
 

 

ŞİŞECAM YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 
 
 
Şişecam Topluluğu ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle, cam sektörüne yönelik çözüm üretmek ve 
sektörün yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye’de ilk kez özel sektör ve devlet 
üniversitesi işbirliğiyle 2016 yılında “Cam Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı” hayata 
geçirilmiştir. 

Bu kapsamda programa katılan yüksek lisans öğrencilerine “Yüksek Lisans Bursu” verilmesi 

amaçlanmıştır. Yüksek Lisans bursu verilecek kişilerin seçimi bir komite ile belirlenecektir. Seçim 

Komitesi üyeleri, belirlenen Şişecam Yöneticileri ve GTU Cam Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans 

Programı Koordinatörü’nden oluşur. 

Genel koşullar: 
 

 Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Cam Bilimi ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programına kayıt 

yaptırılmış olması gerekmektedir. 

 2017-2018 akademik yılı burs bedeli kişi başı 12.000 TL’dir. Ödemeler 12 ay x 1000 TL olarak 

yapılır. 

 Bursiyer burs aldığı süre içerisinde yurtdışı değişim programına katılması durumunda burs 

hakkını kaybedecektir. 

 Öğrenci asgari ücretin üzerinde aylık ücretle sürekli bir işte çalışıyorsa veya ticari gelire sahipse 
yüksek lisans burs programına başvurusu kabul edilmez.  

 
Seçim Kriterleri: 
 

 Yüksek Lisans için 30 yaşını aşmamış olmak 

 Lisans mezuniyet genel not ortalamasının (GNO) en az 2,5/4,00 veya 65/100 olması 

 ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı) sınavı başarı puanının en az 65 olması 

 Seçim komitesi  tarafından önerilmesi 

 Bursiyerin cam sektörüne katmak istediği değeri anlatan bir ön yazı 

 
Devam / Başarı Kriterleri: 
 

 Bursiyerin, burs süresince yarıyıl sonu GNO’ları ≥ 3,00/4,00 veya ≥ 76,6/100 olması 

 Lisansüstü eğitimi süresince disiplin cezası almaması 

  



 

 

 

Detaylı Bilgiler: 

 Burs seçim kriterleri ve başvurular ile ilgili detaylı bilgi üniversitenin sitesinde yer alır. 

 Başvuruların üniversiteye yapılması gerekmektedir.  

 Burs başvurusu güz ya da bahar döneminde yapılabilir. 

 Burs başvurusu yüksek lisans programının başladığı birinci dönem öncesi üniversite tarafından 

belirlenen tarihler arasında yapılması koşuluyla değerlendirilir. Programın 2., 3. ve 4. 

Dönemlerinde başvuru kabul edilmez.  

 Bursa yabancı dil hazırlık aşamasında başvuran ve bursa hak kazananların bursları, yüksek 

lisans düzeyinde ders almaya başladıkları tarihten itibaren başlatılır. Yabancı dil hazırlık 

sınıfında burs ödenmez.  

 Burslar bursiyerin tezli yüksek lisans derslerine başladığı yarıyıl esas alınarak 24 (yirmidört) ay 

sonunda sona erdirilir.  

 Programın yarıda bırakılması durumunda ve mezuniyet tarihinden sonraki aylarda burs 

ödenmez.  

 Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 (on) günü içerisinde bursiyerlerin banka 

hesaplarına havale edilmek suretiyle ödenir. 

 Burs tutarı her sene Şişecam’ın belirleyeceği oran dahilinde arttırılabilir.  

 Program süresince Şişecam Topluluğu’nda staj ve proje çalışmasına katılım imkanı sunulabilir. 

 Karşılıklı anlaşılması ve Şişecam işe alım kriterlerine uygun olunması durumunda bursiyer 

Şişecam’da istihdam edilebilir.  

 Şişecam Topluluğu çalışanları ve uzun dönem proje stajyerleri burs desteğinden yararlanamaz. 

Burs almakta iken Şişecam Topluluğu’nda tam zamanlı ya da proje stajyeri olarak çalışmaya 

başlayanların bursları, işe başladıkları ay itibariyle kesilir. Şişecam Topluluğu’nda işe 

başladığından ötürü bursu kesilip de bursiyerlik süreleri dolmadan işten ayrılanların bursları 

tekrar başlatılmaz. 

 Öğrenci asgari ücretin üzerinde aylık ücretle sürekli bir işte çalışıyorsa veya ticari gelire sahipse 

yüksek lisans burs programına başvurusu kabul edilmez. Asgari ücretin altında bir geliri varsa 

burs için başvuru yapabilir. 

 Öğrenci burs aldığı süre içerisinde ücret, maaş, ticari gelir elde etmeye ya da herhangi bir 

yerden başka bir burs veya destek almaya başlaması durumunda burs desteği durdurulur. 

 Bursiyerin üniversite, alan değiştirmek istemesi halinde burs ödemesi durdurulur. Tez konusu 

ise Şişecam yöneticilerinden onay alınması durumunda değiştirilebilir. Onay alınmadan 

değiştirildiği taktirde burs ödemesi durdurulur. 



 

 

 Burs başvurusu kabul edilmeyen öğrenci tekrar başvuru yapamaz. 

 Askerlik, doğum, hastalık gibi geçerli bir sebeple kayıt donduranlara bu süreler içinde burs 

ödenmez. Bu durumdakilerin bursiyerlik süreleri, akademik çalışmaya yeniden başlanıldığının 

belgelenmesi halinde, ara verilen süreler kadar uzatılır. Kayıt dondurma süresi tezli yüksek 

lisans için en çok 2 (iki) dönemdir. Bu süreleri aşan kayıt dondurma talepleri, Seçim Komitesi 

tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.  

 Şişecam ve bursiyer arasında yükümlülükleri ve şartları açıklayan bir yüklenim sözleşmesi 

imzalanır.  


