
    
TOBB ETÜ ile……………………………Arasında     
 İş Dünyası Bursu Verilmesine İlişkin Protokol 

 

Madde 1. Amaç ve Kapsam 

(1) İşbu protokol, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ne bağlı fakültelerin lisans programına kayıt 

yaptıracak başarılı ancak maddi imkanları kısıtlı öğrencilerin eğitimlerine destek vermek üzere burs 

imkânı sağlanması amacıyla yapılmıştır.  

Madde 2. Taraflar 

(1) İşbu Protokol, bir tarafta TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ile diğer tarafta 

…………………………………………………..........................(BURS VEREN) arasında imzalanmıştır. 

Madde 3. Süre 

(1) Bu protokolün uygulama süresi lisans eğitimi için 5 yıl + 1 akademik dönemdir. 

Madde 4. Burstan Yararlanacak Öğrenciler 

(1) Bu protokol kapsamındaki burs, YKS sınav sonuçlarına göre TOBB ETÜ’de burslu statüye yerleşemeyen 

ancak ücretli programların yerleşme taban sıralamalarının üzerinde başarı gösteren öğrencilerden burs 

veren kurum ya da kişilerce seçilmiş ihtiyaç sahibi başarılı adaylar için geçerlidir. Bursluluk statüsü ve 

işleyişine ait detaylar “TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı Yönergesi”nde sunulmuştur. 

Madde 5. Tarafların Yükümlülükleri 

(1) Burs Verenin yükümlülükleri, işbu protokol kapsamında, aşağıdaki gibidir 

i. Burs veren, başvuru koşullarını sağlayan bursiyer öğrenci adaylarından, il/bölge ve bölüm gibi 

öncelikli tercihini dikkate alarak burs vermek istediği adaya karar vererek TOBB ETÜ’ye bildirecektir. 

Burs veren, aday için öncelikli tercih belirlemek istemezse TOBB ETÜ şartı sağlayan adaylardan 

yerleşmeye esas sıralaması en yüksek olan adayı seçer. 

ii. Burs veren, .….. bursiyer öğrenciye ait, TOBB ETÜ tarafından belirlenen ve 60.000 TL/öğrenci olan 

yıllık gider (eğitim, barınma ve yaşam katkı payı) tutarını TOBB ETÜ’nün bildireceği hesaba 

yatıracaktır. 

iii. Burs veren, yıllık burs miktarını, her yıl Ağustos ayında ödeyecektir. Toplam burs miktarı belirlenirken 

TOBB ETÜ eğitim-öğretim ücretindeki artış oranı esas alınacaktır. 

iv. Burs veren, işbu protokol kapsamında her bir öğrenci için 5 yıl + 1 akademik dönem süresince burs 

vermeye devam edecektir. 

(2) TOBB ETÜ’nün yükümlülükleri, işbu protokol kapsamında, aşağıdaki gibidir 

i. TOBB ETÜ, burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlendiğinde burs vereni bilgilendirecek, burs 

veren ile ve burs almaya hak kazanan öğrenci arasındaki iletişimi sağlayacaktır. 

ii. TOBB ETÜ, burs kazanan adayın bursluluk halini mevcut burslu öğrencilerin tabi olduğu haklara göre 

düzenleyecek ve takip edecektir. 

iii. TOBB ETÜ burslu öğrencinin akademik durumundan burs vereni düzenli olarak haberdar edecektir. 

Madde 6. İhtilafların Hali 

(1) İşbu Protokol’ün yorum ve icrasından doğacak ihtilaflarda Tarafların iyi niyetle anlaşmaları esas olmakla 

birlikte, çözülemeyen ihtilaflarda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tahkim Tüzüğü kapsamında, tahkim 

yoluyla, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre, Ankara’da çözülmesi hususunda mutabıktırlar. 
 

6 (altı) maddeden oluşan işbu protokol ... / ... / 20 ... tarihinde 2 (iki) asıl olarak hazırlanmış ve tüm maddeleri 

taraflarca okunup tamamen anlaşıldıktan sonra tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmıştır. 

TOBB ETÜ  

Adına 

…………………………………………… 

Adına 

  

 


