HOCA AHMET YESEVİ
ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ

MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI
BURS YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’de araştırma görevlileri ve öğrencilere; Kazakistan’da,
Türk Dünyası Kontenjanına mensup öğrenciler ve Türkiye dışında başka bir ülkede lisansüstü eğitim
görecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere verilecek burslarla ilgili usul ve esasları
düzenlemektir. 1
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye’ye lisansüstü, tıpta uzmanlık ve mesleki bilgi ve görgü artırma
eğitimi için gelen araştırma görevlileri ve öğrenciler ile Kazakistan’da Türk Dünyası Kontenjanı
öğrencilerine ve Türkiye dışında lisansüstü eğitim görecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere
verilecek bursların, usul ve esaslarını kapsar. 2
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tüzüğünün 5
(l) maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Burslu araştırma görevlisi: Türkiye’de lisansüstü, tıpta uzmanlık, mesleki bilgi ve görgü artırma
eğitimi gören ve Üniversitede mecburi hizmet yükümlülüğü olan kişileri,
b) Burslu öğrenci: Türk Dünyası Kontenjanına mensup ve mecburi hizmet yükümlülüğü olmadan burs
verilen öğrenciler ile Türkiye dışında başka bir ülkede lisansüstü öğrenim gören Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı mecburi hizmet yükümlülüğü olan öğrencileri, 3
c) Ek süre: Öğrencinin öğretim kurumuna kayıt tarihi itibariyle normal öğrenim süresini aşan süreyi,
d) Enstitü: Türkiye’de lisansüstü eğitim veren yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitüleri,
e) Komisyon: Rektör Vekili (Rektör Birinci Yardımcısı) başkanlığında burslu araştırma görevlilerini
seçmek üzere Rektörlükçe oluşturulan sınav komisyonunu,
f) Lisansüstü Burs Komisyonu: Burslu öğrencileri seçmek üzere Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından
oluşturulan Komisyonu,
g) Mütevelli Heyet Başkanlığı: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanlığını,
h) Rektör: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörünü,
i) Rektörlük: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörlüğünü,
j) Rektör Vekili: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Birinci Yardımcısını,
k) TL: Türk Lirasını,
l) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini,
m) TUS: Türkiye Cumhuriyeti Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
n) Türk Dünyası Kontenjanı: Eğitim-öğretim giderleri ve aylık bursları Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim
ve Bilim Bakanlığı tarafından karşılanan, Kazakistan Cumhuriyeti dışındaki Türkiye Cumhuriyeti
ve diğer Türk Devlet ve Akraba Topluluklardan gelen öğrenci kontenjanlarını, 4
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o) Üniversite: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM/TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ/
MESLEKİ BİLGİ VE GÖRGÜ ARTIRMA EĞİTİMİ BURSU
Burs verme şartları
MADDE 5- (1) Üniversiteye öğretim elemanı yetiştirmek amacıyla, üstün başarı ile mezun olanlar
arasından, Türkiye’de eğitim görmek üzere Rektörlükçe seçilen, yeterlilikleri Mütevelli Heyet
Başkanlığınca onaylanan ve Türkiye’deki gerekli şartları yerine getirenlere, lisansüstü, tıpta uzmanlık,
mesleki bilgi ve görgü artırma eğitimleri süresince; Mütevelli Heyet Başkanı, Rektör ve Rektör Vekili
tarafından imzalanacak sözleşme ile Mütevelli Heyet Başkanlığı bütçesinden “Lisansüstü Eğitim / Tıpta
Uzmanlık Eğitimi / Mesleki Bilgi ve Görgü Artırma Eğitimi Bursu” verilir.
(2) Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, mesleki bilgi ve görgü artırma eğitimi bursu, öncelikle
Rektörlük ile Türkiye’deki Üniversiteler arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde gelecek
adaylara verilir. Tıpta uzmanlık eğitimi bursu, Türkiye Cumhuriyeti Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
(TUS) ile Türkiye’deki tıp fakültelerine yerleşmiş adaylara verilir. Adaylar, eğitime başlamadan önce
Rektörlük ile mecburi hizmet sözleşmesi imzalar.
(3) Bu amaçla, burs ödenecek araştırma görevlileri için, Tip 1 sözleşme düzenlenir (Ek 1).
(4) Üniversitenin ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretim elemanı yetiştirmek amacıyla, bir sonraki öğretim
yılı için Türkiye’de öğrenim görecek burslu araştırma görevlilerinin anabilim dalları ve kontenjanları,
Rektör Vekili başkanlığında oluşturulan en az üç kişilik komisyon tarafından belirlenir. Belirlenen alan ve
kontenjanlar her yılın Mayıs ayı sonuna kadar Mütevelli Heyet tarafından onaylanır.
(5) Adaylarda aşağıda sayılan özellikler aranır:
a) Yüksek lisans, tıpta uzmanlık, mesleki bilgi ve görgü artırma eğitimi adayının, en son mezun olduğu
diploma not ortalamasının en az 3,40/4,00 veya 85/100 ve daha üstü olması,
b) Doktora adayının en son mezun olduğu diploma not ortalamasının en az 3,00/4,00 veya 75/100 ve
daha üstü olması,
c) Doktora adayının, en az bir bilimsel makale yayımlamış olması,
d) Üniversite tarafından yapılacak Türkçe yeterlilik sınavında başarılı olması,
e) Disiplin cezası almamış olması,
f) Eğitimine mani sağlık sorunları ile bulaşıcı hastalıkları bulunmadığını gösterir sağlık raporu alması,
g) Tıpta uzmanlık adayının, Türkiye Cumhuriyeti Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında başarılı
olarak Türkiye’de bir tıp fakültesine yerleşmiş olması,
h) Yüksek lisans veya doktora adayının, yüksek lisans veya doktora yapılacak programa uygun bir
lisans/yüksek lisans programından mezun olması,
i) Yüksek lisans için 30 yaşından, doktora ve tıpta uzmanlık eğitimi için 35 yaşından 1 Ocak itibariyle
gün almamış olması.
Bursluların seçilmesi
MADDE 6- (1) Üniversite Rektör Vekili başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından yapılan yazılı
ve sözlü sınavlarda başarılı olanların bilgileri onaylanmak üzere, Rektörlükçe Mütevelli Heyet Başkanlığına
gönderilir. Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile seçim işlemi tamamlanmış olur.
Teslim edilecek belgeler
MADDE 7- (1) Seçilenlerin Mütevelli Heyet Başkanlığına teslim etmesi gereken belgeler aşağıda
sayılmıştır:
a) Diplomasının ve 100’lük veya 4’lük sisteme göre düzenlenmiş transkriptinin Türkçe tercüme edilmiş
onaylı sureti (2 adet),
b) Pasaportunun Türkçe tercüme edilmiş onaylı sureti (2 adet),
c) 6 adet fotoğraf,

d) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden alınmış öğrenim meşruhatlı vize,
e) Türkçe yeterlilik sınavından başarılı olduğuna dair belge,
f) Tıpta Uzmanlık adayları için, TUS sonuç belgesi,
g) Eğitimine mani sağlık sorunları ile bulaşıcı hastalıkları bulunmadığını gösterir sağlık raporu,
h) Mecburi hizmet sözleşmesi ve noterce tasdik edilmiş kefalet senedi.
Burs ödeme dönemleri ve süresi
MADDE 8- (1) Sözleşme yapılan burslu araştırma görevlisine aşağıda belirtilen dönemlerde ve belirtilen
sürelerle burs ödenir:
a) TÖMER’de Türkiye Türkçesi kursu gördüğü dönemde, Türkiye Türkçesi öğrenebilmesi için en fazla
bir yıl süreyle burs ödenir.
b) Kayıt yaptırdığı enstitü tarafından bilimsel hazırlık görmesi gerektiğine karar verilmişse bilimsel
hazırlık döneminde, en fazla iki yarıyıl burs ödenir. Birinci yarıyıl sonunda birden fazla dersten
başarısızlık hâlinde bursunun devam edip etmeyeceğine karar verilir.
c) Lisansüstü eğitim döneminde, yüksek lisans eğitimi için iki yıl süreyle, doktora eğitimi için dört yıl
süreyle burs verilir. Sağlık sorunları gibi geçerli sebeplerle eğitimini süresinde bitiremeyen veya
kayıtlı olduğu enstitüden ek süre alan burslu araştırma görevlisine, gerekçeli süre uzatma isteği ve
tez çalışma raporuna göre Mütevelli Heyet Başkanlığınca da uygun görüldüğü takdirde ek süre
döneminde; yüksek lisans eğitiminde en fazla bir yıl, doktora eğitiminde en fazla iki yıl 9 uncu
maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre burs verilir.
d) Tıpta uzmanlık eğitimi için gelen burslu araştırma görevlisine, Türkiye Cumhuriyeti Tıpta ve Diş
Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde gösterilen, ilgili alandaki uzmanlık eğitimi
süresince burs verilir.
e) Mesleki bilgi ve görgü artırma eğitimi için gelen burslu araştırma görevlisine en fazla bir yıl süreyle
burs verilir. Bu süre Rektörlüğün teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile en fazla bir yıl, tıp
alanında mesleki bilgi ve görgü artırma eğitiminde ise en fazla iki yıl uzatılabilir.
Bursun azaltılması veya kesilmesi
MADDE 9- (1) Aşağıda belirtilen durumlarda burs azaltılır veya tamamen kesilir:
a) Burslu araştırma görevlisinin; ücret karşılığı bir işte çalışmaya başlaması, uyarma ve kınama cezası
dışında bir disiplin cezası alması, kayıt dondurması, izinsiz ve mazeretsiz olarak ikamet ettiği
şehirden ayrılması, izinsiz ve mazeretsiz olarak Mütevelli Heyet Başkanlığınca verilen çalışmalara
uyarılara rağmen katılmaması, ilişiğinin kesilmesi, eğitimini bırakması veya süresinde bitirememesi
hâlinde bursu tamamen kesilir.
b) Yüksek lisans eğitimi için verilen normal eğitim süresi içinde, ders döneminde iken bir yarıyılda
ikiden fazla dersten başarısız olan burslu araştırma görevlisinin bursu tamamen kesilir.
c) Doktora eğitimi için verilen normal eğitim süresi içinde, ders döneminde iken bir yarıyılda ikiden
fazla dersten başarısız olan veya yeterlilik sınavında ikinci girişinde başarısız olan burslu araştırma
görevlisinin bursu tamamen kesilir; fakat Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile bir defaya mahsus
olmak ve bursu dondurulmak şartıyla üçüncü kez yeterlik sınavına girme hakkı verilebilir. Başarılı
olması hâlinde bursu tekrar devam ettirilir. 5
d) Enstitüden ek süre alan araştırma görevlisinin bursu, ek süre aldığı ilk altı ay için % 10 azaltılır. Sonraki her
altı ay için ilave % 10 azaltma yapılır.
e) Sağlık sebebiyle bir aydan fazla sağlık kurulu raporu alan burslu araştırma görevlisine burssuz izin
verilebilir.
Bursun devam etme şartları
MADDE 10- (1) Bursun devam etmesi için, burslu araştırma görevlisinin, aşağıdaki belgeleri belirtilen
süre içinde Mütevelli Heyet Başkanlığı’na teslim etmesi zorunludur:
a) Türkçe kurs döneminde, her kur sonunda başarı belgesi,
5
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b) Bilimsel hazırlık ve ders döneminde her yarıyıl sonunda transkripti,
c) Doktora yeterlilik döneminde, yeterlilik sınavı sonuç belgesi,
d) Teze başlama döneminde, tez önerisinin kabulünü gösteren Yönetim Kurulu kararı ve tez önerisi,
e) Her yarıyıl başında öğrenci belgesi, doktora tez döneminde ise onaylı tez izleme komitesi kararı.
(2) Belgelerini teslim etmeyen öğrencinin bursu dondurulur. Bursun dondurulma tarihinden itibaren bir
ay içerisinde belgelerini teslim etmeyen burslu araştırma görevlisinin bursu Mütevelli Heyet Başkanının
onayı ile kesilir.
Burs ödemeleri ve tutarları
MADDE 11 - (1) Burslu araştırma görevlilerine yapılacak ödemeler aşağıda sayılmıştır:
a) Lisansüstü, tıpta uzmanlık veya mesleki bilgi ve görgü artırma eğitimi için gelen araştırma
görevlisine, aşağıdaki tabloda gösterilen aylık burs tutarı, her ayın ilk haftasında, net olarak ödenir ∗:
Eğitim Türü ve Seviyesi

