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KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ  LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN 

BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE 

KAYIT KABUL YÖNERGESİ 

Amaç 

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi’nde Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanmış 

öğrencilerden, burslu statüye geçmek için talepte bulunan öğrencilerin başvuru ve 

değerlendirme esasları ile bursluluk statülerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  

Kapsam 

Madde 2- Bu yönerge Kadir Has Üniversitesi’nde lisansüstü burslu öğrenciler ile 

ilgili düzenlenmeleri kapsar.  

Madde 3- Bu yönerge kapsamında tanımlanan burslar, lisansüstü programlara 

başlamadan önce takip edilmesi gereken bilimsel hazırlık programı ile İngilizce 

hazırlık programını kapsamaz. Bu programlara devam edecek öğrencilerin Mütevelli 

Heyet tarafından bu programlar için belirlenmiş güncel ücretin 2/3’ünü ödemeleri 

beklenir.  

Madde 4- Bu yönerge kapsamında tanımlanan burslar, Kadir Has Üniversitesi’nin 

uluslararası ortaklıklar çerçevesinde sunduğu lisansüstü programlar için geçerli 

değildir. Bu programlar için ayrıca tanımlanacak burslar ile bu yönerge kapsamında 

tanımlanan burslar birleştirilemez ve bir arada kullanılamaz.  

Bu Yönerge kapsamındaki burslar, her yıl usulüne göre Mayıs ayında belirlenerek, 

eğitim- öğretim yılı başında yapılan lisansüstü programlara erken ve normal dönem 

öğrenci alım sınavları aşamasında değerlendirilerek, burs verilecek kişiler açıklanır. 

Bursiyerlerin şartlarının değişmesi nedeniyle yıl içerisinde kişilerin bursluluk 

statülerinde değişiklik yapılabilir; ancak Proje Bursu dışında kalan burs kategorileri 

için ilgili yıl içerisinde yeni başvuru alınmaz ve burs dağıtımı yapılmaz.  

Dayanak 

Madde 5- Bu yönerge 28.07.2012 tarih ve 28367 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin hükümleri esas 

alınarak hazırlanmıştır.  

Burs Türleri 

Madde 6- Kadir Has Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim için Kadir Has Bursu, 

Üstün Başarı Bursu, Başarı Bursu, Proje Bursu ve Mezun Bursu türlerinde burs 

statüleri öngörülmüştür.  

Kadir Has Bursu: Kadir Has Bursu; Kadir Has Üniversitesi lisansüstü programlarına 

kayıtlı veya yeni kabul edilen Üstün Başarı Bursu sahibi öğrencilerden gerekli şartları 

karşılayan tezli yüksek lisans veya doktora öğrencilerine ilgili anabilim dalı önerisi, 

ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile verilebilir.  
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Kadir Has Bursu karşılığında öğrencilere normal eğitim süreleri (Yüksek Lisans için 

4, Doktora için 8 yarıyıl) boyunca her akademik yıl başında Mütevelli Heyeti 

tarafından belirlenen miktarda yaşam katkı desteği verilir.  

Kadir Has Bursu’ndan yararlanan burslu öğrencilerin tam zamanlı olarak eğitimlerine 

odaklanmaları, düzenli olarak üniversitede bulunmaları ve haftada 20 saat ilgili 

oldukları bölüm/fakülte ve/veya lisansüstü programın eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

işleyişine (ders, seminer, laboratuar, gözetmenlik v.b. çalışmalar) katkı sağlamaları, 

öğretim elemanlarının araştırma çalışmalarına destek olmaları ve genel olarak ilgili 

birimin akademik işleyişince yardımcı olmaları beklenir.  

Kadir Has Bursundan yararlanan Doktora öğrencilerinin, öğrencilik statüleri sona 

ermeden SCI, SSCI veya AHCI kapsamında taranan hakemli bilimsel dergilerde en az 

1 (bir) makale, tezli yüksek lisans öğrencilerinin ise hakemli bir dergide 1 (bir) 

makale yayınlamaları beklenir. Yüksek Lisans öğrencileri için aynı şartları yerine 

getiren tam metin yayınlanmış konferans metinleri (full-text proceedings) de kabul 

edilir. Doktora düzeyinde en az 4, yüksek lisans düzeyinde en az 2 yarıyıl Kadir Has 

Bursundan faydalanan öğrencilerin yayın yapma yükümlükleri, daha sonra Üstün 

Başarı Bursuna transfer olsalar dahi devam eder. 

