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BURSLARIN KAPSAMI

Bursluluğun ve Ödemelerin Başlatılması

• Bursluluk, yapılan seçim çalışmaları ve değerlendirmeler 
neticesinde Türkiye’de eğitim görmesi uygun görülen 
öğrencilerin, bursluluk taahhütnamesini imzalaması ile 
başlatılır.

• Türkçe hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü 
öğrencilerine yönelik burs ödemeleri, bursluluk 
statüsünü kazanan öğrencinin yerleştirildiği programa 
kayıt yaptırması ile başlatılır. 

• Burslu öğrenci, belirlenen süre içerisinde yerleştirildiği 
programa kayıt yaptırmaz ise bursluluk statüsü 
kendiliğinden sona erer.

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

Bu sebepler; yerleştirilen üniversite programının açılmamış 
olması, Türkiye’ye intikalinin kendisinden kaynaklanmayan 
nedenlerle gecikmesi, vs. olabilir.
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BURSLARIN KAPSAMI

Bursluluk Süreleri 

Dil kursu
• Türkçe hazırlık eğitimi süresini geçmemek üzere ilgili 

burs programında belirlenen süre kadar

Önlisans
• 1 yıl Türkçe öğretimi + kayıt yaptırılan önlisans programın 

normal eğitim süresi 

Lisans
• 1 yıl Türkçe öğretimi +  kayıt yaptırılan lisans programının 

normal eğitimi süresi 
Normal lisans eğitimi süresi yerleştirilen programa 
göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, Hukuk ve 
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.

Yabancı Dilde Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık
• Yabancı dilde hazırlık okutulmasının zorunlu olduğu 

durumlarda, 1 yılı geçmemek kaydıyla yabancı dilde 
hazırlık eğitimi için süre verilebilir.

• Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yerleştirildikleri 
programlarda bilimsel hazırlık okutulmasının zorunlu 
olması halinde bir yılı geçmemek kaydıyla bilimsel 
hazırlık eğitimi için süre verilebilir.
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Ek Süre Talepleri

• Öğrenimlerini belirtilen sürelerde tamamlayamayan 
öğrencilere, en fazla bir yıl ek süre verilebilir. 

• Bu süre, sınıf geçme sistemine göre eğitim-öğretim 
yapan tıp, diş hekimliği ve eczacılık programlarında 
eğitim almakta olan öğrenciler için 2 yıla kadar 
uzatılabilir. 

Ek süre için başvuruda bulunacak öğrencilerin ek süre 
gerekçelerini bildirmeleri ve talep ettikleri ek süre içerisinde 
mezun olabileceklerini belgelendirmeleri gerekmektedir. 
Belgelendirilmeden ve süresinde yapılmayan başvurular 
değerlendirmeye alınmaz.  Değerlendirmeye alınan 
talepler, sunulan belgeler dikkate alınarak incelenir ve 
akabinde öğrenciye bilgi verilir.

Örneğin; 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 tutanağı, tez ilerleme raporları, 
tez danışmanın tez çalışması hakkındaki görüşleri, tez 
çalışmasının uzaması hakkında varsa enstitünün görüşleri, 
tez jürisinin toplanamaması hakkında enstitünün kararı vs.

Ek süre verilen 
öğrencilerin 
aylık bursları 
%50 kesintili 
olarak ödenir.

!
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Ödemeler

• Burs ödemeleri, her yıl Başkanlık tarafından belirlenen 
miktarın aylık olarak öğrencilerin hesabına yatırılması 
suretiyle gerçekleştirilir.

• 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. Burs hakkının kazanıldığı ilk ay ve mezuniyet 
durumundaki öğrencinin mezun olduğu ay için 
yapılacak burs ödemelerinde bu süre şartı aranmaz. 

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.

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.
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DESTEKLER

Ulaşım Desteği

• Öğrencilere ilk geliş ve mezuniyet sonrası gidiş 
sırasında ulaşım desteği Başkanlık tarafından sağlanır. 
Ulaşım desteği, biletlerin Başkanlık tarafından temini 
veya nakdi ödeme şeklinde olabilir.

• İlk gelişte kendi imkânlarıyla bilet alan öğrencilere 
ulaşım desteği yapılabilmesi için öğrencilerin biletlerini 
Başkanlığa ibraz etmeleri gerekir.

