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KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 
BURS YÖNETMELİĞİ 

 
 

Amaç 
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin öğrencilerine verilecek 

burslara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
 
Kapsam 
Madde 2- Bu yönetmelik, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde önlisans, lisans ve lisansüstü 

programlarında okuyan öğrencilere verilecek burslara ilişkin hükümleri kapsar. 
 
Dayanak 
Madde 3- Bu Yönetmelik, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğünün 5’inci maddesine 
dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 

 Üniversite: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini, 

 Mütevelli Heyeti: Üniversite Mütevelli Heyetini, 

 Rektörlük: Üniversite Rektörlüğünü, 

 Senato: Üniversite Senatosunu, 

 Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu, 

 Fen Bilimleri Enstitüsü: Üniversite Fen Bilimleri Enstitüsünü, 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü: Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsünü, 

 Öğrenci İşleri Dairesi: Üniversite Öğrenci İşleri Dairesini, 

 Öğretim Elemanı: Üniversitenin birimlerinde tam zamanlı görevli öğretim elemanını,  

 Öğrenci: Üniversitenin herhangi bir programına kayıtlı öğrenciyi,  

 Dönem: Akademik Takvimde ders kayıt tarihinin başlangıcından o yarıyıl sonu tek ders 
sınavı tarihine kadar olan süreyi, 

 
ifade eder. 
 
Üniversite Burs Komisyonunun Oluşturulması 
Madde 5- Üniversite Burs Komisyonu, Senato tarafından iki yıl süre ile seçilen bir başkan,  üç üye 

ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanından oluşur. 
 
Burs Çeşitleri 
Madde 6- (1) Giriş Bursu: Üniversiteye kayıt yaptıran üstün başarılı önlisans ve lisans 

öğrencilerine dil hazırlık sınıfı normal süresince ve birinci sınıfın güz döneminde verilen 
burstur.  
Bu burs aşağıdaki öğrencilere verilir: 
a) Kırgız Cumhuriyeti Devlet sınavında (ORT) ilk 50 dereceye giren öğrenciler.  
b) Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından ulusal düzeyde yapılan bilim olimpiyatlarında ilk 3 dereceye giren 
öğrenciler. 

c) Manas-ÖSYM sınavında kayıt yaptırdığı programın puan türünden (Sayısal/Sözel/Eşit 
Ağırlık) ilk 15 dereceye giren öğrenciler. 
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d) Türkiye Cumhuriyeti ÖSYM sınavında kayıt yaptırdığı programın puan türünden %15’l ik 
dilime giren öğrenciler. 

e) Mezun oldukları ülkenin yükseköğretim kurumuna giriş sınavlarında ilk 50 dereceye 
giren uluslararası öğrenciler. 

f) ÖSYM sınavında Yabancı Dil puan türünde ilk 10.000'e diğer puan türlerinde ilk 
100.000’e giren öğrencilerden üniversitemizi tercih edenlere ilk kayıt için Kırgızistan'a 
gelişlerinde ve mezun olduklarında Türkiye'ye dönüşlerinde uçak biletleri 
üniversitemizce temin edilir. 

(2) Milli Sporcu Bursu: Vatandaşı olduğu ülkeyi uluslararası müsabakalarda temsil eden milli 
sporcu unvanını kazanmış önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine, dil hazırlık sınıfı 
normal süresince ve birinci sınıfın ilk döneminde verilen burstur.  
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.  
Milli Sporcu Bursunu alan öğrenci Üniversitenin uygun göreceği üniversiteler arası 
müsabakalara Üniversiteyi temsilen katılmak zorundadır. 

(3) Başarı Bursu: Birinci sınıfın bahar döneminden başlayarak normal öğrenim süresi boyunca 
Genel Ağırlıklı Not Ortalamasına göre başarılı öğrencilere verilen burstur. Başarı Bursu, her 
dönem başında öğrencilerin Genel Ağırlıklı Not Ortalamasına göre yeniden değerlendirilir. Bu 
burs, başarısız dersi bulunmamak şartıyla aşağıdaki öğrencilere verilir: 
a) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması en az 2.50 olan önlisans ve lisans milli sporcu 

öğrencileri, 
b) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması en az 3.00 olan lisansüstü milli sporcu öğrencileri, 
c) Her bir bölümden, sınıf öğrenci mevcudunun %10’unu geçmemek şartıyla Genel 

Ağırlıklı Not Ortalaması en az 3.40 olan önlisans ve lisans öğrencileri,  
d) Her bir anabilim dalından öğrenci mevcudunun %60’ını geçmemek şartıyla Genel 

Ağırlıklı Not Ortalaması en az 3.50 olan yüksek lisans öğrencileri,  
e) Her bir anabilim dalından öğrenci mevcudunun %75’ini geçmemek şartıyla Genel 

Ağırlıklı Not Ortalaması en az 3.60 olan doktora öğrencileri.  
 
Burs Miktarı, Süresi ve Ödeme Usulü  
Madde 7- (1) Burs miktarları, Üniversite tarafından öğrenciye verilen günlük yemek bedeli esas 

alınarak aylık olarak hesaplanır. 
(2) Ödenecek aylık burs miktarı; 

a) Önlisans ve lisans öğrencisi için en fazla günlük iki yemek bedeli,  
b) Yüksek lisans öğrencisi için en fazla günlük üç yemek bedeli, 
c) Doktora öğrencisi için en fazla günlük dört yemek bedeli,  

esas alınarak belirlenir. 
(3) Giriş Bursunun süresi, iki dönemi hazırlık sınıfı ve bir dönemi birinci sınıfın ilk dönemi 

olmak üzere üç dönemdir. İki dönemde hazırlık sınıfını tamamlamayan öğrenci burs hakkını 
kaybeder. 

