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Bursların Kapsamı

BURSLARIN KAPSAMI

Bursluluğun ve ödemelerin başlatılması
Bursluluk, yapılan seçim çalışmaları ve değerlendirmeler
neticesinde burslandırılması uygun görülen öğrencilerin
bursluluk taahhütnamesini imzalaması ile başlatılır.
Burs ödemelerinin başlatılabilmesi için ise burslandırılan
öğrencinin yerleştirildiği programa kayıt yaptırması gerekir.
Öğrenci belirlenen süre içerisinde yerleştirildiği programa kayıt
yaptırmaz ise bursluluğu kendiliğinden sona erer.

Öğrencinin kayıt
yaptıramamasının
kendi kusuru
dışındaki sebeplerden
kaynaklandığını
belgelendirmesi halinde
konu Başkanlıkça ayrıca
değerlendirilir.

Bu sebepler;
yerleştirilen programın
açılmamış olması,
Türkiye’ye intikalinin
kendisinden
kaynaklanmayan
nedenlerle gecikmesi
vs. olabilir.

Bursların Kapsamı

Ödemeler
Yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilerin burs
ödemeleri on iki ay süreyle her ayın 25inde olacak şekilde
aylık olarak yapılır.
Türkiye Burslusu öğrencilerin banka hesapları öğrenciler
adına Başkanlık* tarafından açılır. Öğrencilerin açılan
banka hesaplarını kullanabilmeleri için adlarına açılmış
olan banka hesabını güncelleştirmeleri gerekir.
Haksız yapılan ödemeler
Ödemeler, öğrencinin burs
ödemesini hak ettiği geriye
dönük bir ayı kapsar. Bir
ay içerisinde en az 20 gün
burs ödemesine engel bir
durumu olmayan öğrenci
burs ödemesini hak etmiş
sayılır. Örneğin; burs
ödemesini 21 Temmuz
tarihinden itibaren hak
etmiş bir öğrencinin
Temmuz ayı bursu
yatırılmaz. Bu öğrencinin
burs ödemeleri Ağustos
ayından itibaren başlatılır.

Kendisine herhangi
bir nedenle (öğretim
kurumunun bilgi ve
belgeleri geç göndermesi,
öğrencinin bildirim
yükümlülüklerine
uymaması vs.) haksız
yapılan ödemenin tamamı,
öğrenciye yapılacak burs
ödemelerinden burs
miktarının % 25’i oranında
aylık olarak mahsup edilir.
Ancak, yeterli sürenin
bulunmamasından dolayı
yapılan haksız ödemenin
tamamının mahsup
edilemeyeceğinin anlaşıldığı
durumlarda bu oran haksız
yapılan ödemeyi geri alacak
şekilde belirlenir.

*Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
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Bursların Kapsamı

Banka Hesaplarının
Güncelleştirilmesi
Bursu dondurulan,
durdurulan, kesinti yapılan
ya da bursu iptal edilen
öğrenci hakkında yapılan
işlemin hatalı olduğunun
tespiti halinde işlemin
yapıldığı tarih itibariyle
geriye dönük ödeme yapılır.
Bu ödeme sadece aylık burs
ödemelerine ilişkin olup
destekleri kapsamaz.

Banka hesaplarının
güncelleştirilmesi için
öğrencilerin pasaport ve
ikamet izni, ikamet izni
yoksa kaldıkları yurtlardan
alınacak ikamet adresini
belirtir yazı veya öğrenci
belgesi ile birlikte en
yakın Vakıfbank şubesine
gitmeleri gerekir.

Bursların Kapsamı

Bursluluk Süreleri

Lisans:
1 yıl Türkçe öğretimi + normal lisans eğitimi süresi.

Normal lisans eğitimi süresi yerleştirilen programa göre farklılık
gösterebilmektedir. Örneğin, Hukuk, Uluslararası İlişkiler 4 yıl,
Diş Hekimliği 5 yıl, Tıp 6 yıl.
Yüksek Lisans:
1 yıl Türkçe öğretimi + 2 yıl yüksek lisans eğitimi.

Doktora:
1 yıl Türkçe öğretimi + 4 yıl doktora eğitimi.