! Mezunlara ulaşım desteği yapılabilmesi için öğrencilerin mezun olduklarını 
belgelendirmeleri ve mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içerisinde talepte 
bulunmaları gerekmektedir.
Mezun öğrencilerin, bilet taleplerini ülkelerine dönmek istedikleri tarihten en 
az 15 gün önce yapmaları gerekmektedir.
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Sağlık

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

• 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

• GSS Tescil işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencinin 
yabancı kimlik numarasını bir an önce alması ve 
Başkanlığımıza bildirmesi gerekmektedir. Genel Sağlık 
Sigortalı öğrenciler devlet hastanelerinden ücretsiz 
olarak yararlanırlar. Doktorun uygun gördüğü ilaçları 
reçeteleri ile herhangi bir eczaneden sadece katkı payını 
ödeyerek tedarik ederler.

DESTEKLER
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Barınma

• Türkiye Burslusu öğrencilerin 
barınma ihtiyaçları Başkanlığımızca 
karşılanır. Öğrenciler imkânlar 
çerçevesinde yerleştirildikleri 
üniversitelere yakın olan yurtlara 
yerleştirilir.  

• Öğrencilerin KYK’ya bağlı yurtlarda 
barınmaları esastır. KYK’ya bağlı 
yurtlarda barınan öğrencilerin 
ödemeleri Başkanlıkça yapılır.

• Öğrenci, öğrenim göreceği şehre 
vardıktan sonra kendisine bildirilen 
yurt adresine giderek kayıt yaptırır.

• Gerekli görülmesi halinde 
Başkanlığın onayıyla öğrencilere 
barınma yardımı yapılabilir. 
Barınma yardımı, barınma 
ücretlerinin ilgili kuruma 
Başkanlıkça ödenmesi veya 

Başkanlıkça belirlenmiş tutarın 
öğrenciye nakden ödenmesi 
şeklinde olabilir.

• KYK’ya bağlı yurtlarda barınan 
öğrencilerin, yurt değişiklik 
taleplerini KYK Müdürlüğüne 
verecekleri bir dilekçe ile 
gerçekleştirmeleri ve dilekçeyi 
ilgili müdürlüğe sunduktan 
sonra, başvuruları hakkında 
Başkanlığımıza bilgilendirmede 
bulunmaları gerekmektedir.

• Bursluluk statüleri iptal edilen 
öğrencilere en fazla 1 ay süreyle 
barınma desteği verilebilir.

• Yurt hakkından feragat eden 
öğrenciler için Başkanlığımızca 
yeniden yurt yerleştirilmesi ve 
barınma yardımı yapılmaz.

Mezun olan 
öğrencilere 
mezuniyet 
tarihinden 
itibaren en fazla 
2 ay süreyle 
barınma desteği 
verilebilir.

!
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Türkçe Öğretimi ve Üniversite Ücretleri

Vize ve İkamet İşlemleri

• Öğrencilerin üniversite katkı payları ve Türkçe hazırlık 
eğitimi ücretleri Başkanlık tarafından ödenir.

• Bursluluk statüsü kazanan öğrencilerin, Dış 
Temsilciliklerden öğrenci vize/ikamet izni almaları ve 
davet mektubunda belirtilen belgeleri hazırlamaları 
gerekmektedir

• Ülkemizde ikamet izni işlemleri İçişleri Bakanlığı Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

• Bursluluk statüsü kazanan öğrencilerin belirlenmiş yasal 
süreler içerisinde, amacına uygun ikamet izni almak için 
gerekli bilgi ve belgelerle İl Göç Müdürlüklerine başvuru 
yapmaları gerekmektedir.

• İlk defa oturma izni başvurusu yapacak olan 
öğrencilerin vize veya vize muafiyeti süresi bitmeden 
önce ve üniversite kayıt işleminden hemen sonra Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden 
oturma izni için başvuru yapmaları gerekmektedir. 

• Burslu öğrencilere, öğrenim süresini kapsayacak 
şekilde ikamet izni verilebilmektedir

DESTEKLER
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• Uluslararası öğrencilerin ikamet tezkereleri geçerli 
olduğu süre içerisinde Türkiye’ye giriş yapmaları için 
tekrar vize almalarına gerek yoktur. Bu ikamet izniyle 
belirlenen süreler içerisinde Türkiye’den çıkış yapabilir 
ve vize almadan tekrar Türkiye’ye dönebilirler.