Aylık Burs Tutarı (TL)

Yüksek Lisans Eğitimi

1.813,00

Doktora Eğitimi

2.028,00

Tıpta Uzmanlık Eğitimi

2.028,00

Mesleki Bilgi ve Görgü Artırma Eğitimi

2.028,00

b) Burslu araştırma görevlilerinin Türkçe ve yabancı dil kurs ücretleri ödenir.
c) Burslu araştırma görevlilerinin enstitü kayıt ve kayıt yenileme ücretleri ödenir.
d) Lisansüstü/tıpta uzmanlık eğitimi için gelen burslu araştırma görevlisinin, kendisi ve Türkiye’de
ikamet eden eşi ve çocuklarının vize, zorunlu genel sağlık sigortası primleri, ikamet tezkeresi
bedelleri ve bursluluk süresinin bir yılı doldurması şartıyla yılda bir defa en fazla 90 gün süreyle
ülkesine gidiş-dönüş seyahat giderleri ödenir. 6
e) Mesleki bilgi ve görgü artırma eğitimi için gelen burslu araştırma görevlisinin ikamet tezkeresi
bedelleri, zorunlu genel sağlık sigortası primleri ile ülkesinden geliş ve ülkesine dönüş yol giderleri
ödenir. Eğitim süresinin uzatılması hâlinde bursluluk süresinin bir yılı doldurması şartıyla yılda bir
defa en fazla 30 gün süreyle ülkesine gidiş-dönüş seyahat giderleri ödenir. 7
f) Lisansüstü ve tıpta uzmanlık eğitiminde, eğitimini ek süre almadan normal eğitim süresinde bitiren
burslu araştırma görevlisine ayrıca bir burs tutarı kadar burs ödenir.
Ödenmiş bursların tahsili
MADDE 12- (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde gösterilen sebeplerle bursu kesilen
araştırma görevlisine ve eğitim gördüğü lisansüstü eğitim, tıpta uzmanlık eğitimi, mesleki bilgi ve görgü
artırma eğitimi programlarından mezun olduktan sonra mecburi hizmetini yerine getirmeyen araştırma
görevlisine ödenen tüm burslar ve yapılan diğer harcamalar, sözleşme esaslarına göre ve yasal faizi ile
birlikte ilgili kişi Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşı ise Rektörlükçe, diğer ülke vatandaşı ise Mütevelli
Heyet Başkanlığınca geri alınarak Mütevelli Heyet Bütçesine irat kaydedilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EĞİTİM DESTEK BURSU
Burs verme şartları
MADDE 13- (1) Türk Devlet ve Topluluklarından Türkiye’deki Üniversitelere lisans ve lisansüstü
eğitim yapmak üzere gelen, üstün başarılı, en son mezun olduğu diploma not ortalaması en az 3,00/4,00
veya 75/100 olan veya gelir düzeyi yetersiz öğrencilerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla, Mütevelli
Heyet Başkanı tarafından imzalanacak sözleşme ile karşılıksız olarak, Mütevelli Heyet Başkanlığı
bütçesinden ödenmek suretiyle, “Eğitim Destek Bursu” verilir.
(2) Bu amaçla, burs ödenecek öğrenciler için, Tip 2 sözleşme düzenlenir (Ek 2).
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Bursluların seçilmesi
MADDE 14- (1) Eğitim destek bursu, Mütevelli Heyet Başkanlığına yapılan başvuruların Mütevelli
Heyet Başkanı tarafından uygun bulunması ile başlatılır. Mütevelli Heyet Başkanı gerekirse bunun için bir
komisyon kurabilir.
Teslim edilecek belgeler
MADDE 15- (1) Seçilen öğrencilerin Mütevelli Heyet Başkanlığına teslim etmesi gereken belgeler
aşağıda sayılmıştır:
a) En son mezun olduğu okul diplomasının ve transkriptinin onaylı sureti,
b) Öğrenim gördüğü üniversiteden alacağı öğrenci belgesi veya transkripti,
c) Pasaportunun Türkçe tercüme edilmiş onaylı sureti,
d) Varsa burs aldığı kurumların adı ve burs tutarlarını gösteren beyan dilekçesi,
e) 3 adet fotoğraf.
Bursun kesilmesi
MADDE 16 - (1) Burslu öğrencinin; ücret karşılığı bir işte çalışmaya başlaması, uyarma ve kınama
cezası dışında bir disiplin cezası alması, kayıt dondurması, not ortalamasının 4 üzerinden 2.60, 100
üzerinden 65’in altına düşmesi, izinsiz ve mazeretsiz olarak Mütevelli Heyet Başkanlığınca verilen
çalışmalara uyarılara rağmen katılmaması, ilişiğinin kesilmesi, eğitimini bırakması veya süresinde
bitirememesi hâlinde bursu tamamen kesilir. Başarısız öğrencilerin bursları yeni eğitim öğretim yılı başında
kesilir.
Bursun devam etme şartları
MADDE 17- (1) Bursun devam etmesi için, burslu öğrencinin, aşağıdaki belgeleri belirtilen süre içinde
Mütevelli Heyet Başkanlığı’na teslim etmesi zorunludur:
a) Bilimsel hazırlık ve ders döneminde her yarıyıl sonunda transkripti,
b) Doktora yeterlilik döneminde, yeterlilik sınav sonuç belgesi,
c) Teze başlama döneminde, tez önerisinin kabulünü gösteren Yönetim Kurulu kararı ve tez önerisi,
d) Her yarıyıl başında öğrenci belgesi, doktora tez döneminde ise onaylı tez izleme komitesi kararı.
(2) Belgelerini teslim etmeyen öğrencinin bursu dondurulur. Bursun dondurulma tarihinden itibaren bir
ay içerisinde belgelerini teslim etmeyen burslu öğrencinin bursu Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile
kesilir.
Burs tutarı
MADDE 18- (1) Öğrencilere, aşağıdaki tabloda gösterilen aylık burs tutarı, her ayın ilk haftasında, net
olarak ödenir ∗:
Eğitim Türü ve Seviyesi

Aylık Burs Tutarı (TL)

Lisans Eğitimi

212,00

Yüksek Lisans Eğitimi

261,00

Doktora Eğitimi

326,00

Burs ödeme süresi
MADDE 19- (1) Sözleşme yapılan burslu öğrenciye, lisans eğitimi döneminde üniversiteye kayıt
tarihinden itibaren, hazırlık hariç en fazla dört yıl, lisansüstü eğitimi döneminde üniversiteye kayıt
tarihinden itibaren, bilimsel hazırlık hariç yüksek lisans eğitiminde en fazla üç yıl, doktora eğitiminde en
fazla altı yıl burs ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ DESTEK BURSU
Burs verme şartları

