
KIRGIZİSTAN‐TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 
BURS YÖNETMELİĞİ 

 
Amaç ve Kapsam 
Madde  1.  Bu  Yönetmeliğin  amacı,  üstün  nitelikli  öğrencilerin  Kırgızistan‐Türkiye  Manas 
Üniversitesinin  önlisans,  lisans  ve  lisansüstü  programlarını  tercih  etmelerini  sağlamak  ve  alınan 
öğrencileri  daha  başarılı  olmaya  teşvik  etmek  için  öğrencilere  verilecek  bursların  esaslarını 
düzenlemektir. 
 
Dayanak 
Madde  2.  Bu  Yönetmelik,  “Kırgızistan‐Türkiye  Manas  Üniversitesi  Tüzüğü”nün  5’inci  maddesi 
gereğince hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
Madde 3. Bu Yönetmelikte yer alan; 
Üniversite  : Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesini, 
Mütevelli Heyet  : Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
Senato  : Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Senatosunu, 
Üniversite Yönetim Kurulu  : Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Yönetim Kurulu'nu, 
Rektörlük  : Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü'nü, 
Enstitü  : Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Enstitülerini, 
Dekanlık  : Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Fakülte Dekanlıklarını, 
Müdürlük  : Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Yüksekokul  / Konservatuvar  / 

Enstitü Müdürlüklerini, 
Birim Yönetim Kurulu  :  Kırgızistan‐Türkiye  Manas  Üniversitesinin  ilgili  akademik  birim 

yönetim kurullarını, 
Burs Komisyonu  : Üniversite Burs Komisyonunu, 
Burs Mutemedi  : Akademik birim sekreterlerini 
 
ifade eder. 
 
Üniversite Burs Komisyonu 
Madde 4. Üniversite Burs Komisyonu, Senato tarafından iki yıl süreyle görev yapmak üzere kurulan 
dört öğretim üyesi ve öğrenci  işleri daire başkanından oluşan beş kişilik komisyondur. Komisyon 
kendi içinden bir başkan ve bir de raportör seçer. Burs Komisyonu'nun görevleri önlisans, lisans ve 
lisansüstü öğrencileri arasından  türlerine göre burs alacak öğrencileri  tespit etmek, her  yıl mart 
ayında bir sonraki eğitim‐öğretim dönemine ait verilecek burs miktarlarını belirleyerek Rektörlüğe 
sunmak, burslarla ilgili her türlü izleme, denetleme ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmektir. 
 
Burs Miktarlarının Belirlenmesi 
Madde  5.  Türlerine  göre  burs  miktarları,  Burs  Komisyonu'nun  teklifi,  Üniversite  Yönetim 
Kurulu'nun kararı ve Mütevelli Heyeti'nin onayı ile belirlenir. 
 
Burs Süreleri 
Madde  6.  Bursların  süresi,  hazırlık  sınıfı  dışında,  lisans  programlarında  toplam  sekiz  yarıyılı, 
önlisans programlarında toplam dört yarıyılı geçemez. Veteriner Fakültesi öğrencileri  için bu süre 
on  yarıyıldır. Burslar  her  yıl  Ekim  ayından  başlanarak  ön  lisans  ve  lisans  öğrencilerine  dokuz  ay 
süreyle ödenir. 
 



Lisansüstü  öğrencilerine,  “Kırgızistan‐Türkiye  Manas  Üniversitesi  Lisansüstü  Eğitim‐Öğretim  ve 
Sınav  Yönetmeliği”nin  ilgili maddesinde belirtilen  yüksek  lisans  ve doktora eğitim  süreleri  kadar 
süreyle  burs  ödenir.  Yüksek  lisans  ve  doktora  süresi  uzatılan  öğrencilerin  burs  ödeme  süresi, 
anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararı ve Rektörlüğün onayı 
ile en çok altı (6) ay uzatılabilir.  
 
Öğrencilere Verilen Burs Türleri ve Öğrencilerin Seçimi 
Madde 7.  
Önlisans ve lisans öğrencileri için: 
 
1. Giriş Kontenjanı Bursu: 

Giriş  Kontenjanı  Bursu  hazırlık  sınıfı  süresince  ve  birinci  sınıfın  ilk  yarıyılında  aşağıdaki 
kademelere  göre  verilen  burstur.  Bir  öğrenci  bu  kademelerden  sadece  birinden  burs 
alabilir. Giriş Kontenjanı Bursunu alan öğrenciler, birinci  sınıfın  ikinci yarıyılından  itibaren 
Akademik Başarı Bursu kriterlerine tabi olurlar. 

a) Birinci Kademe: Manas‐ÖSYS’de bir puan türünde (Sözel/Sayısal/Eşit Ağırlık), Kırgız Devlet 
Sınavında  (GRANT/ORT)  ilk  50  dereceye  giren  ve  Kırgız  Cumhuriyeti  Eğitim  ve  Bilim 
Bakanlığının yapmış olduğu bilim olimpiyatlarında her dalda ilk üç dereceye giren öğrenciler 
ile T.C. ÖSYS’de ilk %15’lik dilime girerek Üniversiteye kayıt öğrencilere verilen burstur. 

b) İkinci kademe: Manas‐ÖSYS’de bir puan türünde (Sözel/Sayısal/Eşit Ağırlık) ve Kırgız Devlet 
Sınavında (GRANT/ORT)  ikinci 50 (51‐100) dereceye giren öğrenciler  ile T.C. ÖSYS’de  ilk % 
20’lik dilime girerek Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere verilen burstur. 