Bilimsel Hazırlık
Yüksek lisans ve
doktora öğrencilerine
yerleştirildikleri
programlarda bilimsel
hazırlık okutulmasının
zorunlu olması halinde bir
yılı geçmemek kaydıyla
bilimsel hazırlık eğitimi için
süre verilebilir.

Ek süre- Açıklama -1
Hazırlık hariç yerleştirildiği
lisans, yüksek lisans
veya doktora programı
kapsamında yukarıda
belirtilen süreler içerisinde
mezun olamayan
öğrencilere ek süre
verilmesi öğrencinin talebi
ve Başkanlığın uygun
görüşüne tabidir.
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Bursların Kapsamı

Ek Süre- Açıklama -2
Öğrenciler en fazla bir yıl ek
süre talebinde bulunabilirler.
Ek süre talebinde bulunacak
öğrencilerin, bursluluk
sürelerinin sona ermesine
en az üç ay kala Başkanlığa
başvurmaları gerekir.

Başvuruda bulunacak
öğrencilerin ek süre
gerekçelerini ve talep
ettikleri ek süre içerisinde
mezun olabileceklerini
belgelendirmeleri gerekir.

Örneğin; mezuniyetin sağlık gerekçeleri nedeniyle gecikmiş
olması halinde sağlık raporu; lisans öğrencilerinin
mezuniyet için gerekli kredi miktarı ve ek sürede bu krediyi
alabileceklerine ilişkin üniversitelerinden alacakları yazı;
yüksek lisans ve doktora öğrencileri için tez izleme tutanak ve
tez ilerleme raporları, tez danışmanın tez çalışması hakkındaki
görüşleri, tez çalışmasının uzaması hakkında varsa enstitünün
görüşleri, tez jürisinin toplanamaması hakkında enstitünün
kararı vs. Belgelendirilmeden ve süresinde yapılmayan
başvurular değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirmeye
alınan talepler, sunulan belgeler dikkate alınarak incelenir ve
öğrenciye bilgi verilir.

Bursların Kapsamı
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Bursların Kapsamı

Destekler
Ulaşım desteği
Öğrencilere ilk geliş ve mezuniyet sonrası gidiş sırasında ulaşım
desteği Başkanlık tarafından sağlanır. Ulaşım desteği, biletlerin
Başkanlık tarafından temini veya belirlenmiş tutarda nakdi ödeme
şeklinde olabilir.
İlk gelişte kendi imkânlarıyla
bilet alan öğrencilere
ulaşım desteği yapılabilmesi
için öğrencilerin biletleri
Başkanlığa ibraz etmeleri
gerekir.

Mezunlara ulaşım
desteği yapılabilmesi
için, öğrencilerin mezun
olduklarını belgelendirmeleri
ve mezuniyet tarihinden
itibaren altı ay içerisinde
ülkelerine dönüş
yapacaklarını beyan etmeleri
gerekmektedir.

Sağlık
Türkiye Burslusu öğrencilerin sağlık giderleri
Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında
Başkanlığımızca karşılanır.

Barınma
Türkiye Burslusu öğrencilerin
barınma ihtiyaçları
Başkanlığımızca karşılanır.
Öğrenciler imkanlar
çerçevesinde yerleştirildikleri
üniversitelere yakın olan
yurtlara yerleştirilir.
Yurt hakkından feragat eden
öğrenciler için Başkanlığımızca
yeniden yurt yerleştirilmesi ve
barınma yardımı yapılmaz.

Sosyal Güvenlik Kurumu
nezdinde öğrenci adına
yapılması gereken tescil,
prim ödemesi, tescil
yenileme gibi işlemler
Başkanlığımızca yapılır.
Ancak, herhangi bir
şekilde bursla ilişiği kesilen
öğrencilerin eğitimlerine
devam etmeleri halinde
bu işlemlerin kendilerince
yapılması gerekmektedir.

Bursların Kapsamı

(Önemli)
GSS Tescil işlemlerinin
yapılabilmesi için öğrencinin
yabancı uyruklu numarasını
bir an önce alması ve
Başkanlığımıza bildirmesi
gerekmektedir.
Genel Sağlık Sigortalı
öğrenciler, özel

hastanelerden bir miktar
katkı payı ödeyerek, devlet
hastanelerinden ise ücretsiz
olarak yararlanırlar. Doktorun
uygun gördüğü ilaçları
reçeteleri ile herhangi bir
eczaneden sadece katkı payını
ödeyerek tedarik ederler.