Kadir Has Bursu alan öğrencilerin Kadir Has Üniversitesi dışında tam veya yarı 

zamanlı olarak herhangi bir işte çalışmalarına izin verilmez. Bursiyerlerin 

Üniversitenin eğitim- öğretime ara verdiği dönemlerde kullanılmak şartıyla toplam 14 

gün tatil hakları vardır.  

Kadir Has Bursu alan öğrencilerin bu yönerge kapsamındaki idari yükümlükleri ilgili 

Enstitü, akademik yükümlülükleri ise Enstitü tarafından ilişkilendirildikleri Anabilim 

Dalı ve Dekanlıklar tarafından takip edilir. Bursiyerlerin ilişkilendirildikleri anabilim 

dalları her bir bursiyere akademik gelişimini takip edecek bir danışman öğretim üyesi 

atar. Bursiyerlerin her akademik yıl başında belirlenecek akademik ve idari 

yükümlülükleri Dekanlıklar tarafından ilgili Enstitüye iletir. Bu şekilde 

görevlendirilecek bursiyelere, belirli bir dersin asistanı, belirli bir öğretim üyesinin 

araştırma asistanı, ilişkili olduğu Anabilim Dalı/Bölümün etkinliklerinin 

organizasyonu, Üniversite çapında yapılan sınavlarda gözetmenlik, fakülte/bölüm 

tanıtım görevleri ve benzeri akademik ve idari görevler verilebilir. 

Kadir Has Bursu’ndan yararlanan doktora öğrencilerine doktora yeterlilik sınavını 

başarmaları ve tez önerilerinin Tez İzleme Komitesi’nce kabulünden sonra ve normal 

eğitim süreleri içerisinde olmak kaydıyla 1 defa Kadir Has Üniversitesi Öğretim 

Elemanlarının Yurtdışı Akademik Etkinlik ve Çalışmalara Katılım Desteği Yönergesi 

kapsamında Bireysel Araştırma Fonu (BAF) çerçevesinde belirlenen BAF Ortalaması 

düzeyinde yurt içi veya yurt dışı konferansa, sunum yapılması ve resmi programda 

Kadir Has Üniversitesi bağlantısı ile listelenilmesi şartıyla, katılım desteği verilir.  
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Kadir Has Bursu alan öğrencilerin aynı zamanda TÜBİTAK bursuna hak kazanmaları 

halinde, yaşam katkı payı ödemeleri kesilir; fakat Üstün Başarı Bursları normal eğitim 

sürelerince devam eder ve kendilerine yılda bir defa Mütevelli Heyetince belirlenen 

miktarda araştırma desteği verilir. Bu destek Kadir Has Üniversitesi Öğretim 

Elemanlarının Yurtdışı Akademik Etkinlik ve Çalışmalara Katılım Desteği Yönergesi 

kapsamındaki kurallara uygun şekilde kullanılır. Bu öğrencilerin Kadir Has Bursu 

çerçevesindeki diğer yükümlülükleri devam eder.  

Kadir Has Bursu alan öğrencilerden eğitimlerini normal eğitim süreleri (Yüksek 

Lisans için 4, Doktora için 8 yarıyıl) içerisinde bitiremeyenlerin yaşam katkı payı 

ödemeleri kesilir; ancak Üstün Başarı Bursları, tezlerini bitirebilmeleri için Yüksek 

Lisans’ta bir, Doktora’da iki yarıyıl daha devam eder. Bu sürenin aşılması durumunda 

öğrencilerin burslulukları sona erdirilir ve güncel bedel üzerinden ilgili dönem eğitim 

ücretini ödemeleri istenir.  

İlgili programların Kadir Has Bursu kotaları her yıl Mayıs ayında Rektörlükçe tespit 

edilerek Enstitülerce ilan edilir.  

Üstün Başarı Bursu: Üniversitenin doktora ve tezli yüksek lisans programlarına 

kabul edilen öğrencilerden gerekli şartları sağlayanlara, ilgili anabilim dalı önerisi, 

ilgili Enstitü Yönetim Kurul kararı ve Rektörlük onayı ile normal eğitim süreleri 

(Yüksek Lisans için 4, Doktora için 8 yarıyıl) boyunca öğrenim ücretinin tümünü 

(%100) kapsayacak düzeyde burs sağlanabilir.  