 
2. Destek Bursu: 

Üniversiteye  Türkiye  ve  Kırgızistan  dışından  kabul  edilen  öğrencilere  Akademik  Başarı 
Bursu’nun  birinci  kademesine  göre  hazırlık  sınıfı  süresince  ve  birinci  sınıfın  ilk  yarıyılı 
sonuna  kadar  verilen  burstur.  Destek  Bursu’nu  alan  öğrenciler,  birinci  sınıfın  ikinci 
yarıyılından itibaren Akademik Başarı Bursu kriterlerine tabi olurlar. 

 
3. Akademik Başarı Bursu: 

Birinci  sınıfın  ikinci  yarıyılında  başlayan  ve  her  yarıyılın  sonunda,  öğrencilere  akademik 
başarıları dikkate alınarak Genel Akademik Not Ortalamasına göre verilen burstur. 

a) Birinci  Kademe:  Genel  Akademik  Not  Ortalaması  3.50‐4.00  arasında  olan  öğrencilere 
verilen burstur. 

b) İkinci Kademe: Genel Akademik Not Ortalaması 3.00‐3.49 arasında olanlara verilen burstur. 
 
4. Milli Sporcu Bursu: 

Kırgız  Cumhuriyeti  ve  Türkiye  Cumhuriyetini  uluslararası  müsabakalarda  olimpik  spor 
branşlarında  temsil  eden  ve milli  sporcu  unvanını  kazanmış  öğrencilere, Giriş  Kontenjan 
Bursunun birinci kademesine göre hazırlık sınıfı süresince ve birinci sınıfın ilk yarıyılı sonuna 
kadar verilen burstur. Bu burs birinci sınıfın ikinci yarıyılından itibaren Genel Akademik Not 
Ortalaması  2.50’nin  üzerinde  olan  öğrencilere  ödenmeye  devam  edilir.  Milli  Sporcu 
Bursunu  alan  öğrenciler  Üniversitenin  uygun  göreceği  üniversiteler  arası  müsabakalara 
Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesini temsilen katılmak zorundadır. Aksi takdirde bursu 
kesilir. 
Milli  Sporcu  Bursu  almaya  hak  kazanabilmek  için  öğrencinin  ilgili  bakanlık  veya 
federasyondan alacağı son üç (3) yıla ait milli sporcu belgesi ile yazılı başvuruda bulunması 
ve bu durumun Üniversite Yönetim Kurulunda onaylanması gerekir. 

 



Lisansüstü öğrencileri için: 
 
1. Lisansüstü Başarı Bursu: 

Üniversite'de  lisansüstü  öğrenimi  gören  öğrencilere  verilen  burstur.  Lisansüstü  Başarı 
Bursu  alacak  öğrencilerin  belirlenmesinde,  lisansüstü  programlara  giriş  sınavları  sonucu 
ortaya çıkan başarı sıralaması esas alınır. Lisansüstü Başarı Bursu’nun dağıtımı, birinci yılın 
sonunda öğrencilerin akademik başarılarına göre yeniden değerlendirilir. Lisansüstü Başarı 
Bursu’ndan her anabilim dalında en çok üç öğrenci yararlanır. “Lisansüstü Eğitim‐Öğretim 
Sınav Yönetmeliği”ne göre izinli sayılan öğrencilerin bursları, ilgili yönetim kurulunun karar 
tarihinden  itibaren  izin  süresi  kadar  kesilir.  Ancak  öğrencinin  yeniden  kayıt  yaptırması 
halinde bütün öğrencilerin başarı durumu göz önüne alınarak burs ödemeleri kaldığı yerden 
devam edebilir. 

 
2. Lisansüstü Destek Bursu: 

Üniversiteye Türkiye ve Kırgızistan dışından kabul edilen öğrencilere, Enstitünün  teklifi ve 
Üniversite  Yönetim  Kurulu  kararı  ile  verilen  burstur.  Lisansüstü  Destek  Bursu  verilen 
öğrencilerin  eğitim‐öğretim  saatleri  dışında  ilgili  anabilim  dalı  ve/veya  enstitünün 
çalışmalarına yardımcı olmaları zorunludur. 

 
Lisansüstü Başarı Bursu  ve  Lisansüstü Destek Bursu’ndan her öğrenci  yüksek  lisans  ve doktora 
programları  için  ancak  birer  defa  yararlanabilir.  Bu  burslar,  Kırgızistan‐Türkiye  Manas 
Üniversitesinde tam zamanlı olarak akademik ve idari görevlerde çalışan elemanlara ödenmez. 
 
