
 
 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS/DOKTORA 

YENİ KAYIT 

BURS/İNDİRİMLER  

Genel Hükümler: 

a) Hak sahipleri bu Yönerge kapsamında aynı anda birden fazla burs ve indirime hak kazanması 

durumunda, oranı en yüksek sadece bir lisansüstü öğretim bursu veya yine oranı en yüksek sadece 

bir indirimden faydalanır. Aynı anda burs ve indirim birlikte uygulanmaz 

b) Burs ve indirimler Zorunlu İngilizce Hazırlık süresini de kapsar. 

c) Bu yönergede düzenlenen burs/indirimlerin öğrenim ücretine uygulanabilmesi için söz konusu 

maddelerde  zikredilen ilgili kurum ve kuruluşlardan belgelenmesine yönelik evrak temin edilmesi ve 

Üniversitenin yetkili birimlerine akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde ibraz edilmesi şarttır. 

Bu indirimler geriye dönük uygulanamaz. 

d) Bu yönergedeki burs ve indirimler Üniversitemiz uluslararası öğrenci kontenjanından kabul edilerek 

kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.  

 

Burs ve indirimler, aşağıdaki belirtilen hallerde sona erer:  

a) Burs/indirim almaya hak kazandıran durumun devam etmemesi,  

b) Öğrencinin normal öğrenim süresinde öğrenimini başarı ile tamamlayamaması (Şehit Çocuğu ile 

Gazi ve Gazi Çocuğu indirimi hariç),  

c) Bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması,  

d) Yüksek Lisans Programlarında tez ve bitirme projesi jürilerinin, doktora programlarında tez izleme 

komitesinin iki kere başarısız rapor vermesi veya katılımda bulunulmaması durumunda sona erer. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

BURS İÇERİĞİ AÇIKLAMA BURSA ESAS BELGE 
Üniversitemizde Bursiyer Öğrenci Tanımına 
Uyan Öğrencilere: 

Üniversitemiz ve diğer üniversitelerin tezli yüksek 
lisans programları ile doktora programlarında 
kayıtlı öğrencilere, Üniversitede haftada en az 30 
saat çalışmaları karşılığında bursiyer statüsünde 
değerlendirilerek burs verilebilir. Bursiyer 
öğrenciler, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde kayıtlı 
oldukları programlara ücretsiz olarak kabul 
edilirler. Bursiyer öğrenciler, Dekanlıklar ve 
Enstitülerce belirlenen Bursiyer Seçim Komisyonları 
tarafından öğrencinin genel başarı durumu, alana 
ilgisi ve alanla ilgili bilimsel çalışmaları, sosyal ve 
kültürel etkinlikleri, ALES puanı ve yabancı dil puanı 
ile tez konusu değerlendirilerek yapılacak bir 
mülakatla belirlenir.  

  

Üniversitemiz Kadrolu Araştırma 
Görevlileri Bursu:  
Üniversitemizde kadrolu araştırma görevlisi 
olarak görev yapanlara verilir. 

%100 oranında burs verilir. Üniversitemizde 
kadrolu araştırma görevlisi olarak görev yapanlara 
%100 burs verilir. Programı tamamlamadan 
Üniversiteden ayrılan araştırma görevlisi, ayrıldığı 
tarihten sonrasına tekabül eden öğrenim ücretini 
ödemekle yükümlüdür.  

Araştırma görevlisi 
olduğuna dair onaylı 
belge 

Üniversitemiz lisans mezunu olup yüksek 
lisansa kayıt yaptıran veya 
Yüksek lisans mezunu olup doktoraya kayıt 
yaptıran öğrencilere. 

Üniversitemiz lisans mezunu olup yüksek lisansa 
kayıt yaptıran veya yüksek lisans mezunu olup 
doktoraya kayıt yaptıran öğrencilerden not 
ortalaması 3 ve 3 ün altında olanlara %40, 3.01 ile 
3.49 arasında olanlara %50, 3.50 ve üzeri olanlara 
%60 burs uygulanır. 