Türkçe öğretimi ve
üniversite ücretleri

İkamet izni
defter bedeli

Öğrencilerin üniversite
ve Türkçe hazırlık eğitimi
ücretleri Başkanlık
tarafından ödenir.

Öğrencilerin ödedikleri ikamet
izni defter bedeli (değerli
kâğıt bedeli) bir defaya
mahsus olmak üzere Başkanlık
tarafından öğrencilerin
hesaplarına yatırılır.
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İkamet İzni ve Barınma

İKAMET İZNİ VE BARINMA

İkamet izni
Türkiye’ye giriş yapan
uluslararası öğrencilerin
en geç 30 gün içerisinde
yerleştirildikleri ildeki
il emniyet müdürlüğü
yabancılar şubesine
müracaat etmeleri gerekir.

Öğrenciler ikamet izin
süreleri dolmadan süre
uzatımı için il emniyet
müdürlüğü yabancılar
şubesine başvuru yapmak
zorundadır. Süre bitiminden
itibaren 15 gün içerisinde
başvuru yapmayan
öğrenciler ceza ödemek,
sınır dışı edilmek, Türkiye’ye
giriş yasağı gibi çeşitli
yaptırımlarla karşılaşabilirler.

İkamet adresi değişikliği
halinde 48 saat içinde,
medeni hal değişikliği
halinde 15 gün içinde,
ikamet tezkeresi kaybı
durumunda ise 15 gün içinde
il emniyet müdürlüklerinin
bilgilendirilmesi zorunludur.
Türkiye’de bir yükseköğretim
kurumundan mezun olan
öğrenciler bir defaya mahsus
olmak üzere 6 (altı) aya
kadar ikamet izni alabilirler.

İkamet İzni ve Barınma

Barınma

Yurt kayıt işlemleri
Öğrencilerin yurt
yerleştirmeleri ve yurt
ödemeleri Başkanlık
tarafından yapılır. Öğrenci
öğrenim göreceği şehre
vardıktan sonra kendisine
bildirilen yurt adresine
giderek kayıt yaptırır.
Türkiye Bursları kapsamında
sunulan yurtlarda kalmak
isteyen öğrenciler yurt
idaresinin uyguladığı
disiplin kurallarına uymak
zorundadır. Yerleştirildikleri
yurtların mevzuatına göre
disiplin cezası alanların bursu
Başkanlığa bildirildiği tarihten
itibaren 3 ay boyunca %25
kesintili ödenir. Yurttan süresiz
çıkarma cezası gerektirecek
hal ve hareketlerde bulunan
öğrencilerin bursları ise 6 ay
süre ile %50 kesintili ödenir.
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Türkçe Öğretimi

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Türkçe Öğretimi
Türkiye Bursları
kapsamında
burslandırılan
öğrencilerden (yabancı
dilde eğitim veren
programlara yerleştirilen
öğrenciler dâhil) Türkçe
yeterlilik belgesine
sahip olmayanlar bir yıl
süreyle Türkçe hazırlık
eğitimi alırlar.
Türkçe Yeterlilik
belgesine sahip olan
öğrenciler ise doğrudan
akademik eğitime
başlayabilirler.

Yeterlilik Belgeleri
Türkçe yeterlilik belgesi olarak;
Üniversitelere bağlı Türkçe öğretim merkezleri ve Kurul*
kararıyla uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlar
tarafından verilen C1 sertifikası,
Türkçe eğitim veren lisans veya lisansüstü
bölüm/program mezuniyet belgesi,
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yurtiçi veya
yurtdışındaki liselerden alınan
mezuniyet diplomaları kabul edilir.
Yukarıda belirtilen Türkçe
yeterlilik belgelerine
sahip olmayan/sunmayan
öğrencilerin yeterli
düzeyde Türkçe bilmediği
kabul edilir ve Türkiye
Bursları sisteminde Türkçe
hazırlık öğrencileri olarak
kaydedilirler.
Türkçe öğretim merkezlerine yerleştirildikleri
halde Türkçe yeterlik belgesi alarak doğrudan
üniversite eğitimine başlayan öğrencilerin
durumlarını en geç 10 gün içinde Başkanlığımıza
bildirmeleri gerekmektedir.
Türkçe yeterlilik sınavı
Yeterli düzeyde Türkçe bildiği halde bunu belgelendiremeyen
öğrenciler Türkçe muafiyet sınavına girebilir ve başarılı
oldukları takdirde doğrudan üniversite eğitimlerine
başlayabilirler. Öğrenciler, Türkçe yeterlilik sınavlarına
yerleştirildikleri Türkçe öğretim merkezinde ücretsiz olarak
katılırlar. Yeterlilik sınavı takvimi ve sınavla ilgili diğer
bilgiler Davet Mektubunda belirtilen öğretim merkezinden
öğrenilebilir.

*Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu

Türkçe Öğretimi

Öğretim merkezine kayıt
Öğrenciler, yerleştirildikleri Türkçe
öğretim merkezlerine Davet
Mektubunda belirtilen belgeleri
sunarak kayıt yaptırırlar.

Devam zorunluluğu
Öğrenciler derslere devam etmekle
yükümlüdürler. Aylık mazeretsiz
devamsızlığı aşağıdaki tabloda
belirtilen saatleri aşan öğrencilerin
bursları takip eden üç ay boyunca
%25 kesintili ödenir. Tabloda
belirtilen toplam azami devamsızlık
saatinden fazla mazeretsiz/izinsiz
devamsızlık yapan öğrencilerin
bursları ise iptal edilir.

Kur

Toplam
Saat

Normal
Eğitim

Akademik
Türkçe

Hafta
Sayısı

Haftalık
Ders Saati

Aylık Azami
Devamsızlık
Saati

Toplam Azami
Devamsızlık
Saati

A1

960

800

160

32

30
(Yıl Boyunca)

22

100

A2

780

630

140

32

25
(Yıl Boyunca)

20

90

B1

600

500

100

32

20
(Yıl Boyunca)

16

80

B2

420

340

80

14

30
(I. Dönem
Boyunca)

22

50

C1

350

240

110

14

25
(I. Dönem
Boyunca)

20

40
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Türkçe Öğretimi

Mazeretli Devamsızlık
Öğrencilerin mazeretli sayılabilmesi
için durumlarına ilişkin belgeleri
Başkanlığa sunarak mazeret izni
talebinde bulunmaları gerekir.
Başkanlıkça yapılacak değerlendirme
neticesinde mazeretleri kabul
edilen öğrencilerin mazeret süreleri
devamsızlıktan sayılmaz. Bu bilgi
Başkanlık tarafından Türkçe Öğretim
Merkezine de iletilir.

Hazırlık eğitiminde
başarısız olan öğrencilerin durumu
Bir yıllık Türkçe öğretimi sonunda C1
düzeyinde Türkçe dil yeterlilik belgesi
alamayan öğrencilerin burslulukları,
yeterlilik belgesi ibraz edene ve akademik
eğitime başladığını belgelendirene kadar
en çok bir yıl süreyle dondurulur.
İkinci yılın sonunda da Türkçe dil
yeterliliğini alamayan öğrencilerin
burslulukları iptal edilir.

Türkçe Öğretimi

Güz Yarıyılında Başarılı Olan Öğrenciler
Türkçe hazırlık eğitimini,
öğretim yılının birinci
yarıyılında başarıyla
tamamlayarak C1
sertifikası alan öğrenciler,
üniversiteleri tarafından
uygun bulunması halinde
ikinci yarıyılda akademik
eğitimlerine başlarlar.

Üniversiteleri tarafından
bir yarıyıl izinli sayılırlar.
ilgili eğitim öğretim yılının Bu süre bursluluk
ikinci yarıyılında akademik süresinden sayılmaz.
eğitime başlaması uygun
bulunmayan öğrenciler ise
Türkçe öğretimine en yüksek
kurdan devam ederler
veya talep etmeleri halinde
bursları dondurularak,
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Bursların
AkademikKapsamı
İşlemler

AKADEMİK İŞLEMLER

Üniversite ve/veya bölüm/program
değişikliği taleplerine ilişkin işlemler
Öğrencilerin yerleştirildikleri programlarda
eğitimlerini tamamlamaları esastır. Ancak
aşağıda belirtilen hallerde Başkanlığın
ve YÖK’ün uygun görüşü veya onayıyla
üniversite ve/veya bölüm/program
değişikliği yapılabilir.