• İkamet izni süresi bitmeden uzatma başvurusunun 
yapılmış olması gerekmektedir. Öğrenci, ikamet izninin 
dolmasına 60 gün kalmasından itibaren ikamet izni 
uzatma başvurusu yapılabilmektedir.

Kayıt dondurma, 
üniversiteden ilişik kesme, 
kayıt yenilememe ve 
mezuniyet durumlarında 
öğrenci ikamet izni iptal 
edilmektedir. 

Mezun olacak durumdaki öğrencilerin 
Türkiye’de ikamet etmeye devam 
etmek istemeleri durumunda, 
mezuniyetlerinden önce kalış 
amaçlarına uygun ikamet izni için 
başvuru yapmaları gerekmektedir.

! !
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Burslulukla İlgili İşlemlerde Belgelendirme

Taahhüt Edilen Desteklerde 
Geri Ödeme

• Öğrenciler durumlarında meydana gelen değişiklikleri 
(Kayıt dondurma, yatay geçiş, izin, sağlık raporu, evlilik, 
askerlik, adres değişikliği vb.) en geç 15 gün içerisinde 
Başkanlığa veya Başkanlıkça belirlenmiş birimlere 
bildirmelidirler.

• Öğrencilerin üniversite kayıt durumları Yükseköğretim 
Bilgi Sistemi (YÖKSİS) aracılığıyla kontrol edilmektedir.  
Bu nedenle öğrencilerin YÖKSİS üzerinden kayıt 
durumlarını takip etmeleri ve bilgilerini güncel 
tutmaları gerekmektedir. Öğrencilerin akademik 
durumlarının takibine esas teşkil eden not dökümleri ise 
üniversitelerden talep edilmektedir. 

• İlgili kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgi ve 
belgeler, burslulukla ilgili işlem tesisine esas kabul 
edilmektedir. Bu bilgiler ile öğrenci beyanı arasında 
uyuşmazlık olması halinde, bilgilerin güncelliğini 
sağlamak öğrencinin yükümlülüğündedir.

• Burs programlarında tanımlanmış olmak 
koşulu ile taahhüt edilen desteklerden 
herhangi birinin öğrenci tarafından 
ödenmiş olması halinde, belgelenen 
tutarlardaki ödemeler Başkanlıkça 
belirlenen miktarları aşmayacak şekilde 
öğrenciye yapılır.

ÖDEME

DESTEKLER
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TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Türkçe Öğretimi

• Yeterlilik Belgesi olarak ise aşağıdaki belgeler kabul 
edilir:

• 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.

i. Üniversitelere bağlı Türkçe öğretim merkezleri, Yunus 
Emre Enstitüsü ve Başkanlıkça uygun görülen diğer 
kurum ve kuruluşlar tarafından verilen C1 düzeyinde 
Türkçe yeterlilik belgesi,

ii. Türkçe eğitim veren lisans veya lisansüstü bölüm/
program mezuniyet belgesi,

iii. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına tabi olarak eğitim 
veren kurumlardan alınan lise diploması.



16 BURSLULUK İŞLEMLERİ REHBERİ

• 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 hazırlık eğitimini tamamlayarak Türkçe yeterlilik 
belgesi alan adaylar, bir sonraki eğitim yılında akademik 
eğitime başlarlar. 

• Türkçe öğrenimini eğitim yılının birinci yarıyılında 
başarıyla tamamlayan öğrenciler, üniversiteleri 
tarafından uygun bulunması halinde eğitim yılının ikinci 
yarıyılında akademik eğitime başlarlar. 

• Üniversiteleri tarafından ilgili eğitim yılının ikinci 
yarıyılında akademik eğitime başlaması uygun 
bulunmayan öğrenciler ise Türkçe öğretimine en 
yüksek kurdan devam ederler veya talep etmeleri 
halinde bursları dondurularak, bursluluk süresinden 
sayılmamak üzere bir yarıyıl izinli sayılırlar

Öğrencilerin Türkçe hazırlık eğitimlerini yerleştirildikleri üniversitelerin 
bulunduğu illerdeki Türkçe öğretim merkezlerinde tamamlamaları esastır.