Transkript 

Üniversitemiz lisans programlarından 
derece ile mezun olan öğrencilere. 

Üniversitemiz lisans mezunu olup yüksek lisans 
programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Fakülte 
birincilerine %100; ikincilerine %75, üçüncülerine 
%50 oranında burs verilir.  

Dereceye girdiğine dair 
onaylı belge 

Üniversitenin tezli yüksek lisans ve doktora 
programlarına kayıt yaptıran öğrenciler 
arasında kabul ediliş puanlarına göre yapılan 
sıralamada ilk %15'e giren öğrencilere. 

100 Enstitü Müdürlüğünden  
gelen resmi belge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

İNDİRİM İÇERİĞİ AÇIKLAMA İNDİRİME ESAS BELGE 
Üniversitemiz Kadrolu Akademik ve 
İdari Personeli İndirimi: 
Üniversite`nin kadrolu akademik ve 
idari personelinin eş ve çocuklarına; 

Üniversitenin kadrolu akademik ve idari 
personeline %100, eş ve çocuklarına 
%50 oranında indirim sağlanır. Personel 
statüsünün normal öğrenim süresi 
içinde kaybedilmesi durumunda takip 
eden yılda kesilir. 

Personel olduğuna dair onaylı belge 

Şehit Çocuğu İndirimi: 
Şehitlerin Üniversitemizde okuyan 
çocuklarına; 

%100 oranında indirim sağlanır. 
Süresizdir. 

Şehadetname belgesi 

Aile indirimi(Anne, Baba, Kardeş, Eş, 
Çocuk): 
Üniversitemizde okumakta olan her bir 
anne, baba, kardeş, eş veya çocuğa %20 
oranında indirim sağlanır; 

%20 oranında indirim sağlanır. Aynı 
anda Üniversitemizde öğrenci olmuş 
aile fertlerinden birinin mezun olması 
durumunda diğerinin indirimi devam 
eder. Aile fertlerinden birinin diğer 
herhangi bir sebeple ilişiği kesilirse; 
diğerinin de indirimi sona erer. 

* Her iki kardeş için öğrenci belgesi (e-
devletten alınan belgeler kabul 
edilecektir.) 
* Nüfus Kayıt Örneği 
* Eşler için evlilik cüzdanı 

İstanbul Ticaret Odası Üyeleri 
İndirimi:İstanbul Ticaret Odası üyeleri 
ile eş ve çocuklarına indirim uygulanır; 

%15 oranında indirim sağlanır. Bu 
indirimin kapsamı, uygulanma süresi ve 
ne şekilde uygulanacağı, Mütevelli 
Heyeti tarafından ayrıca ilan edilerek 
duyurulur. 

* Okula kayıt olduğu tarihten en az 6 ay 
öncesi odaya kayıtlı olunduğunu 
gösteren, üyenin adı ve soyadının yazılı 
olduğu ve "İstanbul Ticaret 
Üniversitesine ibraz edilmek üzere 
hazırlanmıştır." ibaresini içeren ıslak 
imzalı İTO faaliyet belgesi* e-imzalı 
belgeler kabul edilmeyecektir. * 
Anonim şirketler için oda tarafından 
düzenlenen belgenin yanında, en az 6 
ay önce ortak olunduğunu gösterir 
şirket pay defterinin ilgili sayfasının 
noter onaylı sureti  

İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeleri ve 
Komite Üyeleri İndirimi: 
İndirimin verildiği akademik yılda 
İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeleri ve 
Komite Üyeleri ile eş ve çocuklarına; 

%40 oranında indirim sağlanır.  İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeleri ve 
Komite Üyesi olduğuna dair onaylı belge 

 İstanbul Ticaret Odası ve İştirakleri 
Personeli İndirimi: 
İndirimin verildiği akademik yılda 
İstanbul Ticaret Odasında veya 
iştiraklerinde çalışan personeli ile eş ve 
çocuklarına; 

%60 oranında indirim mütekabiliyet 
esasına göre sağlanır.  