∗
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MADDE 20- (1) Türk Devlet ve Topluluklarından gelerek yükseköğretim yapmak üzere Türkiye’deki
üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilere ve araştırma görevlilerine; kültür ve sanat hayatına Üniversitenin
katkısını sağlamak, öğrenciler arasında dostluk ve dayanışmayı artırmak ve Üniversitenin tanıtımına katkıda
bulunmak amacıyla eğitimleri süresince, Mütevelli Heyet Başkanı tarafından imzalanacak sözleşme ile
karşılıksız olarak, Mütevelli Heyet Başkanlığı bütçesinden “Kültür ve Sanat Faaliyetleri Destek Bursu” verilir.
(2) Bu amaçla, burs ödenecek öğrenci ve araştırma görevlileri için Tip 3 sözleşme düzenlenir (Ek 3).
Bursluların seçimi
MADDE 21- (1) Bu burs, ihtiyaç duyulan alanlarda Yesevi Sanat Topluluğu üyesi olarak faaliyet
göstermek üzere, Mütevelli Heyet Başkanlığına yaptıkları başvuruların Mütevelli Heyet Başkanı tarafından
uygun bulunması ile başlatılır. Mütevelli Heyet Başkanı bu amaçla gerektiğinde bir komisyon kurabilir.
Teslim edilecek belgeler
MADDE 22- (1) Seçilen öğrencilerin Mütevelli Heyet Başkanlığına teslim etmesi gereken belgeler
aşağıda sayılmıştır:
a) Öğrenim gördüğü üniversiteden alacağı öğrenci belgesi,
b) Pasaportunun Türkçe tercüme edilmiş sureti,
c) 2 adet fotoğraf.
Bursun kesilmesi
MADDE 23- (1) Bu burs, burslu öğrencinin kültür ve sanat faaliyetlerine katıldığı sürece ödenir. Burslu
öğrencinin; izinsiz ve mazeretsiz olarak Mütevelli Heyet Başkanlığınca verilen çalışmalara, uyarılara
rağmen katılmaması veya verimli olmaması ve eğitimini bırakması hâlinde bursu kesilir.
Burs tutarı
MADDE 24- (1) Öğrencilere, 461,00 TL aylık burs tutarı, her ayın ilk haftasında net olarak ödenir ∗.
BEŞİNCİ BÖLÜM
TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI
ÖĞRENİM DESTEK BURSU
Burs verme şartları
MADDE 25- (1) Türk Dünyası Kontenjanı’ndan gelen ve Mütevelli Heyet tarafından onaylanan
kontenjanlar dâhilinde kayıt yaptıran fakat Kazakistan grant kontenjanı dışında kalan öğrencilere, Türkiye
Cumhuriyeti bütçesinden Rektörlük Saymanlığı aracılığıyla Kazakistan grant miktarı kadar burs ödenir. 8
(2) Bu öğrenciler, yönetmeliklerde belirlenen şartları yerine getirmemeleri hâlinde kendilerine gelişdönüş yol ücreti ödenmez, burs haklarını kaybederler.
Burs ödemeleri ve tutarları
MADDE 26- (1) Türk Dünyası Kontenjanı’ndan gelen ve Mütevelli Heyet tarafından onaylanan
kontenjanlar dâhilinde kayıt yaptıran lisans ve lisansüstü 9 öğrencilerine; vatandaşı olduğu ülke adının
karşısında gösterilen ve aşağıdaki tabloda belirtilen geliş yol gideri öğretim yılı başında Eylül-Ekim ayı
içinde, dönüş yol gideri öğretim yılı sonunda Mayıs ayı içinde Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden Rektörlük
Saymanlığı aracılığıyla net olarak ödenir. Mayıs ayından önce memleketine dönmesi gereken öğrenciler,
durumlarını gösterir belge ile başvurmaları hâlinde dönüş yol giderleri, Mayıs ayından önce de ödenebilir.
Ödeme yapılabilmesi için belge ibrazı istenmez. Aşağıdaki tabloda yer almayan ülkeler için gidiş-dönüş
ulaşım gideri, emsalleri göz önüne alınarak Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından belirlenir. 10
2) Türkiye ve Kazakistan dışındaki Türk Devlet ve Topluluklarından gelen öğrenim destek burslusu
öğrencilere; hazırlık sınıfı dâhil normal eğitimleri süresince, Eylül-Haziran ayları dâhil olmak üzere yılda
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24 Haziran 2014 Tarihli 48. Mütevelli Heyet kararlarının 12.2.1.6 maddesi ile değiştirilmiştir.
12 Kasım 2016 Tarihli 53. Mütevelli Heyet kararlarının 18.1.1 maddesi ile değiştirilmiştir. Yürürlüğe giriş tarihi 2017 – 2018 eğitim
dönemi başıdır.
10 24 Haziran 2014 Tarihli 48. Mütevelli Heyet kararlarının 12.2.1.7 maddesi ile değiştirilmiştir.
8
9