Yatay geçiş
Lisans düzeyindeki öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yatay geçiş
yapabilirler.
Lisansüstü düzeyindeki öğrenciler program değiştirmemek
şartıyla, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri
uyarınca yatay geçiş yapabilirler.
Yüksek lisansta en geç ikinci yarıyılın
sonuna kadar, doktorada ise yeterlik
sınavına kadar yatay geçiş yapılabilir.

Bursların Kapsamı
Akademik
İşlemler

Yatay geçiş talepleri ilgili
üniversite tarafından
uygun bulunan öğrencilerin
söz konusu kararı en geç 15
gün içerisinde Başkanlığa
bildirmeleri gerekir.

Başkanlıkça yatay geçişi
uygun görülen öğrencilere
15 gün içerisinde cevap
verilir ve yatay geçişin
yapıldığı üniversiteye
öğrenim harcı ile ilgili gerekli
bilgilendirmeler yapılır.
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Akademik İşlemler

Mücbir (zorunlu) sebepler
Öğrenciler bölüm/program açılmaması, akademik gerekçeler
gibi mücbir sebeplerin varlığı hallerinde üniversite ve/veya
bölüm/program değişikliği talebinde bulunabilirler.

Mücbir sebepler nedeniyle
değişiklik talepleri Türkçe
öğretimi hariç olmak
üzere ilgili programdaki
birinci yarıyılın sonuna
kadar yapılabilir. Değişiklik
talebinde bulunacak
öğrencilerin durumlarını
belgelendirerek akademik
dönemin başlangıcından
itibaren en geç 15 gün
içerisinde Başkanlığa
başvurması gerekmektedir.
Söz konusu talepler Başkanlık
tarafından değerlendirilir ve
talepte bulunan öğrencilerin
mazeretleri geçerli bulunursa

Başkanlık tarafından uygun
bulunan üniversiteye ve/
veya bölüme/programa YÖK
tarafından yerleştirilirler.
Bölüm değişiklikleri uygun
görülmekle birlikte bölüm
ve/veya programın ilgili
dönemde açılmaması veya
öğrencinin fakülte/enstitü
tarafından ilgili dönemde
akademik eğitime devam
etmesine izin verilmemesi
halinde yerleştirme işlemleri
bir sonraki eğitim öğretim
yılının birinci yarıyılında
değerlendirilir.

İzinler

İZİNLER

Akademik eğitime ara verilen dönemlerdeki yurt içi ve yurt dışı izin işlemlerinde
öğrencilerin Başkanlığa bildirimde bulunmaları yeterlidir. Akademik eğitimin
devam ettiği dönemlerde ise öğrencilerin izin ile kayıt dondurma işlemleri
eğitim gördükleri kurumların mevzuatına ve Başkanlığın uygun görüşüne tabidir.

Öğrenciler, izin ve
kayıt dondurma
işlemleri için eğitim
gördükleri kurumdan
alacakları izin/kayıt
dondurma belgesi ile
Başkanlığa müracaat
ederler ve Başkanlığın
uygun görüşü ile izinli
sayılırlar.
Akademik dönemdeki
izinlerin; akademik
çalışma için olması,
bir kanuni zorunluluğa
dayanması ya da
olağanüstü bir şarta
bağlı olması gerekir.
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İzinler

Aşağıda belirtilen durumlar hariç akademik
eğitimin devam ettiği dönemlerde verilecek
izinlerin toplam süresi bir aydan fazla
olamaz.
Mücbir (zorunlu) sebepler
nedeniyle verilen izinler
Akademik dönem içerisinde hastalık, askerlik
vb. mücbir sebeplerle belirli bir süreyi raporlu/
izinli olarak Türkiye dışında geçirmek isteyen
öğrencilerden rapor/izin süresi bir aydan fazla
olanların bursları dondurulur. Öğrencilerin
alacakları raporu ve Türkçeye tercümesini
Başkanlığa ve öğrenim gördüğü eğitim kurumuna
sunmaları gerekir. İzin hallerinde ise Başkanlık
onayı şarttır. Bu tür durumlarda, gerekmesi
halinde öğrencinin kaydını dondurması ve kaydının
dondurulduğuna dair belgeyi Başkanlığa bildirmesi
gereklidir.

