ın altına düşmediği sürece devam eder.
4.5.2 Başarılı olan ve yurt bursuna ihtiyacı olan ara sınıf öğrencileri, Fakülte Dekanlıklarına
başvurarak, Dekanlık tarafından belirlenmek kaydı ile İTÜ Yılmaz Akdoruk Öğrenci
Konuk Evinde eğitim-öğretim yılı süresince ücretsiz konaklayabilirler. Söz konusu

2

Öğrencilerin yemek bursu değerlendirmeleri, objektif ve insan müdahalesine gerek kalmadan, tüm fakültelerin burs

komisyonlarının da standart olarak değerlendirebileceği bir yöntem ile burs otomasyon sistemi tarafından, öğrencilerin burs
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öğrencilerin 4.00’lük sisteme göre en az 2.50 not ortalaması sağlaması ve alttan başarısız
bir dersinin bulunmaması gerekir.
4.5.3 İTÜ Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğü tarafından verilen ihtiyaç ve akademik başarıya
dayalı yurt bursu, her yıl eğitim-öğretim dönemi boyunca 9 ay için geçerlidir. Yaz

başvuru formunda beyan ettikleri girdilerin ağırlıklandırılarak ampirik formüller kullanılarak hesaplanması şeklinde
gerçekleştirilmektedir.

eğitimi döneminde yurt bursu verilmez.

5. DİĞER HÜKÜMLER
5.1 Disiplin Durumu
Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde belirtilen, Disiplin Cezaları ve
Disiplin Cezalarını Gerektiren Disiplin Suçları (Uyarma, Kınama, Yükseköğretim kurumundan
bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma/bir yarıyıl için uzaklaştırma/iki yarıyıl için
uzaklaştırma/Yükseköğretim kurumundan çıkarma) kapsamında ceza alan öğrencilerin tüm
bursları kesilir. Söz konusu öğrenciler, tekrar burs başvurusunda bulunamazlar.
5.2 Çeşitli Hükümler
5.2.1 Mazereti nedeniyle bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile dönem izni
alan öğrenciye, izinli olduğu süre boyunca burs ödemesi yapılmaz. İzinli sayıldığı
süre içerisinde ödeme yapılmış ise, bu ödeme, izleyen dönemin burs ödemesi yerine
sayılır.
5.2.2 Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış burslar, alındığı koşullarda
devam eder.
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5.2.3 Bu yönergede bulunmayan hususlar ve özel durumlar hakkında karar vermeye İTÜ
Burslar ve Yurtlar Koordinatörü yetkilidir.

5.3 Yürürlük
Bu yönerge, İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren
yürürlüğe girer.

5.4 Yürütme
Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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