10 ay süreyle, aylık 50 Amerikan Doları burs, ay içerisinde Rektörlük Saymanlığınca net olarak ödenir.
Gerekli takip Üniversitenin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı tarafından yapılır. 11
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ülkesi
Altay
Azerbaycan
Başkurdistan
Bulgaristan
Çuvaş
Dağıstan
Doğu Türkistan (Çin)
Gagauz (Moldova)
Hakas
Irak
Kabardin-Balkar
Karaçay
Karakalpakistan
Kırgızistan
Kırım (Ukrayna)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Makedonya
Moğolistan
Omsk
Özbekistan
Romanya
Saka
Sibirya
Tacikistan
Tataristan
Tuva
Türkiye 12
Türkmenistan

Geliş Yol Gideri Dönüş Yol Gideri
(Amerikan Doları) (Amerikan Doları)
140
140
250
250
140
140
500
500
165
165
250
250
200
200
500
500
150
150
500
500
250
250
250
250
65
65
90
90
500
500
500
500
500
500
275
275
150
150
50
50
500
500
500
500
125
125
125
125
115
115
460
460
500
500
250
250

ALTINCI BÖLÜM
YURTDIŞI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU
Burs verme şartları
MADDE 27- (1) Üniversitenin ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretim elemanı ve araştırmacı ihtiyacını
karşılamak için, üstün başarı ile mezun olan, Türkiye dışında başka bir ülkede lisansüstü eğitim görecek ve
Mütevelli Heyet Başkanlığınca açıklanacak koşullara uygun adaylar arasından Mütevelli Heyet Başkanı
tarafından oluşturulan Burs Komisyonunca seçilen, yeterlilikleri Mütevelli Heyet Başkanlığınca onaylanan
ve gerekli şartları yerine getirenlere, lisansüstü eğitimleri süresince; Mütevelli Heyet Başkanı, Rektör ve
Rektör Vekili (Rektör Birinci Yardımcısı) tarafından imzalanacak sözleşme ile Mütevelli Heyet Başkanlığı
bütçesinden “Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu” verilir.
(2) Yurtdışı lisansüstü eğitim bursu, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Hoca Ahmet Yesevi
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi mezunlarına verilir. Kontenjan doldurulamadığı takdirde diğer
üniversitelerden mezun olanlara da Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile burs verilebilir.
(3) Bu amaçla, burs almaya hak kazanan öğrenciler için Tip 4 sözleşme düzenlenir (Ek 4) ve öğrencinin
devlet memuru kefilinden noter huzurunda imzalamış olduğu kefaletname (Ek 5) alınır.
(4) Üniversite Rektörlüğü, hangi bilim dalında öğretim elemanı ve araştırmacı ihtiyacı olduğunu, her yıl
Mayıs ayı sonuna kadar Mütevelli Heyet Başkanlığına sunar. İhtiyaç belirlenirken, burslu öğrencilerin
11
12

12 Kasım 2016 Tarihli 53. Mütevelli Heyet kararlarının 18.1.2. maddesi ile değiştirilmiştir.
24 Haziran 2014 Tarihli 48. Mütevelli Heyet kararlarının 12.2.1.7 maddesi ile eklenmiştir.