Bir yıllık Türkçe hazırlık 
programında başarısız olan 
öğrencilerin burslulukları, dil 
yeterlilik belgesi ibraz edene ve 
akademik eğitime başladıklarını 
belgelendirene kadar dondurulur. 
Dondurulan bu süre bursluluk 
süresinden sayılmaz. İkinci 
yılın sonunda da dil yeterliliğini 
alamayan öğrencilerin 
burslulukları iptal edilir.

!

!

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
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Öğrenciler derslere devam etmekle yükümlüdürler. Türkçe hazırlık eğitimi 
alan öğrencilerden aylık devamsızlığı 20 saati aşanların bursu takip eden 
üç ay boyunca %25 kesintili ödenir, toplamda 100 ders saatinden fazla 
mazeretsiz/izinsiz devam etmeyenlerin bursları iptal edilir.

!

Türkçe Yeterlilik Sınavı

Türkçe Dil Derslerine Devam Zorunluluğu

• 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.

• Türkçe öğretim merkezlerine yerleştirildikleri halde 
Türkçe yeterlik belgesi alarak doğrudan üniversite 
eğitimine başlayan öğrencilerin durumlarını en geç 10 
gün içinde Başkanlığımıza bildirmeleri gerekmektedir.
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AKADEMİK İŞLEMLER

Üniversite ve/veya Bölüm/Program Değişikliği 
Taleplerine İlişkin İşlemler

Yatay Geçiş

• 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.

• Önlisans ve Lisans düzeyindeki öğrenciler, 24/4/2010 
tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“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.

• Yerleştirildikleri programda en az 1 yarıyılı tamamlamış 
lisansüstü düzeyindeki öğrenciler, 20/4/2016 tarihli ve 
29690 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan “Lisansüstü 
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri uyarınca 
yatay geçiş yapabilirler.

• Yatay geçiş talebi kapsamındaki değişiklikler öğrenciler 
tarafından Başkanlığa 1 ay içerisinde bildirilir.
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Mücbir (zorunlu) sebepler

• Öğrenciler bölüm/program açılmaması, akademik 
gerekçeler gibi mücbir sebeplerin varlığı hallerinde 
üniversite ve/veya bölüm/program değişikliği talebinde 
bulunabilirler. 

• Mücbir sebep nedeniyle değişiklik talebinde bulunacak 
öğrencilerin durumlarını belgelendirerek Başkanlığa 
başvurmaları gerekmektedir. 

• Söz konusu talepler veya Başkanlıkça belirlenen 
zorunlu haller Başkanlık tarafından incelenir ve uygun 
değerlendirilen değişiklikler karar verilmek üzere 
YÖK’ün onayına sunulur.

Mücbir sebepler nedeniyle değişiklik talepleri dil eğitimi hariç olmak üzere 
ilgili programdaki birinci yarıyılın sonuna kadar yapılabilir. 
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İzinler

• Akademik eğitimin devam ettiği dönemlerde 
öğrencilerin izin ile kayıt dondurma işlemleri eğitim 
gördükleri kurumların mevzuatına tabidir.

• Eğitim öğretime ara verildiği dönemlerde kullanılan 
izinler ve eğitim dönemi içinde 1 aydan daha kısa süreli 
kullanılan izinlerde burs ödemeleri devam eder.

• 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.

• Aşağıda belirtilen durumlar hariç akademik eğitimin 
devam ettiği dönemlerde verilecek izinlerin toplam 
süresi bir aydan fazla olamaz.

i. 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 Türkçe’ye tercümesini 
Başkanlığa ve öğrenim gördüğü eğitim kurumuna 
sunmaları gerekir. Bu tür durumlarda, gerekmesi 
halinde öğrencinin kaydını dondurması ve kaydının 
dondurulduğuna dair belgeyi Başkanlığa bildirmesi 
gereklidir. 

• Bu kapsamdaki öğrencilere verilebilecek izinlerin süresi 
en fazla bir yıldır.

AKADEMİK İŞLEMLER
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ii. Akademik araştırma izinleri

• Tez çalışmasını yurtdışında yapacak yüksek lisans ve 
doktora öğrencilerine, belgelerini Başkanlığa ibraz 
etmeleri şartıyla öğrenimleri süresince 6 aya kadar izin 
verilebilir. Bu öğrencilere izinli oldukları süre boyunca 
burs ödemesi yapılır. 

