
 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

BURS VE YARDIM YÖNERGESİ 
 

Amaç 

MADDE– 1 (1) Bu Yönerge, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kaynakları ile 

gerçek veya tüzel kişilerin yapacakları bağışlar kullanılarak, maddi desteğe ihtiyacı olan ve 

istenen başarı düzeyini sürdüren KTÜ öğrencilerine burs ve yardım verilmesi ile ilgili usul ve 

esasları düzenler. 

 

Kapsam 

MADDE- 2 (1) Bu Yönerge, KTÜ kaynakları ile gerçek veya tüzel kişilerin 

yapacakları bağışlar kullanılarak sağlanan burs ve yardımlardan KTÜ lisans ve önlisans 

öğrencilerinin öncelikli olarak yararlandırılmasını kapsar. KTÜ kaynaklarından yapılacak 

yardımlar yurt ve yemek desteği; gerçek veya tüzel kişilerin yapacakları bağışlar ise maddi 

destek şeklindedir. Öğrenci katkı payının karşılanması burs ve yardım kapsamı içinde 

değildir. 

 

Dayanak 

MADDE –3 (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 46’ncı, 47’nci, 

54’üncü maddeleri ile 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine 

İlişkin Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Birimler 

MADDE –4 (1) Burs ve Yardım Kurulu; Sağlık, Kültür ve Spor Dairesinden 

Sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında, Üniversite Genel Sekreteri, Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Öğrenci Burs ve Yardım Ofisi Sorumlusundan 

oluşur. Kurul gerekli olduğunda toplanır, Burs ve Yardım Ofisinden gelen talepleri karara 

bağlar. Kararlar oy çokluğu ile alınır. 

 

(2) Burs ve Yardım Ofisi: Üniversite öğrencilerinden üniversite içi ve dışından 

burs alan tüm öğrencilerin burs bilgilerini toplayan, burs formlarını dağıtan, teslim alan, 

öğrencilerin bursla ilgili işlerini yürüten, burs veren kurum ve kişilerle iletişim kuran, 

öğrencinin burslarda belirtilen koşullara uyup uymadığını denetleyen bir birimdir. Ofis, 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapar.  

 

(3) Öğrencilere yönelik burs ve yardım kapsamındaki tüm yazışmalar Sağlık, Kültür 

ve Spor Daire Başkanlığı üzerinden yürütülür. 

 

Burs ve yardımlardan yararlanma 

MADDE– 5 (1) Burs ve yardım koşulları, öğrencilerde aranılacak nitelikler ve bu 

maddi destekten yararlanmaya hak kazanacak öğrencilerin seçilme yöntemi Burs ve Yardım 

Kurulunca belirlenir. 

 

(2) Destek olanaklarından yararlanmak isteyen öğrenciler, ilgili başvuru formunu 

doldurarak ilan edilen süreler içinde Burs ve Yardım Ofisine başvururlar. Burs ve yardımların 

öğrencilere dağıtımı Burs ve Yardım Kurulu tarafından yapılır. 

 

(3) Burs ve Yardım Kurulu, destek başvurusu sırasında ya da gerekli gördüğü 

durumlarda öğrencinin sağladığı bilgilerin doğruluğunu araştırır. Yapılan araştırma sonucunda 



verilen bilgilerin yanlış olduğu belirlenirse, verilmekte olan burs ve/veya yardımı kesebilir, 

geri ödemesini isteyebilir ve ilgili öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılmasını 

önerebilir. 

 

(4) Bursların adet ve miktarları, başlama tarihi, süresi ile ödeme zamanları maddi 

kaynağı sağlayan kişi ya da kurumların koşullarına uygun olarak belirlenir. 

 

(5) Burs ve yardımlar, kaynak durumuna ve öğrencinin başarısına bağlı olarak, normal 

eğitim süresini en çok iki yarıyıl sürelidir. Süresi dolan öğrencinin durumu yeniden 

değerlendirilebilir. 

 

(6) Burs ve Yardım Kurulu, bu Yönergeye göre; Karadeniz Teknik Üniversitesi 

öğrencilerine verilebilecek burs ve yardımların neler olabileceği, burs ve yardım verilebilme 

koşulları, burs ve yardımın sonlandırılması gibi konularda ilke ve esasları belirleyerek internet 

ortamında ve duyuru panolarında ilan edilmesini sağlar. 

 

Çeşitli hükümler 

MADDE– 5 (1) Bu Yönergede bulunmayan hususlar ve özel durumlar hakkında karar 

vermeye Burs ve Yardım Kurulu yetkilidir. 

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 

MADDE– 6 (1) Üniversite Senatosu tarafından 29.12.2011 tarih ve 242/4 sayılı kararı 

ile kabul edilen Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencilere Yardım Yönergesi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük ve yürütme 

MADDE– 7 (1) Bu Yönerge, Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunda kabul 

edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

(2) Bu Yönerge hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