Akademik araştırma izinleri
Enstitü kararı ile tez
çalışmasını yurtdışında
yapacak yüksek lisans ve
doktora öğrencilerine,
belgelerini Başkanlığa
ibraz etmeleri şartıyla
öğrenimleri süresince bir
yıla kadar izin verilebilir.
Ancak bu durumdaki
öğrencilere en fazla 6 aya
kadar burs ödemesi yapılır.

İzinler

Öğrenci değişim programları
Başkanlığın uygun gördüğü ulusal veya uluslararası
öğrenci hareketliliği programları kapsamında,
eğitimlerine başka bir yükseköğretim kurumunda devam
edecek öğrencilere, ayrı programlarda olmak üzere en
fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin
15 gün içerisinde kabul belgeleri ile birlikte Başkanlığa
bildirimde bulunmaları gereklidir. Ancak bunlardan,
eğitimlerine yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda
devam edecek öğrencilerin aylık bursları %50 kesintili
olarak ödenir.
Değişim programları kapsamındaki öğrencinin vatandaşı
olduğu ülkelere gitmesi durumunda ise öğrencinin
bursu ilgili öğrenim hareketliliği programı süresi kadar
dondurulur.
Örneğin; Erasmus programı kapsamında
yurtdışında öğrenim gören bir öğrencinin bursu,
eğer 1 eğitim dönemi için gitti ise %50 kesintili
ödenir.
Öğrenci Erasmus kapsamında 2 dönem yurtdışında
kalacaksa 2. dönem bursu dondurulur.
Mevlana değişim programı kapsamında 1
eğitim dönemi için yurtdışına giden öğrencilerin
bursları %50 kesintili ödenir. Öğrencinin daha
önce Erasmus’tan faydalanmış olması bu durumu
değiştirmez.
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İzinler

Öğrenci Değişim Programları Kapsamında Verilen İzinler
İzin işlemlerine ilişkin bildirim yükümlüklerini yerine
getirmeyen öğrencilerin burslulukları, ilgili öğrenim
hareketliliği programı süresi kadar dondurulur.
İzin dönemlerinde burs ödemeleri
Akademik eğitime ara
verilen dönemlerdeki
izinlerde ve Akademik eğitim
dönemlerinde olup 1 aydan
daha kısa süreli kullanılan
izinlerde burs ödemeleri
devam eder.

İzin kullanan öğrencilerin
dönüşlerinde bu durumu
Başkanlığa bildirmeleri
gerekmektedir.

Öğrencilere verilen izinler
sadece bursluluk işlemlerinin
takibi içindir. Bu süreçte,
öğrencilerin ikamet, yurt,
eğitim gibi işlemler nedeniyle
tabi oldukları mevzuattan
doğan yükümlülükleri devam
eder.

BurslulukHakkının
HakkınınKısmen
Kısmi Veya
Bursluluk
veya Sürekli Kaybına Neden Olan Haller

BURSLULUK HAKKININ KISMEN
VEYA SÜREKLİ KAYBINA NEDEN
OLAN HALLER

Akademik başarısızlık

Öğrencilerin akademik performans bakımından
dönemsel not çizelgeleri (transkript) periyodik olarak
Başkanlık tarafından takip edilir.

Bilimsel hazırlık
öğrencileri
Bilimsel hazırlık programında
başarısız olan öğrencilerin
burslulukları, yerleştirildikleri
programda akademik
eğitime başladıklarını ibraz
edene kadar dondurulur.
Dondurulan bu süre bursluluk
süresinden sayılmaz.
Bilimsel hazırlık programında
ikinci yılın sonunda da başarılı
olamayanların burslulukları
iptal edilir.

Lisans öğrencileri
İlk eğitim yılının sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 4,00 üzerinden 1,80 ile
2,00 aralığında kalanların bir sonraki eğitim yılı başlangıcından itibaren bursları
%25 kesintili olarak ödenir.
İlk eğitim yılının sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 4,00 üzerinden 1,80’nin
altında kalan veya sınıf tekrarı yapan öğrencilerin bir sonraki eğitim yılı
başlangıcından itibaren bursları %50 kesintili olarak ödenir.
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Bursluluk Hakkının Kısmen veya Sürekli Kaybına Neden Olan Haller