Üstün Başarı Bursu alan öğrenciler herhangi bir işte tam zamanlı olarak çalışamazlar 

ve kendilerinden haftada 10 saat ilgili oldukları anabilim dalı ve fakültenin eğitim ve 

öğretim faaliyetlerine destek sağlamaları beklenir. Üstün Başarı Bursu 

alanöğrencilerden daha sonra tam zamanlı bir işte çalışmak isteyenlerin Üstün Başarı 

Bursları sonlandırılır; kendilerine Anabilim Dalı önerisi ve Rektörlük onayı ile Başarı 

Bursu verilebilir.  

Üstün Başarı Bursu sağlanan Doktora öğrencilerinin, öğrencilik statüleri sona 

ermeden uluslararası hakemli bir dergide 1 (bir) makale, tezli yüksek lisans 

öğrencilerinin ise akademik bir dergide 1 (bir) makale yayınlamaları beklenir. 

Üstün Başarı Bursu alan öğrencilerin bu yönerge kapsamındaki akademik 

yükümlülükleri ilgili Anabilim Dalı ve Dekanlıklar tarafından takip edilir ve her bir 

bursiyere akademik gelişimini takip edecek bir danışman öğretim üyesi atanır. 

Üstün Başarı Bursu alan öğrencilerden eğitimlerini normal eğitim süreleri (Yüksek 

Lisans için 4, Doktora için 8 yarıyıl) içerisinde bitiremeyenlere, geçerli ve haklı 

sebepleri olması, ilgili Anabilim Dalı önerisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve 

Rektörlük onayı ile, tezlerini bitirebilmeleri için Yüksek Lisans’da bir, Doktora’da iki 

yarıyıl ek süre verilebilir. Bu sürenin aşılması durumunda öğrencilerin burslulukları 

sona erdirilir ve güncel bedel üzerinden ilgili dönem eğitim ücretini ödemeleri istenir. 

İlgili programların Üstün Başarı Bursu kotaları her yıl Mayıs ayında Rektörlükçe 

tespit edilerek Enstitülerce ilan olunur. 
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Kayıt Kabul Yönergesi (21.12.2016) 
 

İlgili programların Üstün Başarı Bursu kotaları her yıl Mayıs ayında Rektörlükçe 

tespit edilerek Enstitülerce ilan edilir.  

Başarı Bursu: Üniversitenin doktora veya yüksek lisans programlarına kabul edilen 

öğrenciler arasından gerekli şartları karşılayan öğrencilere ilgili anabilim dalı önerisi, 

ilgili Enstitü Yönetim Kurul kararı ve Rektörlük onayı ile öğrenim ücretinden %50’ye 

kadar oranlarda indirim sağlanabilir. Başarı Bursu verilen öğrencilere yaşam katkı 

payı ödenmez.  

Proje Bursu: Kadir Has Üniversitesi yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; Kadir 

Has Üniversitesi tam zamanlı öğretim elemanlarının Üniversite dışı kaynaklardan 

sağladıkları projelerinde çalışmak ve ilgili proje yürütücüsünün verdiği diğer 

görevleri yerine getirmek üzere, proje yürütücüsünün önerisiyle ücretleri Üniversite 

dışı proje gelirlerinden karşılanmak kaydıyla eğitim ücreti ve/veya yaşam katkı payı 

şeklinde burs verilebilir.  

Kadir Has Bursu ile Proje Bursu’ndan aynı anda faydalanılamaz. Üniversiteden Kadir 

Has Bursu alan öğrencilerin, Proje Bursu almaya hak kazanmaları durumunda, Kadir 

Has Bursu kapsamında almakta oldukları Yaşam Katkı Payları proje süresince askıya 

alınır, ancak Üstün Başarı Bursları normal eğitim sürelerince devam eder. Bu 

öğrencilerin Kadir Has Bursu çerçevesindeki diğer yükümlülükleri devam eder.  