• Akademik araştırma izni talepleri kapsamında 
öğrencilerden; araştırmaya ilişkin danışman görüşü, 
araştırma önerisi/planı, enstitü izin yazısı vb. belgeler 
istenmektedir. 

iii. Öğrenci değişim programları

• Başkanlığın uygun gördüğü ulusal veya uluslararası 
öğrenci hareketliliği kapsamında, eğitimlerine başka bir 
yükseköğretim kurumunda devam edecek öğrencilere, 
15 gün içerisinde Başkanlığa kabul belgeleri ile birlikte 
bildirimde bulunmak kaydıyla en fazla bir yarıyıl izin 
verilebilir. 

• Ancak eğitimlerine yurtdışındaki bir yükseköğretim 
kurumunda devam edecek öğrencilerin burslulukları, 
bursluluk süresinden sayılmak üzere ilgili öğrenim 
hareketliliği programı süresi kadar dondurulur.

• 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.
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BURSLULUK HAKKININ KISMEN 

VEYA SÜREKLİ KAYBINA NEDEN 

OLAN HALLER

Akademik Takip İşlemleri

• Öğrencilerin akademik başarı ve devam durumları 
periyodik olarak takip edilir ve Başkanlık tarafından 
yapılan değerlendirmeler neticesinde ilgili başarı ve 
devam ölçütlerini sağlamadığı tespit edilen öğrencilerin 
aylık burslarının %50’yi aşmamak üzere kesintiyle 
ödenmesine, dondurulmasına veya bursluluklarının 
iptaline karar verilebilir.

• Öğrenciler, öğrenimlerini kesintisiz ve başarıyla 
tamamlamak için gerekli özeni göstermekle 
yükümlüdürler. Söz konusu yükümlülükleri yerine 
getirmediği tespit edilen öğrencilerin burslulukları iptal 
edilir. 

Örneğin; öğrencinin mazeretsiz olarak zorunlu stajlarını 
süresinde yapmaması, tek ders ve bütünleme sınavlarına 
girmemesi, ileriki dönemlere ders bırakması gibi durumlar 
özensizlik olarak değerlendirilmektedir.

• Üniversite ile ilişiği kesildiği bildirilen öğrencilerin 
burslulukları iptal edilir.
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Hazırlık Öğrencileri 

Önlisans Öğrencileri

• Bir yıllık Türkçe hazırlık ve/veya yabancı dilde hazırlık 
programında başarısız olan öğrencilerin burslulukları, 
dil yeterlilik belgesi ibraz edene ve akademik 
eğitime başladığını belgelendirene kadar dondurulur. 
Dondurulan bu süre bursluluk süresinden sayılmaz. 
İkinci yılın sonunda da dil yeterliliğini alamayan 
öğrencilerin burslulukları iptal edilir.

• İlk eğitim yılının sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 
4,00 üzerinden 1,00’ın altında kalan ön lisans 
öğrencilerinin burslulukları iptal edilir.

• İlk eğitim yılının sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 
4,00 üzerinden 2,00’nin altında kalan veya sınıf tekrarı 
yapan ön lisans öğrencilerinin bir sonraki eğitim yılından 
itibaren aylık bursları %25 kesintili olarak ödenir.
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Lisans Öğrencileri

• İlk eğitim yılının sonunda ağırlıklı genel not 
ortalaması 4,00 üzerinden 1,00’ın altında kalan lisans 
öğrencilerinin aylık bursları sonraki eğitim yılından 
itibaren %50 kesintili olarak ödenir. 

• İlk eğitim yılından sonraki eğitim yıllarında ağırlıklı genel 
not ortalaması 4,00 üzerinden 1,00’ın altında kalan 
lisans öğrencilerinin burslulukları iptal edilir.

• İlk eğitim yılından sonraki eğitim yıllarında ağırlıklı 
genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,00’ın altında 
kalan veya sınıf tekrarı yapan lisans öğrencilerinin aylık 
bursları sonraki eğitim yılından itibaren %50 kesintili 
olarak ödenir. Söz konusu öğrencilerin burs kesintisine 
sebep olan durumunun takip eden yılların herhangi 
birinde tekrarı halinde ise burslulukları iptal edilir. 

• Ancak normal eğitim süresinin son yılında olan ve 
mezun olabileceği anlaşılan öğrenciler için burs 
kesintisine sebep olan durumun tekrarı halinde iptal 
işlemi yapılmaz.