İTO veya iştirakinde çalıştığına dair 
onaylı belge 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Üyeleri İndirimi:  
Üniversitemiz Mütevelli Heyet 
üyelerinin lisansüstü programlara kayıt 
yaptırması durumunda; 

%60 oranında indirim sağlanır.  Nüfüs Cüzdanı Örneği 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

İNDİRİM İÇERİĞİ AÇIKLAMA İNDİRİME ESAS BELGE 
Engelli Öğrenci İndirimi: 
Engelli olduğuna dair raporunu sunan 
öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim 
ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar 
indirim yapılır; 

Engeli oranında indirim uygulanır. Engel durumunu gösterir heyet raporu 

Kamu Personeli İndirimi: 
Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların 
iştiraklerinde ve kamu kurumu niteliğindeki 
kuruluşlarda çalışan personele; 

%35 oranında indirim sağlanır.  Çalıştığı kurumdan onaylı belge 

İşbirliği Protokolü İndirimi: Mütevelli Heyeti 
kararıyla, yukarıda belirtilenler dışında kamu 
ve özel kurum ve kuruluşlarla yapılan 
protokoller ile mütevelli heyeti tarafından 
belirlenen oranlarda lisansüstü programları 
için indirim yapılabilir. Lisansüstü Eğitim 
İşbirliği Protokollerinden elde edilen 
indirimler protokol süresince geçerlidir; 

Belirlenen oranlarda Protokolün içeriğine göre kurumdan onaylı 
çalışma/üyelik belgesi 

Gazilere ve Gazilerin Üniversitemizde 
Okuyan Çocuklarına İndirim: 
Gazilere ve Gazilerin Üniversitemizde 
okuyan çocuklarına; 

%75 oranında indirim sağlanır. Süresizdir. Gazi olduğunu gösterir belge 

Tübitak ve 5746 Sayılı Araştırma ve 
Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun Kapsamında Faaliyet 
Gösteren AR-GE Kuruluşları Çalışanları İle 
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet 
Gösteren Kurum Çalışanları İndirimi: 
İndirimin verildiği akademik yılda Tübitak ve 
5746 sayılı araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında 
kanun kapsamında faaliyet gösteren AR-GE 
kuruluşları çalışanları ile teknoloji geliştirme 
bölgelerinde faaliyet gösteren kurum 
çalışanlarına; 

%40 oranında indirim sağlanır.  Tübikat veya 5746 sayılı kanun kapsamında 
faaliyet gösteren kurumdan alınan onaylı 
belge 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 
Oda ve Borsa Üye Firma Çalışanları 
İndirimi: 
İndirimin verildiği akademik yılda Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı oda ve 
borsa üye firma çalışanlarına; 

İndirimin verildiği akademik yılda Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı oda ve 
borsa üye firma çalışanlarına %15 oranında 
indirim sağlanır. 

TOBB`a bağlı olan oda ve borsalara üye 
olduğunu gösterir onaylı belge 

Belirli Sayı Üzerinde Toplu Başvuru 
İndirimi:  
Aynı kurumda, aynı dönemde (aynı veya 
farklı programlara) toplu başvurularda (10 
kişi ve üzeri); 

İndirimin verildiği akademik yılda aynı 
kurumda, aynı dönemde (aynı veya farklı 
programlara) toplu başvurularda 10 kişi ve 
üzerine % 40 indirim sağlanır 

Enstitü Müdürlüğünden  gelen resmi 
belge 

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
İndirimi: 
İndirimin tanındığı akademik yılda, İstanbul 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği üye ile eş 
ve çocuklarına;  

%10 oranında indirim sağlanır.  İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar odası üyesi 
olduğunu gösteren onaylı belge 

Spor İndirimi: 
Spor indirimi ile ilgili usul ve esaslar “ Spor 
Bursu/İndirimi Yönergesi” nde belirtilen 
şartlara tabidir. 

 Spor Müdürlüğünün talep ettiği belgeler 

 