Üniversite Rektörlüğünde mecburi hizmetlerini yerine getirme zorunluluğu göz önünde bulundurulur.
Belirlenen alan ve kontenjanlar Mütevelli Heyet Başkanı tarafından onaylanır.
(5) Yurt dışı lisansüstü eğitim bursu verilen öğrenci sayısının belirlenmesinde, bütçe imkânları göz
önünde bulundurulur. Burs alan öğrencilerin sayısının toplamı 10(on)’u geçemez.
(6) Mevcut burslu öğrencilerin mezun olması veya burslarının kesilmesi ile boşalacak kontenjanların
yerine aynı usulle burs verilir.
(7) Adaylarda aşağıda sayılan özellikler aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En son mezun olduğu diploma not ortalaması, yüksek lisans için en az 2,80/4,00 veya 72/100; doktora
için yüksek lisans ortalaması en az 3,25/4,00 veya 82,50/100 olmak,
c) Doktora bursu öğrenci adayı için en az bir adet bilimsel makale yayınlamış olmak,
d) Üniversitelerde yüksek lisans veya doktora eğitimine yerleşmiş olmak veya lisansüstü eğitim için
kabul belgesi (akseptans) almak,
e) Yüksek lisans için 28 yaşından, doktora için 30 yaşından gün almamış olmak,
f) Disiplin cezası almamış olmak,
g) Eğitimine mani sağlık sorunları ile bulaşıcı hastalıkları olmamak.
(8) Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı ve Kamu Personeli Dil Sınavından yüksek lisans için en az 60,
doktora için 70 puan almak veya eşdeğer uluslararası yabancı dil sınavlarında buna karşılık gelen puanları
almak, tercih sebebidir.
Bursluların seçilmesi
MADDE 28- (1) Burslu öğrencileri seçmek üzere, Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından en az üç kişiden
oluşan bir komisyon oluşturulur. Mütevelli Heyet Başkanı, başvuruların durumuna göre, Komisyonu
Rektörlük bünyesinde de oluşturabilir.
(2) Üniversitenin web sayfasında, burs verilecek bilim dalları, öğrenci sayıları ve başvuru koşulları ilan
edilir. Başvuran adaylar içerisinden, gerekli koşulları taşıyanlar, Komisyon tarafından mülakata çağrılır ve
yapılan değerlendirme sonucu öğrenciler belirlenir. Belirlenen öğrencileri Mütevelli Heyet Başkanının
onaylaması ile seçim işlemi tamamlanmış olur.
(3) Seçilen öğrenciler; eğitimlerini öncelikle Üniversitede veya Komisyonun uygun gördüğü,
Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Rusya, Çin ve Ukrayna’daki
üniversitelerde tamamlarlar.
Teslim edilecek belgeler
MADDE 29- (1) Burs almaya hak kazanan öğrencilerin Mütevelli Heyet Başkanlığına teslim etmesi
gereken belgeler aşağıda sayılmıştır:
a) En son mezun olduğu okul diplomasının onaylı sureti (2 adet),
b) Transkriptinin onaylı sureti (2 adet),
c) Mezuniyet not ortalaması 4’lük sisteme göre hesaplanmamışsa, bu sisteme göre hesaplanmış ve
onaylanmış belgesi (2 adet),
d) Pasaportunun onaylı sureti (2 adet),
e) 6 adet fotoğraf,
f) Eğitim göreceği ülkenin büyükelçiliğinden alınmış öğrenim meşruhatlı vize
g) Eğitimine mani sağlık sorunları ile bulaşıcı hastalıkları olmadığını gösterir sağlık raporu,
h) Mecburi hizmet sözleşmesi ve noterce tasdik edilmiş kefaletname.
Burs miktarı ve ödenecek diğer giderler
MADDE 30- (1) Sözleşme yapılan yüksek lisans öğrencisine, aylık 750,00 Amerikan Doları, doktora
öğrencisine aylık 900,00 Amerikan Doları burs, her ayın ilk haftasında TÜRTEP Döner Sermaye İşletmesi
bütçesi bilimsel projelere destek, burs ve yardımlar fonundan net olarak hesabına yatırılır. Eğitimlerini
Rusya ve Çin’de yapacak olan öğrencilere ödenecek olan burs tutarlarını, gidilecek ülkenin şartları göz
önüne alınarak, en fazla 2 katına kadar yükseltmeye Mütevelli Heyet Başkanı yetkilidir.