(4) Başarı Bursunun süresi en fazla; 
a) Önlisans programında üç dönem, 
b) Dört yıllık lisans programında yedi dönem, 
c) Beş yıllık lisans programında dokuz dönem, 
d) Altı yıllık lisans programında on bir dönem, 
e) Yüksek lisans programında üç dönem, 
f) Doktora programında yedi dönemdir. 
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(5) Burslar, dönemin başlama tarihinden itibaren hesaplanıp aylık olarak ödenir. Her ayın 
bursu takip eden ayın sonuna kadar öğrencinin banka hesabına aktarılır.  

 
Birimlerin Görevleri 
Madde 8- (1) Burs almaya hak kazanan önlisans ve lisans öğrencilerinin listeleri Öğrenci İşleri 

Dairesi Başkanlığınca ve Lisansüstü öğrencilerinin listeleri ilgili Enstitü Müdürlüklerince her 
dönem ders ekle-sil işlemlerinden sonraki iki hafta içinde hazırlanarak Burs Komisyonuna 
gönderilir. 

(2) Burs komisyonu gelen listeleri bir hafta içinde inceleyerek burs alacak öğrencilerin kesin 
listesini ilgili birime iletir. 

(3) İlgili birim her ayın ilk haftası bir önceki aydaki burs alacak öğrencilerin listesini hazırlayarak 
Rektörlüğe iletir.  

(4) Strateji Dairesi Başkanlığı öğrencinin bursunu banka hesabına aktarır. 
(5) Burs komisyonu her yıl Eylül ayında o eğitim öğretim yılında verilecek burs miktarını bu 

yönetmeliğin 7-(2) maddesine göre belirleyerek Rektörlüğe sunar. 
(6) Burslarla ilgili her türlü izleme, denetleme ve koordinasyon faaliyetleri, Burs Komisyonu 

tarafından yapılır. 
 
Burstan Faydalanmayacak Öğrenciler 
Madde 9- (1) Kamu veya özel bir kurum ya da kuruluşta (kadrolu, kadrosuz, sözleşmeli, yarı zamanlı, 

saatlik sözleşmeli, ders saati ücretli vb.) çalışan öğrencilere burs verilmez. 
(2) Bu madde kapsamında başarı bursundan faydalanamayacak öğrencinin yerine başarı bursu 

alma şartlarını sağlayan bir sonraki öğrenciye verilir. 
(3) Burs alan öğrenci ayrıca üniversitenin diğer öğrenci yardım fonlarından faydalanamaz. 
(4) Disiplin cezası almış olan öğrenciye burs ödenmez. 
 
Bursa Ara Verilmesi veya Bursun Sonlandırılması 
Madde 10- (1) Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim 

Yönetmeliğine göre kayıt donduran öğrenciye izinli olduğu süre zarfında burs ödemesi 
yapılmaz. Ancak ikili anlaşmalar, Orhun, Mevlana, Erasmus vb. öğrenci değişim programlarıyla 
başka üniversitelere giden öğrenciye burs ödemesi devam eder. 

(2) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin bursu sonlandırılır: 
a) Kamu veya özel bir kurum, kuruluş ve iş yerinde (kadrolu, kadrosuz, sözleşmeli, yarı 

zamanlı, saatlik sözleşmeli vb.) çalışmaya başlaması veya kendi iş yerini açması. 
b) Hakkında açılmış bulunan disiplin soruşturması sonucu bir disiplin cezası almış olması. 
c) Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının bu yönetmeliğin 6-(3) maddesinde belirlenen notun 

altına düşmesi. 
d) Yarıyıl ders kaydını yenilememesi. 
e) Üniversiteden ilişiğinin kesilmesi. 

 
Hüküm bulunmayan haller 
Madde 11- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Senato kararları uygulanır. 
 
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 
Madde 12– Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, 30/09/2011 tarih ve 2011-02/5-d sayılı Mütevelli 

Heyet Kararı ile kabul edilen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Burs Yönetmeliği 
yürürlükten kalkar. 

 
 



 

KTMÜ MEVZUATI 
   
 

55 


 B

U
R

S 
Y

Ö
N

ET
M

EL
İĞ

İ 
Sa

yf
a:

55
  

 

Yürürlük 
Madde 13-Bu yönetmelik, Mütevelli Heyeti’nin onayından sonra yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 14- Bu yönetmelik hükümleri Rektör tarafından yürütülür. 
 
 
 
Bu Yönetmelik, 28/12/2022 tarih ve 2022-01/17 sayılı Mütevelli Heyet Kararı ile kabul edilmiştir. 
 
 
Bu yönetmeliğin “Öğrencilere Verilen Burs Türleri ve Öğrencilerin Seçimi” başlıklı 7’nci maddesinin “Lisansüstü öğrencileri 
için” alt başlığı; “Ödeme Listelerinin Belirlenmesi ve Bursların Ödenmesi” başlıklı 8’inci maddesinin birinci fıkrası ve “Burs 
Kesilme Şartları” başlıklı 10’uncu maddesi, Mütevelli Heyet’in 19/12/2016 tarih ve 2016-01/11 sayılı kararı ile 
değiştirilmiştir. 
 
 
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. 
 

 
 