Ödeme Listelerinin Belirlenmesi ve Bursların Ödenmesi 
Madde  8.  Öğrenci  İşleri  Dairesi  Başkanlığınca,  bu  yönetmelikte  belirtilen  esaslar  göz  önüne 
alınarak, aylık olarak, burs alacak öğrenciler ve hangi kategoriden alacakları listelenerek her ayın ilk 
on  günü  içinde  ilgili  dekanlıklara,  müdürlüklere,  Sağlık‐Kültür  ve  Spor  Dairesi  Başkanlığı'na  ve 
Strateji  Geliştirme  Dairesi  Başkanlığı'na  bildirilir.  Ödemeler,  Strateji  Geliştirme  Dairesi 
Başkanlığı'nca doğrudan veya banka aracılığı ile yapılır. 
 
Üniversitenin  öğrenci  yurtlarında  barınan  öğrencilerin  yurt  ücretleri,  aldıkları  burslardan  tahsil 
edilir. 
 
Akademik  takvimde  belirtilen  dönemde  kaydını  yenilemeyen  öğrencilere,  o  yarıyıl  için  burs 
ödenmez. Bununla beraber, akademik takvimde belirtilen ekle‐sil döneminde kaydını geç yaptıran 
öğrencilere,  ekle‐sil  dönemini  izleyen  bir  sonraki  aydan  itibaren  burs  ödenir.  Yaz  okulu 
programlarında önlisans ve  lisans öğrencilerine burs verilmez. Hazırlık sınıfında başarılı olamayan 
öğrencilerin bursu dil hazırlık dönemi için kesilir. 
 
Öğrencilerin Yükümlülüğü 
Madde 9. Burs alacak öğrencilerin yükümlülükleri şunlardır: 
 
Burs,  öğrencinin  bizzat  kendisine  imza  karşılığında  veya  banka  hesaplarına  yatırılarak  ödenir. 
Zaruret  durumunda  bursunu  kendisi  alamayanlara,  dilekçe  ile  tayin  ettikleri  vekil  aracılığı  ile 
ödeme  yapılabilir.  Öğrenciler  veya  tayin  ettikleri  vekiller  burslarını  alırken  öğrencinin  kimlik 
belgelerini  göstermek  zorundadırlar.  Bir  ayın  bursu,  takip  eden  ay  içerisinde  ödenir.  Süresi 
içerisinde bursunu alamayan öğrencilerin bursları bir sonraki aya devredilir. 
 
Burs Kesilme Şartları 



Madde 10. Aşağıdaki hallerde öğrencinin almakta olduğu burs kesilir. 
a) Haklarında  açılmış  bulunan  disiplin  soruşturması  sonucu  uyarma  cezası  hariç  bir  disiplin 

cezası almış olması. 
b) Lisansüstü  Destek  Bursu  alan  bir  öğrencinin  izinsiz  ve  mazeretsiz  olarak  bölümün 

çalışmalarına katılmaması. 
c) Akademik Başarı Bursu için Genel Akademik Not Ortalamasının 3,00'ün altına düşmesi. 
d) Öğrencinin yarıyıl ders kaydını yenilememesi. 

 
“Önlisans  ve  Lisans  Eğitim‐Öğretim  ve  Sınav  Yönetmeliği”  ile  “Lisansüstü  Eğitim‐Öğretim  Sınav 
Yönetmeliği”nde  belirtilen  izin  gerekçelerine  dayanarak  izinli  sayılan  öğrencilerin  bursları,  ilgili 
yönetim kurulunun karar tarihinden itibaren izin süresi kadar kesilir. 
 
Yürürlük 
Madde 11. Bu Yönetmelik, Mütevelli Heyeti’nin onayını müteakip yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin 
yürürlüğe  girmesi  ile  Kırgızistan‐Türkiye  Manas  Üniversitesi  Senatosu’nun  18.07.2006  tarih  ve 
2006‐18.68 sayılı kararı  ile kabul edilen “Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Burs Yönetmeliği” 
ile Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu’nun 10.04.2007 tarih ve 2007‐9.42 sayılı kararı 
ile  kabul  edilen  “Kırgızistan‐Türkiye  Manas  Üniversitesi  Lisansüstü  Burs  Yönergesi”,  ayrıca 
30/09/2011  tarih ve 2011‐02/5‐d  sayılı Mütevelli Heyet Kararı  ile kabul edilen yönetmelik  ile bu 
yönetmeliğin  11. maddesinde  değişiklik  yapan  12/11/2012  tarih  ve  2012‐02/10  sayılı Mütevelli 
Heyet Kararı iptal edilmiştir. 
 
Yürütme 
Madde 12. Bu Yönetmelik, Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür. 
 
 
 
Bu yönetmelik, 11/11/2013 tarih ve 2013‐02/9 sayılı Mütevelli Heyet Kararı ile kabul edilmiştir. 
 
Bu  yönetmeliğin  11.  maddesi  (Yürürlük),  12/11/2012  tarih  ve  2012‐02/10  sayılı  Mütevelli  Heyet  Kararı  ile 
değiştirilmiştir. 
 
Bu yönetmelik, 30/09/2011 tarih ve 2011‐02/5‐d sayılı Mütevelli Heyet Kararı ile kabul edilmiştir. 
 
 
 