(2) Burslu öğrencinin sadece kendisine yılda bir defa gidiş dönüş uçak bileti alınır. Vize ücreti, ikamet
bedeli, noter masrafları ve pasaport defter bedeli gibi zorunlu giderleri belge ibrazına istinaden ödenir.
(3) Burslu öğrencilerin sağlık sigortası yaptırması zorunlu olup, sigorta prim ücreti ödenir. Ancak
yaptırılacak sigortanın standart nitelikte olması esas olup, zorunlu sağlık sigorta prim bedeli her yıl için
aylık bursunun 1,5 katını aşamaz.
(4) Burslu öğrencinin eğitim ücreti belgeye istinaden Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından ödenir.
Burs süresi
MADDE 31- (1) Sözleşme yapılan burslu öğrenciye aşağıda belirtilen dönemlerde ve belirtilen sürelerle
burs ödenir:
a) Yüksek lisans burslu öğrencisine, yüksek lisans eğitimine başladığı tarihten itibaren iki yıl süreyle,
doktora burslu öğrencisine ise doktora eğitimine başladığı tarihten itibaren dört yıl süreyle burs
verilir. Burslu öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitedeki yüksek lisans ve doktora normal eğitim
sürelerinin bu sürelerden daha uzun ya da daha kısa olması durumunda, öğrenim gördüğü
üniversitedeki süre boyunca burs ödenir.
b) Burslu öğrencinin, yabancı dil hazırlık eğitimi görmesi durumunda, bunlara ilave olarak bir yıllık ek
süre verilir.
c) Kayıt yaptırdığı üniversite tarafından bilimsel hazırlık görmesi gerektiğine karar verilmişse bilimsel
hazırlık döneminde, en fazla iki yarıyıl burs ödenir. Birinci yarıyıl sonunda birden fazla dersten
başarısızlık hâlinde bursunun devam edip etmeyeceğine karar verilir.
d) Sağlık sorunları gibi geçerli sebeplerle eğitimini süresinde bitiremeyen veya kayıtlı olduğu
üniversiteden ek süre alan burslu öğrenciye, gerekçeli süre uzatma isteği ve tez çalışma raporuna
göre Mütevelli Heyet Başkanlığınca da uygun görüldüğü takdirde ek süre döneminde; yüksek lisans
eğitiminde en fazla altı ay, doktora eğitiminde en fazla bir yıl burs verilir.
(2) Burslar, öğrenci burslu olma şartlarını kaybetmediği sürece oniki ay boyunca ödenir.
Bursun kesilmesi
MADDE 32- (1) Yüksek lisans veya doktora öğrencisinin bursu aşağıdaki nedenlerden birine bağlı
olarak Mütevelli Heyet Başkanlığınca kesilir:
a) Burslu öğrencinin; ücret karşılığı herhangi bir işte çalışmaya başlaması, uyarma ve kınama cezası dışında
bir disiplin cezası alması, kayıt dondurması, başarısız olması, ilişiğinin kesilmesi, eğitimini bırakması
veya süresinde bitirememesi ve mezun olması hâlinde bursu tamamen kesilir.
b) Yüksek lisans eğitimi için verilen normal eğitim süresi içinde, ders döneminde iken bir yarıyılda
ikiden fazla dersten başarısız olan burslu öğrencinin bursu tamamen kesilir.
c) Doktora eğitimi için verilen normal eğitim süresi içinde, ders döneminde iken bir yarıyılda ikiden
fazla dersten başarısız olan veya yeterlilik sınavında ikinci girişinde başarısız olan burslu öğrencinin
