
TKBB YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURSU USUL VE ESASLARI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 
 

 

 

Amaç 

 
Madde 1- Bu yönetmelik katılım bankacılığı alanında nitelikli bilgi ve insan kaynağı üretmek 

amacıyla verilecek olan yüksek lisans ve doktora bursuna ilişkin usul ve esasları içermektedir 

Kapsam 

 
Madde 2 – Bu usul ve esaslarda, TKBB tarafından yüksek lisans ve doktora öğrencilerine 

verilecek burslarla ilgili hükümler yer alır. 

Tanımlar 

 
Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen; 

 
1. a) Birlik: Türkiye Katılım Bankaları Birliğini 

 
2. b) Öğrenci: Yüksek lisans ve doktora öğrenimi alan öğrenciyi, 

 
3. c) Burs: Yüksek lisans ve doktora bursunu, 

 
4. d) Bursiyer: Yüksek lisans ve doktora bursu almaya hak kazanan öğrenciyi, 

 
5. e) Kurul: TKBB Yönetim Kurulu’nu, 

 
6. f) Seçici Heyet: Burs mülakatlarını gerçekleştiren ve bursiyer seçiminden sorumlu 

komiteyi, 

7. g) Başkan: TKBB Yönetim Kurulu Başkanı’nı, 

ifade eder. 



İKİNCİ BÖLÜM 
 

ADAYLIK KOŞULLARI 

Adaylık Koşulları 
 

Madde 4 – Burstan yararlanılabilmesi için; 

 
 Öğrencinin, öğrenim görmelerine yetecek düzeyde maddi imkâna sahip olmaması, 

 
 Öğrenci yüksek lisansa yeni başlıyorsa, lisans mezuniyet not ortalamasının asgari 4 

üzerinden 3 veya 100 üzerinden 75 olması, 

 Öğrenci yüksek lisans tez dönemindeyse, yüksek lisans ders dönemine ait derslerin 

ağırlıklı ortalamasının asgari 4 üzerinden 3 veya 100 üzerinden 75 olması, 

 Öğrenci doktoraya yeni başlıyorsa lisans ve yüksek lisans bitirme genel not 

ortalamasının toplamının aritmetik ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100 üzerinden 

not veren üniversitelerde en az 75) olması, 

 Öğrenci doktora tez dönemindeyse, doktora ders dönemine ait derslerin ağırlıklı not 

ortalamasının asgari 4 üzerinden 3 veya 100 üzerinden 75 olması, 

gerekir. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

BURS İLANI, BAŞVURU KOŞULLARI VE SÜRECİ 

 
İlan 

 
Madde 5 – Burs başvuru koşulları ve süreci, her yıl aralık ayında Birliğin resmî sitesi 

www.tkbb.org.tr den ilan edilir. Özel durumlar Kurulca değerlendirilir. 

Başvuru Koşulları 

 
Madde 6 – Başvuru, şekli Kurul tarafından belirlenen ve Birliğin resmi internet sitesinde 

bulunan Burs İstek Formu üzerinden online olarak yapılır. Başvurunun yapılmasını müteakip 

aşağıda belirtilen belgelerin, mülakatta başarılı olunduktan sonra 31 Ocak’a kadar Birliğe teslim 

edilmesi gerekir. 

 Aslıyla birlikte ibraz edilmek şartıyla öğrenci belgesinin fotokopisi, 

 

 Öğrencinin kendisi ve/veya eşi çalışıyor ise, gelir durum belgesi, 

 Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi ile bir adet fotoğraf, 

 
 Çalışıyorsa Gelir Durum Belgesi 

http://www.tkbb.org.tr/
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