Programlara ücretli olarak veya Başarı Bursu ile kayıt olan öğrenciler, Proje Bursuna 

hak kazanmaları durumunda, kendilerine proje bütçesinden alacakları yaşam katkı 

payının yanı sıra, maliyeti proje bütçesinden karşılanmak kaydıyla Üstün Başarı 

Bursu verilebilir. Bu öğrenciler için Üstün Başarı Bursu alma şartları, ilgili proje 

yöneticisinin gerekçeli önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla tek bir 

kriter için en fazla %15 altında uygulanabilir.  

Mezun Bursu: Kadir Has Üniversitesi lisans programlarından mezun olarak, yüksek 

lisans programlarına kayıt yaptırmaları durumunda; Üniversiteden ilk üç dereceyi 

alarak mezun olan öğrencilere herhangi bir kotaya tabi olmadan Üstün Başarı Bursu, 

bölümlerinden ilk üç dereceyi alarak mezun olanlar ile genel not ortalaması 3,50 ve 

üzerinde olan mezunlara herhangi bir şart aranmaksızın %50 Başarı Bursu verilir.  

Kadir Has Üniversitesi doktora programlarına kayıt yaptıracak Kadir Has Üniversitesi 

yüksek lisans mezunlarına, gerekli kriterleri taşımaları ve Enstitülerinde ilk 3’e 

girmeleri durumunda herhangi bir kotaya tabi olmadan Üstün Başarı Bursu verilir.  

Yukarıda belirtilen koşulları sağlayamayan diğer Kadir Has Üniversitesi mezunlarına 

tüm programlar için %25, HASMED üyelerine ise %30 Başarı Bursu verilir.  

Mezun Bursu, Proje Bursu hariç başka bir bursla birleştirilemez.  

Mezun Bursları, ilgili anabilim dalı için Rektörlük tarafından ilan edilen kotalar 

haricinde değerlendirilir.  
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Burslar için Adaylarda Aranan Özel Şartlar 

Madde 7- Yüksek lisans veya doktora eğitimi yapmak isteyen öğrencilerden Kadir 

Has Bursu ve Üstün Başarı Bursu’ndan faydalanmak isteyenlerin; yüksek lisans 

eğitimi için lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.00/4.00, doktora eğitimi için 

yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.25/4.00 ve lisanstan doğrudan 

doktora eğitimine başlayacaklar için lisans mezuniyet not ortalamasının en az 

3.50/4.00 olması gerekir.  

Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) ilgili 

dalından yüksek lisans eğitimi için en az 70, doktora eğitimi için lisans mezunlarının 

en az 80 yüksek lisans mezunlarının en az 75 almaları veya ALES yerine uluslararası 

geçerliliği olan GRE veya GMAT sınavlarından ALES’ten istenen puanlara eşdeğer 

puan almış olmaları gerekmektedir.  

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) den en az 75 ya da uluslararası 

geçerliliği olan sınavların birinden YDS’den istenen puana eşdeğer puan almış 

olmaları gerekmektedir. Lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğrencilerden Başarı 

Bursu’ndan faydalanmak isteyenlerin; yüksek lisans eğitimi için lisans mezuniyet not 

ortalamasının en az 2.50/4.00; doktora eğitimi için yüksek lisans mezuniyet not 

ortalamasının en az 3.00/4.00 ve lisanstan doğrudan doktora eğitimine başlayacaklar 

için lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.25/4.00 olması gerekir.  

ALES’in ilgili dalından yüksek lisans eğitimi için en az 65, doktora eğitimi için lisans 

mezunlarının en az 80, yüksek lisans mezunlarının en az 70 almaları, veya ALES 

yerine uluslararası geçerliliği olan GRE veya GMAT sınavlarından ALES’ten istenen 

puanlara eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.  

YDS’den en az 65 ya da uluslararası geçerliliği olan sınavların birinden YDS’den 

istenen puana eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.  

Başvuru 

Madde 8- Başvurular, başvuru ilanında istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü 

Müdürlükleri’ne yapılır.  

Başvuruların Değerlendirilmesi 

Madde 9- Üniversitenin lisansüstü programlarından birine kayıt yaptırma hakkı 

kazanan lisansüstü öğrenci adaylarının başvuruları ilgili anabilim dalı tarafından 

değerlendirilir. Bursa uygun görülenler ilgili Enstitüye iletilir. Burslar, Enstitü 

Yönetim Kurul kararı ve Rektörlük onayı ile kesinleşir. Programlara burslu olarak 

kabul edilenlerin işlemleri Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır.  