GANO / Sene 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf 4.sınıf

0 < GANO < 
1,00

Koşullu Devam 
(%50 kesinti) Burs İptali Burs İptali Burs İptali

GANO < 2,00 - Koşullu Devam 
(%50 kesinti)

Koşullu Devam 
(%50 kesinti)

Koşullu Devam 
(%50 kesinti)

Burs Kesinti 
Sebebinin 

Tekrarı

-

2.sınıf sonunda not ortalamasının 
2,00’ın altında olması nedeniyle 
bursu kesilen öğrencinin 3.sınıf 
sonunda da ortalaması 2,00 
altında ise bursu iptal edilir

-

-

İlk eğitim yılından sonraki yıllarda not ortalamasının 
düşük olması nedeniyle bursu kesilen öğrencilerin 
not ortalamalarının takip eden senelerde de düşük 
olması (0 < GANO < 2,00) halinde bursları iptal edilir.
Ancak bu kural, normal eğitim süresinin son yılında 
olan ve mezun olabileceği değerlendirilen öğrenciler 
için uygulanmaz.

BURSLULUK HAKKININ KISMEN VEYA 
SÜREKLİ KAYBINA NEDEN OLAN HALLER
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• Sınıf geçme sistemine göre eğitim-öğretim yapan tıp, 
diş hekimliği ve eczacılık programlarında ikinci defa sınıf 
tekrarı yapan öğrencilerin aylık bursları %50 kesintili 
ödenir. Söz konusu öğrencilerin üçüncü defa sınıf 
tekrarı yapması halinde ise burslulukları iptal edilir. 

• Burs kesintisine sebep olan durumun ortadan kalktığını 
belgelendiren ön lisans/lisans öğrencilerinin müteakip 
bursları tam olarak ödenir.

• 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 için zorunlu olan 
süreler dikkate alınarak belirlenmiştir. Üniversitelerin 
mevzuatı gereği yukarıda belirtilen akademik başarı 
ölçütlerinden farklılık arz eden durumlar Başkanlıkça 
ayrıca değerlendirilir.

Bilimsel Hazırlık Öğrencileri

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

• Bilimsel hazırlık programında başarısız olan öğrencilerin 
burslulukları iptal edilir.
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Yüksek Lisans Öğrencileri

Doktora Öğrencileri

• Bilimsel hazırlık dersleri alanlar hariç, dört yarıyıl 
sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve 
seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu 
süre içerisinde üniversitenin öngördüğü en az genel not 
ortalamasını sağlayamayan yüksek lisans öğrencilerinin 
burslulukları iptal edilir.

• Bilimsel hazırlık dersleri 
alanlar hariç dört yarıyıl 
sonunda öğretim planında 
yer alan kredili derslerini 
ve seminer dersini 
başarıyla tamamlayamayan 
veya bu süre içerisinde 
üniversitenin öngördüğü 
en az genel not 
ortalamasını sağlayamayan 
doktora öğrencilerinin 
burslulukları iptal edilir.

• Beşinci yarıyıl sonunda 
doktora yeterlik sınavına 
girememiş olan doktora 
öğrencilerinin burslulukları 
iptal edilir.

• Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir 
sonraki yarıyılda tekrar doktora yeterlik sınavına girmek 
zorundadır. Bu sınavda da başarısız olan doktora 
öğrencilerinin burslulukları iptal edilir.

BURSLULUK HAKKININ KISMEN VEYA 
SÜREKLİ KAYBINA NEDEN OLAN HALLER
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Kayıt Yapmama/Yenilememe 

Devamsızlık

Kayıt dondurma

• Yabancı dilde hazırlık eğitimi alan öğrencilerden iki 
aydan fazla sürekli veya aralıklarla öğrenimlerine devam 
etmeyen veya yeterlilik sınavına girmeyen öğrencilerin 
burslulukları iptal edilir.

• 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.

• Geçerli bir mazereti bulunmaksızın üniversite kaydını 
yapmayan/yenilemeyen ve dil hazırlık sınıfları hariç ders 
kaydı yapmayan öğrencilerin bursları iptal edilir.

