
 
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TARAFINDAN YURTDIŞINDAN GELECEK  

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE SAĞLANACAK DESTEKLERE İLİŞKİN 

USUL VE ESASLAR 
 
 
 

Amaç ve kapsam  
MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar, Yükseköğretim Kurulunun işbirliği protokolü 

ve/veya mutabakat zaptı imzaladığı ülkelerden gelen ve devlet yükseköğretim kurumlarına 

yerleştirilen yabancı uyruklu öğrencilerin; lisans ve lisansüstü öğrenim ücreti, Türkçe dil 

eğitimi gideri, genel sağlık sigortası primi, yurt ücretinin karşılanması ve/veya bu kapsamdaki 

öğrencilere burs verilmesi ile diğer hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 
 

Dayanak  
MADDE 2–(1) Bu Usul ve Esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 10 uncu maddesi ile 22/12/2019 tarihli ve 7197sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim 

Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin 64 üncü maddesinin (d) bendine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar ve kısaltmalar  
MADDE 3–(1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; 

 
a) Aday: Burs programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrenciyi, 

 
b) Bursiyer: Desteklenmesi uygun bulunan yükseköğretim kurumlarındaki lisans ve 

lisansüstü düzeyindeki programlara yerleştirilmiş olan yabancı uyruklu öğrenciyi, 
 

c) Destekler: Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından miktarları belirlenen ve YÖK 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı kapsamındaki öğrenciye verilen aylık burs, öğrenim 

ücreti, Türkçe dil eğitimi gideri, genel sağlık sigortası primi ile Yükseköğrenim Kredi ve 

Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barınmaları şartıyla yurt ücretini, 
 

ç) Komisyon: Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından seçilen ve en az beş yıl 

Profesör unvanı ile görev yapmış en az üç öğretim üyesinden oluşturulan komisyonu, 
 

d) Seçici Kurul: Bursiyer seçimi için Yükseköğretim Kurulunun işbirliği protokolü 

ve/veya mutabakat zaptı imzalanan ilgili ülke temsilcisi, YÖK ve T.C. Dış Temsilciliğinden 

üye/üyelerin bulunduğu kurulu, 
 

e) Yükseköğretim kurumları: Devlet üniversiteleri ve yüksek teknoloji enstitülerini, 
 

f) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 
 

g) YÖK Bursları Takip Şubesi: Üniversite Rektörlüğünce YÖK tarafından verilen 

burslara ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek amacı ile öğrenci işleri daire başkanlığı 

veya uygun görülecek bir daire başkanlığı bünyesinde oluşturulan şubeyi ifade eder. 
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Destek programı genel esasları 

 

MADDE 4–(1) Destekler, bu Usul ve Esaslar kapsamında, yükseköğretim 

kurumlarında bir yükseköğretim programına YÖK tarafından yerleştirilen yabancı uyruklu 

öğrenciye verilir. 
 

(2) Burstan bir (1) yıl içerisinde en fazla 200 öğrenci faydalanabilir. 
 

(3) Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek yöntem ile seçilen 

adaylar, tercihleri doğrultusunda bir yükseköğretim programına yerleştirilir. 
 

(4) Türkçe dil belgesine sahip olmayan bursiyere, yükseköğretim kurumunda bir yıl 

süreyle Türkçe dil eğitimi verdirilir. Bu eğitimi başarıyla bitiren bursiyer yerleştirildiği 

yükseköğretim programında öğrenime başlar. Başarısız olan bursiyerin desteği iptal edilir ve 

yerleştirildiği yükseköğretim programında öğrenime başlayamaz. 
 

(5) Yükseköğretim kurumlarına kayıtlar akademik takvime göre başlar ve biter. 

(6) Lisansüstü düzeyde öğrenim gören bursiyerlerin tezleri ile ilgili çalışma 

yapmak üzere yurt dışına çıkmaları danışmanının onayı ve YÖK’ün iznine bağlıdır. 

Yurtdışına çıkması uygun bulunan bursiyerlerin, yurtdışında bulundukları süre boyunca 

bursları devam eder. Bu süreler, öğrencinin azami bursluluk süresinden sayılır. 
 
 

Başvuru şartları 
 

MADDE 5–(1) Destek programına, YÖK’ün işbirliği protokolü ve/veya mutabakat 

zaptı imzaladığı ülkelerden gelecek olan yabancı uyruklu öğrenciler başvurabilir. 
 

(2) Türk vatandaşları, YÖK’ün işbirliği protokolü ve/veya mutabakat zaptı 

imzalamadığı ülke vatandaşları, çifte vatandaşlıklarından biri Türk vatandaşlığı olanlar ya da 

herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar bu Usul ve Esaslar kapsamındaki 

desteklerden faydalanamaz. 
 

(3) Türkiye'de devlet tarafından verilen herhangi bir destekten halen yararlananlar bu 

Usul ve Esaslar kapsamındaki desteklere başvuramaz. 