bursu tamamen kesilir.
d) Sağlık sebebiyle bir aydan fazla sağlık kurulu raporu alan burslu araştırma görevlisine burssuz izin
verilebilir.
(2) Burslu öğrenci bu maddede sayılan eğitim durumuna ilişkin değişiklikleri, Mütevelli Heyet
Başkanlığına, değişikliğin ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde bildirmek zorundadır.
Durumunu bildirmeyen ve durumundaki değişiklik Mütevelli Heyet Başkanlığınca tespit edilen öğrencinin
bursu kesilir.
Bursun devam etme şartları
MADDE 33- (1) Bursun devam etmesi için, burslu öğrencinin, eğitimi süresince her yarıyıl sonunda,
ilgili yarıyılda başarılı olduklarını gösteren bölümlerinden onaylı not dökümü veya resmî bir belge ile
çalışma raporunu, her yarıyıl başında öğrenci belgesini Mütevelli Heyet Başkanlığına teslim etmesi
zorunludur:
(2) Belgelerini teslim etmeyen öğrencinin bursu dondurulur. Bursun dondurulma tarihinden itibaren bir
ay içerisinde belgelerini teslim etmeyen burslu öğrencinin bursu Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile
kesilir.

Burslu öğrencinin yükümlülükleri
MADDE 34- (1) Burs verilen öğrenci mecburi hizmetini, burs aldığı süreden aşağı olmamak kaydıyla
Üniversitenin Kazakistan’daki birimlerinde yapar. Mecburi hizmet süresi; aylık burs verilen ayların birebir
hesaplanması ile bulunur.
(2) Burslu öğrenciler, hazırladıkları yüksek lisans ve doktora tezinin birer örneğini, yazılı ve bilgisayar
ortamında, Mütevelli Heyet Başkanlığına gönderir.
Ödenmiş bursların tahsili
MADDE 35- (1) Bu Yönetmeliğin 32 nci ve 33 üncü maddelerinde gösterilen sebeplerle bursu kesilen
veya eğitim gördüğü lisansüstü eğitim programlarından mezun olduktan sonra mecburi hizmetini yerine
getirmeyen öğrenciye ödenen tüm burslar ve yapılan diğer harcamalar, sözleşme esaslarına göre ve yasal
faizi ile birlikte Mütevelli Heyet Başkanlığınca geri alınarak Mütevelli Heyet Bütçesine irat kaydedilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Burs artırımı
MADDE 36- (1) Bu Yönetmeliğin yukarıdaki maddelerinde belirtilen parasal değerleri, her yılın Ocak
ayında, aynı aydan başlayarak bir yıl süreyle geçerli olmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
yayınlanan yıllık Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)’ni aşmayacak oranlarda arttırmaya Mütevelli Heyet
Başkanı yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 37- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip 01-02/11/2008 tarihli 33. Mütevelli
Heyet Toplantısında (Karar No: 4.2) kabul edilen “Mütevelli Heyet Başkanlığı Burs Yönetmeliği”
yürürlükten kalkar.
Yürürlük
MADDE 38- (1) Bu Yönetmelik, 04 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyet Başkanı, Rektör ve Rektör Vekili yürütür.
Yönetmeliğin kabul edildiği Mütevelli Heyet Toplantısının
Tarihi: 02/ 06 / 2012

Toplantı Numarası: 42

Karar Numarası: 17.2.13