Ağırlıklı genel not ortalaması 1,00’in altında
kalanların durumu Başkanlıkça ayrıca
değerlendirilir ve yapılan değerlendirme
neticesinde kesinti uygulansa dahi başarılı
olamayacağı kanaati oluşan öğrencilerin bursları
iptal edilir.
İkinci ve müteakip eğitim yılları sonunda ağırlıklı
genel not ortalaması 4,00 üzerinden 1,00’ın altında
kalanların bursları iptal edilir.
İkinci ve müteakip eğitim yılları sonunda ağırlıklı
genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,00’ın altında
kalanların veya sınıf tekrarı yapanların bir sonraki
eğitim yılından itibaren aylık bursları %50 kesintili
olarak ödenir. Söz konusu öğrencilerin burs kesintisine
sebep olan durumun takip eden yılların herhangi
birinde tekrarı halinde bursları iptal edilir.
İkinci defa sınıf tekrarı yapanların bursu iptal edilir.

Yüksek lisans öğrencileri
Bilimsel hazırlık dersleri alanlar hariç iki yarıyıl sonunda
ilgili Enstitünün belirlemiş olduğu zorunlu kredi ve
seminer derslerini başarı ile tamamlayamamış olanların
aylık bursu bir yarıyıl boyunca %25 kesintili ödenir. Üç
yarıyıl sonunda da zorunlu kredi ve seminer derslerini
tamamlayamamış olan öğrencilerin bursu ise iptal edilir.
Bilimsel hazırlık derslerini yüksek lisans dersleri ile
birlikte alanlar için yukarıda belirtilen sürelere bir yarıyıl
daha eklenir. Ayrıca, ders dönemini tamamlaması
için gerekli kredi yükü yirmi biri geçenlerin durumu
Başkanlıkça değerlendirilir.
Zorunlu kredi ve seminer derslerini başarı ile
tamamlayıp tez çalışmasını bir yıl sonunda başarı ile
tamamlayamayanların bursu iptal edilir.

Bursluluk Hakkının Kısmen veya Sürekli Kaybına Neden Olan Haller
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Doktora öğrencileri
Bilimsel hazırlık dersleri
alanlar hariç üç yarıyıl
sonunda yeterlik sınavı
aşamasına geçmek için gerekli
krediyi tamamlayamamış
olanların aylık bursu bir
dönem boyunca %25 kesintili
ödenir.
Dördüncü yarıyılın
sonunda da ders aşamasını
tamamlayamayanların bursu
bir dönem boyunca %50
kesintili ödenir.
Beşinci yarıyıl sonunda
yeterlilik sınavına girememiş
olanların bursu iptal edilir.
Doktora yeterlik sınavında
başarısız olan öğrencilerin
burslulukları yeterlik
sınavından geçinceye kadar
%50 kesintili ödenir. İki sınav
arasında en çok bir yarıyıl süre
tanınır.
Yeterlik sınavında ikinci kez
başarısız olanların bursu iptal
edilir.
Bilimsel hazırlık derslerini
doktora dersleri ile birlikte
alanlar için bu bendin
yukarıda belirtilen sürelere
bir yarıyıl daha eklenir. Ayrıca,
ders dönemini tamamlaması
için gerekli kredi yükü yirmi
biri geçenlerin durumu
Başkanlıkça değerlendirilir.
Tez dönemine geçip dört
yarıyıl sonunda tezini teslim
etmeyenlerin bursu iptal
edilir.
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Burs kesintisine sebep olan
durumun ortadan kalktığını
belgelendiren öğrencilerin
müteakip bursları tam
olarak ödenir.
Örneğin, Akademik
öğretime 2014–2015
eğitim-öğretim yılında
başlayan bir öğrencinin yıl
sonunda yapılan transkript
incelemesinde not
ortalamasının 1,75 olması
durumunda; 2015–2016
öğretim yılı itibariyle bursu
%50 kesintiyle ödenecektir.
Ancak bu öğrencinin 2015–
2016 güz dönemi sonunda
not ortalamasını 2,00’ye
yükseltmesi ve bu durumu
Başkanlığa bildirmesi
durumunda 2015–2016
bahar dönemi bursları
tam ödenecektir.