 

Burs miktarı, süresi ve ödemeler 
 

MADDE 6–(1) Burs tutarı, lisans öğrencileri için 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı 

Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanununa göre lisans öğrenimi 

gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının iki katını, lisansüstü öğrenim gören 

öğrenciler için de aynı Kanun uyarınca lisansüstü öğrencilere ödenmekte olan aylık burs 

tutarının iki katını aşmamak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenir. 
 

(2) Lisans öğrenimi görecek yabancı uyruklu öğrenciye normal öğrenim süresi, 

lisansüstü öğrenim görecek öğrenciye ise Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde 

belirlenen azami süreler kadar burs verilir. 
 

(3) Bursiyere Türkçe dil eğitiminde geçirdiği sürede de burs ödenir. 
 

(4) Bursiyere kayıtlı olduğu programın varsa yabancı dil hazırlık sınıfında da burs  
ödenir. 
 

(5) Burs tutarı ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aylıklar halinde her ayın 1-10’u 

arası bursiyere ödenir. 
 

(6) Burs  tutarları  bursiyer  öğrencilerin  hesaplarına  aktarılmadan  önce  ilgili 



öğrencilerin bu usul ve esaslarda yer alan şartlara uyup uymadığı YÖK Bursları Takip Şubesi 

tarafından kontrol edilir. 

(7) Bursiyer, desteklerden faydalandığı süre boyunca eğitimine kesintisiz devam 

etmek zorundadır. Mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrenciye bu süre zarfında destek 

ödemesi yapılmaz, ancak eğitime başlamaları halinde bu süre destek sürelerine eklenir. 

 

Desteğin sonlandırılması 
 

MADDE- 7 (1) Bursiyerin başka bir üniversiteye/başka bir programa yatay geçiş 

yapması durumunda bursu ve öğrenim ücretinin karşılanması ile diğer destekler sonlandırılır. 
 

(2) Mücbir sebepler dışında kayıt donduran öğrencilerin bursu sonlandırılır. 
 

(3) Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, lisans öğreniminde, öğrencinin yıllık 

ağırlıklı genel not ortalamasının 2,00/4 veya 50/100 sınırının altında olması durumunda destek 

ödemeleri sonlandırılır. Başarı durumu hesaplanırken, TÖMER ve birinci sınıf sonundaki not 

ortalamaları hariç olmak üzere öğrencinin bitirdiği eğitim öğretim yılını takip eden Eylül 

ayında belirlenen ağırlıklı genel not ortalaması dikkate alınır. 
 

(4) Disiplin cezası alan öğrencilerin destek ödemeleri sonlandırılır. 
 
 
 

Destek programının yürütülmesi 
 

MADDE 8–(1) Kabul edilen öğrencinin geliş işlemleri tamamlandıktan sonra, geliş 

tarihleri en az 15 (on beş) gün önceden T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından YÖK'e bildirilmek 

zorundadır. 
 

(2) Destek programına kabul edilen öğrenci, Türkiye'ye gelmeden önce T.C. Dış 

Temsilciliklerinden Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizesi alır. 
 

(3) Destekler, Yürütme Kurulu'nun belirlediği yükseköğretim kurumları ve 

programlarda bu Usul ve Esaslarda belirlenen hükümlere uygun olarak yürütülür. 
 

(4) Yabancı uyruklu Öğrenci Destek Programı Yürütme Kurulu kararı ile başlatılır, 

geçici olarak durdurulur ya da yürürlükten kaldırılır. 
 

(5) Desteklenecek yükseköğretim kurumları ve programları ile bursun süresi, miktarı, 

kapsamı, başvuru koşulları, başvuruları değerlendirme ve seçme süreçleri ile programın 

yürütülmesine ilişkin diğer temel kural ve ilkeler Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından 

belirlenir. 

 

(6) Bursiyer öğrenciler, akademik değişim programları çerçevesindeki (Mevlana, 

Erasmus+ v.b) programlardan yararlanabilir ancak bu süre zarfında bursları dondurulur. 
 

Kaynak aktarımı 
 

MADDE 9- (1) YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencinin 

kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, bilgileri ilgili rektörlük aracılığıyla belirlenen tarihte 

YÖK'e bildirilir. 
 

(2) Yükseköğretim kurumlarınca YÖK'e bildirilen listeler (öğrenci ad/soyad, 

program, seviye vs.) ilgili komisyonca incelendikten sonra Yükseköğretim Yürütme 

Kurulunda görüşülerek uygun bulunan öğrencilere verilecek burs tutarı, öğrencilerin genel 

sağlık sigortası primi, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barınmaları 

şartıyla yurt ücreti, Türkçe dil eğitimi giderleri, lisans ve lisansüstü öğrenim ücreti karşılığı 



 
tutarlar, 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre YÖK bütçesinin mevcut veya yeni 

açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten karşılanır. 
 