• Öğrenim gördüğü 
kurumca kaydı dondurulan 
öğrencinin bursu, aralıklı 
veya toplam olarak en fazla 
bir öğretim yılı dondurulur. 
Yerleştirildikleri programdan 
kayıtlarını donduran 
öğrencilerin Başkanlığımıza 
bildirimde bulunmaları 
gerekmektedir.

• Bir öğretim yılından fazla 
kayıt donduran öğrencinin 
bursu iptal edilir.
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Yurt ve Öğrenim Kurumları Disiplin Kurallarına 
Uymama
•  Öğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan 

öğrencilerden; 

i. Cezası 1 haftadan 1 aya kadar olan öğrencinin 
bursu 1 ay dondurulur.

ii. 1 aydan bir yarıyıla kadar olan öğrencinin bursu 
ise ceza süresi boyunca dondurulur.

iii. Bir yarıyıldan fazla uzaklaştırma cezası alanların 
durumu Başkanlıkça değerlendirilir.

iv. Öğretim kurumundan çıkarma cezası alanların ise 
burslulukları iptal edilir.

• Öğrenciler, kaldıkları yurtların mevzuatına uymak 
zorundadır. Disiplin cezası alan öğrencilerin 
durumları yurt idareleri tarafından Başkanlığa bildirilir. 
Yerleştirildikleri yurtların mevzuatına göre disiplin cezası 
alanların durumu Başkanlık tarafından değerlendirilir ve 
karara bağlanır.
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Çalışma İzinleri

• Ülkemizde çalışma izinleriyle bağlantılı işlemler 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 

• Dil ve/veya bilimsel hazırlık programlarını başarıyla 
tamamlamış yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 
Başkanlığın uygun görüşünü ve çalışma izni almak 
kaydıyla öğrenimleriyle ilgili alanlarda çalışabilirler. Bu 
kapsamdaki öğrencilerden iş sözleşmesini gösterir 
belge, çalışma izni belgesi, dilekçe vb. istenebilir.

• Başkanlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde, 
çalışması uygun görülen öğrencilerin aylık burslarının 
çalışma izni süresince kesintili ödenmesine veya 
dondurulmasına karar verilebilir. Söz konusu 
öğrencilerin sağlık sigorta primleri hariç burs programı 
kapsamında tanımlanmış diğer destek ve ödemeleri 
devam eder.

• Bursluluk süreleri içerisinde 
çalışma izni sona eren 
öğrencilerin müteakip bursları 
tam olarak ödenir.

• Bu hususlarda belirtilen 
yükümlülükleri yerine 
getirmediği tespit edilen 
öğrencilerin burslulukları iptal 
edilir.

BURSLULUK HAKKININ KISMEN VEYA 
SÜREKLİ KAYBINA NEDEN OLAN HALLER
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Diğer Haller

• Başvuru süreci veya bursluluğun herhangi bir 
aşamasında yanlış bilgi veya belge beyanında 
bulunduğu tespit edilen öğrencilerin burslulukları iptal 
edilir.

• Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı 
açısından tehdit oluşturduğu tespit edilen öğrencilerin 
burslulukları iptal edilir.

• İstisna sağlanan haller hariç olmak üzere bursluluğun 
herhangi bir aşamasında Türk vatandaşlığına geçen 
öğrencilerin burslulukları iptal edilir.

• Haklarında idari veya adli soruşturma açılmış bulunan 
öğrencilerin bursluluk durumları Başkanlık tarafından 
değerlendirilir.

• Uluslararası kuruluşlar veya Türkiye’deki başka bir 
kamu kurum veya kuruluşundan burs alan öğrencilerin 
burslulukları iptal edilir.

• Taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hüküm 
giyen öğrencilerin bursları iptal edilir.
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BURS DURDURMA, BURS 

DONDURMA VE BURS İPTALİNİN 

SONUÇLARI

Burs Durdurma

Burs Dondurma Ve Burs İptalinin Sonuçları

• 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.

• Bursu dondurulan öğrencilere aylık burs ödemesi 
yapılmaz.

• Bursluluğu iptal edilen öğrencilere tekrar burs 
bağlanmaz.

• Öğrencilerin bursluluklarının iptal edilmesi durumunda 
İçişleri Bakanlığı, YÖK, KYK, SGK ve Türkçe öğretim 
merkezi, gerekli işlemleri yapmak üzere Başkanlık 
tarafından bilgilendirilir.
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