Akademik başarı ölçütleri
çoğu üniversitenin ders
geçme, şartlı ders geçme,
sınıf geçme ve mezuniyet
için gerekli ağırlıklı genel not
ortalamaları ve tam zamanlı
öğrencilik haklarından
faydalanmak içiz zorunlu
olan süreler dikkate
alınarak belirlenmiştir.
Üniversitelerin mevzuatı
gereği yukarıda belirtilen
akademik performans
ölçütlerinden farklılık arz
eden durumlar Başkanlıkça
ayrıca değerlendirilir.

Devamsızlık
Üniversite eğitimine başladıktan
sonra bir dönem içinde iki aydan fazla
sürekli veya aralıklarla öğrenimlerine mazeretsiz devam etmeyen
öğrenciler ile final ve bütünleme sınavlarının tamamına geçerli bir
mazereti bulunmaksızın girmeyen öğrencilerin burslulukları iptal
edilir.
Vize, final veya bütünleme sınavlarından birine geçerli bir mazereti
bulunmaksızın girmeyen veya devamsızlık nedeniyle sınavlara
girme hakkını kaybeden öğrencilerin bursları durumun tespitinden
itibaren üç ay süreyle % 25 kesintili ödenir.

Bursluluk Hakkının Kısmen veya Sürekli Kaybına Neden Olan Haller

Kayıt yapmama/yenilememe
Geçerli bir mazereti bulunmaksızın üniversite
kaydını yapmayan/yenilemeyen ve dil hazırlık
sınıfları hariç ders kaydı yapmayan öğrencilerin
bursları iptal edilir.
Kayıt dondurma
Öğrenim gördüğü kurumca kaydı dondurulan
öğrencinin bursu, aralıklı veya toplam olarak en
fazla bir öğretim yılı dondurulur.
Bir öğretim yılından fazla kayıt donduran
öğrencinin bursu iptal edilir.
Öğrenim kurumları disiplin kurallarına uymama
Öğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan
öğrencilerden; Cezası 1 haftadan 1 aya kadar
olan öğrencinin üç ay boyunca aylık bursu %50
kesintili ödenir.
1 aydan 1 yarıyıla kadar olan öğrencinin altı ay
boyunca bursu dondurulur.
Bir yarıyıldan fazla uzaklaştırma veya öğretim
kurumundan çıkarma cezası alanların ise
burslulukları iptal edilir.
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Burs Durdurma, Burs Dondurma ve Burs İptalinin Sonuçları

Diğer haller
Başvuru süreci veya bursluluğun herhangi bir aşamasında yanlış
bilgi veya belge beyanında bulunduğu tespit edilen öğrencilerin
burslulukları iptal edilir.
Bursluluğun herhangi bir aşamasında Türk vatandaşlığına geçen
öğrencilerin burslulukları iptal edilir.
Haklarında idari-adli kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin
bursluluk durumları Başkanlık tarafından ayrıca değerlendirilir.
Taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hüküm giyen
öğrencilerin burslulukları iptal edilir.
Başkanlığın uygun gördüğü ulusal veya uluslararası öğrenci
hareketliliği veya proje bazlı faaliyetlerden sağlanan destek/
hibe programları hariç, Türkiye’deki başka bir kamu kurum veya
kuruluşundan burs alan öğrencilerin burslulukları iptal edilir.

BURS DURDURMA,
BURS DONDURMA VE BURS İPTALİNİN SONUÇLARI
Burs
durdurma
Öğrencinin, bursluluğu ile
ilgili işlemlerin yeniden
değerlendirilmesinin
gerektiği hallerde bursu
durdurulur.
Bursu durdurulan öğrenciye
değerlendirme süresince
aylık burs ödemesi
yapılmaz.
Değerlendirmenin olumlu
sonuçlanması durumunda,
aylık burs ödemesi başlatılır.
Ayrıca ödenmemiş aylık
bursları da ödenir.

Burs dondurma ve
burs iptalinin sonuçları
Bursu dondurulan öğrencilere
aylık burs ödemesi ve Türkçe
öğrenimi ödemeleri yapılmaz.
Bursluluğu iptal edilen
öğrencilere tekrar burs
bağlanamaz.
Öğrencilerin bursluluklarının
iptal edilmesi durumunda
İçişleri Bakanlığı, Yüksek
Öğretim Kurulu Başkanlığı,
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığı ve Türkçe
öğretim merkezi Başkanlık
tarafından bilgilendirilir.

www.turkiyeburslari.org
www.turkiyeburslari.gov.tr
www.trscholarships.org
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