(3) YÖK tarafından uygun görülen tutarlar, YÖK bütçesine gider kaydedilmek 

suretiyle YÖK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilgili yükseköğretim 

kurumunun muhasebe birimi hesabına aktarılır. 
 

(4) YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına aktarılan tutarların öğrenim 

ücretlerinin karşılanmasına ilişkin kısımları yükseköğretim kurumları bütçelerinin (B) işaretli 

cetvelinde öğrenim türüne göre ilgili ekonomik koda gelir kaydedilerek, öz gelirin türü 

itibarıyla belirlenen esaslara göre kullanılır. Burslara ve diğer desteklere ilişkin kısımları ise 

yükseköğretim kurumları bütçelerinin (B) işaretli cetvelinde “04.5.1.12- YÖK Yabancı 

Uyruklu Öğrenci Programı Destekleri” ekonomik koduna öz gelir, (A) işaretli cetvelinde 

“09.4.1.22-YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı” fonksiyonel koduna ve “05.4- Hane 

Halkına Yapılan Transferler” ekonomik koduna ödenek kaydedilmek suretiyle burslar 

“05.4.1.03- Yabancı Uyruklu Kişilere Burslar ve Harçlıklar” ekonomik kodundan, diğer 

destekler ise “05.4.2.02-Yabancı Uyruklu Kişilere Eğitim Amaçlı Transferler” ekonomik 

kodundan tahakkuka bağlanarak ödenir. 

 

Burs ve iade 
 

MADDE 10 - (1) Yükseköğretim kurumları aktarılan tutarlardan, YÖK Yürütme 

Kurulu Kararı ile belirlenen burs miktarları kadar tutarı bursiyerlerin banka hesaplarına 

yatırmak suretiyle öder. 
 

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında bursiyerlere verilen bursun kesilmesine sebep 

olacak bir durumun ortaya çıkması halinde kullanılmayan burs miktarları YÖK'ün ilgili 

hesabına iade edilir. 
 

(3) İadesi gereken destek tutarlarından; yükseköğretim kurumları tarafından burstan 

yararlananlara henüz yapılmamış olan ödemeler bu durumun ortaya çıkmasını takip eden en 

geç 1 ay içerisinde YÖK muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve buna ilişkin bilgi 

Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığına iletilir. Belirlenen 

sürede aktarılmayan tutarlar YÖK tarafından ilgili üniversite adına kişi borçları hesabına 

alınarak faiziyle birlikte tahsil edilir. 
 

(4) Yükseköğretim kurumları tarafından burs ödemeleri gerçekleştirildikten sonra 

bursiyerlerin burs şartlarını kaybetmesi halinde, iadesi gereken burs miktarları bu durumun 

ortaya çıktığı günü takip eden en geç 1 ay içerisinde, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 

bursiyer adına kişi borçları hesabına alınarak takibine başlanır ve buna ilişkin bilgi 

Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığına iletilir. 
 

(5) Yükseköğretim kurumlarının kişi borcuna aldıkları tutarlardan yapılacak tahsilatlar 

en geç 1 ay içerisinde YÖK muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve buna ilişkin bilgi 

Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığına iletilir. 
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Sorumluluk 

 

MADDE 11- (1) Yükseköğretim kurumları bünyesinde kurulan YÖK Bursları Takip 

Şubesi, bursiyerlerin başarı, devam/devamsızlık durumlarının takibinden, bursların düzenli 

olarak ödenmesinden, ülkemize uyum aşamasında öğrencilere destek vermekten, zorunlu 

sağlık sigortası, ikamet izni ve benzeri hususların takibinden sorumludur. 
 

(2) Yükseköğretim kurumları, bu Usul ve Esaslarda kendisine verilen görevlerin 

mevzuata uygun olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden ve YÖK'e gerekli bilgi akışının 

sağlanmasından sorumludur 
 

(3) Yükseköğretim kurumlarına gönderilen kaynağın amacı dışında kullanılması 

durumunda sorumluları hakkında idari, mali ve cezai hükümler ayrıca uygulanır. 

 

(4) Bursiyer, bu usul ve esaslar uyarınca bursunun kesilmesine sebep olacak bir 

durumun ortaya çıkması halinde üniversitesine bilgi vermekle ve varsa kendisine fazladan 

ödenen bursu iade etmekle yükümlüdür. 

 

Denetim 
 

MADDE 12– (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yükseköğretim kurumları tarafından 

yürütülen faaliyetler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir. 

 

Tereddütlerin giderilmesi 
 

MADDE 13 – (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek 

tereddütleri gidermeye YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir. 

 

Yürürlük 
 

MADDE 14- Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının uygun 

görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen bu Usul ve Esaslar 1/1/2020 

tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  
MADDE 15- (1) Bu Usul ve Esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