Herhangi bir şekilde boşalan Kadir Has Bursu kontenjanlarına, halen bir lisansüstü 

programa kayıtlı bulunan öğrenciler arasından yeni atama yapılmasına yönelik 

kararlar, anabilim dalı başkanı önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile 

Rektörlük onayına sunulur. Üniversitedeki eğitimine Başarı Bursu ile başlayan 

öğrencilerin, eğitimleri devam ederken, herhangi bir nedenle Üstün Başarı Bursuna 

transferleri mümkün değildir. 
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Kayıt Kabul Yönergesi (21.12.2016) 
 

 

Bursiyerlerin Takibi ve Bursun Kesilmesi 

Madde 10- Kadir Has Üniversitesi tarafından sağlanan burslar ayrı ayrı 

değerlendirilir ve burs süreçleri birbirinden bağımsız şekilde takip edilir.  

Üniversiteden Kadir Has Bursu ve Üstün Başarı Bursu alan lisansüstü öğrencileri 

yıllık faaliyet raporlarını ilgili formu 2 nüsha halinde hazırlayarak, en geç 31 Mayıs 

tarihine kadar ilgili anabilim dalı başkanları ile ilgili dekanlıklara iletirler. Anabilim 

dalı başkanları ve dekanlar, formları kendi görüşlerini de ekleyerek 3 gün içinde ilgili 

Enstitü yönetimine iletirler. Enstitüler ellerindeki belgeleri kendi Yönetim Kurulu 

kararlarıyla birlikte en geç 15 Haziran tarihine kadar Rektörlük onayına sunarlar.  

Madde 11- Lisansüstü burs alan öğrencilerin bursları aşağıdaki şartlardan birinin 

gerçekleşmesi halinde kesilir. Bursu kesilen öğrenciler sonraki dönemlerde ilgili 

döneme ait güncel eğitim ücretini öderler ve eğer alıyorlarsa, kendilerine yaşam 

destek katkı payları ödenmez.  

a. Tüm burs türlerinde lisansüstü öğretim bursu alan öğrencilerin bursları herhangi bir 

disiplin cezası almaları veya bursiyerliğin gerektirdiği görevleri yerine getirmemeleri 

durumunda kesilir. 

b. Kadir Has Bursu ve Üstün Başarı Bursu alan öğrenciler eğitimlerine kesintisiz 

şekilde devam etmek zorundadırlar. Kayıt yaptırmayan veya kayıtlarını donduran 

Kadir Has Burslusu öğrencilerin yaşam katkı payları hemen, eğitim ücret indirimleri 

kayıtsız oldukları dönem sonunda kesilir. Kayıt yaptırmayan veya kayıtlarını 

donduran Üstün Başarı Burslusu öğrencilerin eğitim ücret indirimleri kayıtsız 

oldukları dönem sonunda kesilir.  

c. Kadir Has Bursu ve Üstün Başarı Bursu alan öğrencilerden bulunduğu öğretim 

programında iki yarı yıl üst üste yarıyıl not ortalamasını 3.00/4.00’ın altına düşüren 

yüksek lisans öğrencileri ile 3.25/4.00’ın altına düşüren doktora öğrencilerinin 

bursları kesilir. 

d. Kadir Has Bursu ve Üstün Başarı Bursu alan doktora öğrencilerinin derslerini 

tamamladıktan sonra açılan ilk yeterlilik sınavına; başarısız olmaları halinde takip 

eden yeterlik sınavına girmeleri zorunludur. 

e. Kadir Has Bursu alan öğrenciler herhangi bir kurumda tam veya yarı zamanlı 

olarak çalışamazlar. Aksi durumun tespiti halinde bursluluk halleri sona erdirilir.  

Yürürlük 

Madde 12- Üniversite Senatosunun 21.12.2016 tarih ve 2016/15 sayılı toplantısında 

bazı maddelerinde değişiklik yapılan bu Yönerge, aynı tarihte yürürlüğe girer ve 

Kadir Has Üniversitesi Senatosu tarafından 20.06.2016 tarihinde kabul edilen 

yönergenin yerine geçer.  

Yürütme 

Madde 13- Bu Yönerge hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.  


