BURS İLANI
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bağlı kuruluşları Atatürk Araştırma
Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi
Başkanlıklarınca aşağıda belirtilen alan ve konularda, yüksek lisans ve doktora
yapmakta olan öğrencilere yurt içi, tez yapan/yapacaklar ile doktorasını tamamlamış
araştırmacılara yurt içi ve yurt dışı araştırma bursu verilecektir.
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURSU VERİLECEK ALANLAR
ORTA ASYA ARAŞTIRMALARI
a) İslam Öncesi
 Türk Tarih Kurumu: 1 yüksek lisans, 1 doktora
 Türk Dil Kurumu: 2 yüksek lisans, 2 doktora [İslam Öncesi Türk Yazı Dilleri (KöktürkçeUygurca)]
b) İslam Sonrası
 Türk Tarih Kurumu: 1 yüksek lisans, 1 doktora
 Atatürk Kültür Merkezi: 1 yüksek lisans, 2 doktora [ Orta Asya’da Türk Sanatı- Orta
Asya’da Türk Edebiyatı- Orta Asya’da Türk Halk Kültürü]
 Türk Dil Kurumu: 2 yüksek lisans, 2 doktora [Türk Yazı Dilleri Araştırmaları (Karahanlı,
Harezm, Kıpçak, Çağatay) ]
TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI
a) Sondaj Metoduyla Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihini Araştırma Projesi
 Türk Tarih Kurumu: 1 yüksek lisans, 1 doktora [19. yy. Van ve Çevresi]
 Türk Tarih Kurumu: 1 yüksek lisans, 1 doktora [19. yy. Orta Karadeniz’de Nüfus
Hareketleri]
 Atatürk Kültür Merkezi: 1 yüksek lisans, 1 doktora [Van ve Çevresi Araştırmaları ]
b) Toplum Yapısı
 Türk Tarih Kurumu: 1 doktora, [Konar Göçerler]
 Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı: 4 doktora [Cumhuriyet Dönemi Merkez Çevre
İlişkileri (Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz) ]
 Atatürk Kültür Merkezi: 1 yüksek lisans, 2 doktora[ Konar-Göçerlik ve Konar-Göçer
Topluluklar, Türkiye’de Farklı Sosyo-Kültürel Yapılar, Göç Çalışmaları]
 Atatürk Kültür Merkezi: 2 yüksek lisans, 2 doktora[ Kültürel Miras Araştırmaları, Somut
Olmayan Kültürel Miras, Küratörlük ve Müzecilik ]
c) Türkiye Türkçesi Araştırmaları
 Türk Dil Kurumu: 2 yüksek lisans, 3 doktora [Türkiye Türkçesi Dil Bilgisi Araştırmaları]
 Türk Dil Kurumu: 2 yüksek lisans, 2 doktora [Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları]
d) Siyasi Tarih
 Türk Tarih Kurumu: 2 yüksek lisans, 2 doktora [ Siyasi Tarih (1908-1990) ]
 Atatürk Araştırma Merkezi: 3 yüksek lisans [Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi]
SAVAŞ TARİHİ ARAŞTIRMALARI

 Türk Tarih Kurumu: 4 yüksek lisans, 4 doktora, [Balkan ve I. Dünya Savaşları]
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TARİHİ KAYNAK ARAŞTIRMALARI
a) Osmanlı Tarihinin Kaynakları
 Türk Tarih Kurumu: 1 yüksek lisans, 1 doktora
b) Türk Tarihinin Farsça Kaynakları
 Türk Tarih Kurumu: 1 yüksek lisans, 5 doktora
c) Türk Dilinin Kaynakları
 Türk Dil Kurumu: 2 doktora [(Farklı Alfabelerle Yazılmış Tarihi Türkçe Metin Araştırmaları
(Latin, Ermeni, Grek, İbrani ve Gürcü Alfabesiyle) ]
a) Diplomatika
 Türk Tarih Kurumu: 1 doktora
 Türk Dil Kurumu: 2 doktora [ Kırım belgeleri]
BALKAN ARAŞTIRMALARI
 Türk Tarih Kurumu: 2 yüksek lisans, 2 doktora [Mübadele, Göç ve İskan]
 Atatürk Kültür Merkezi: 1 yüksek lisans, 2 doktora [Balkanlarda Türk Sanatı, Balkanlarda
Türk Halk Kültürü]
 Türk Dil Kurumu: 2 doktora [ Balkan Ağızları Araştırmaları]
ORTA DOĞU ARAŞTIRMALARI
 Türk Tarih Kurumu: 1 yüksek lisans, 1 doktora
 Atatürk Kültür Merkezi: 1 yüksek lisans, 2 doktora [ Orta Doğu’da Türk Sanatı, Orta
Doğu’da Türk Halk Kültürü]
 Türk Dil Kurumu: 2 doktora [Suriye, Irak ve İran’da Konuşulan Türk Dilleri Araştırmaları]
KAFKAS ARAŞTIRMALARI
 Türk Tarih Kurumu: 2 yüksek lisans, 2 doktora [Göç ve İskan]
 Atatürk Kültür Merkezi: 1 yüksek lisans, 1 doktora [Kafkaslarda Türk Sanatı, Kafkaslarda
Türk Edebiyatı, Kafkaslarda Türk Halk Kültürü]
 Türk Dil Kurumu: 2 doktora [Kafkasya’da Konuşulan Türk Dilleri Araştırmaları]
DİN VE DİNİ DÜŞÜNCE ARAŞTIRMALARI

 Atatürk Kültür Merkezi: 1 yüksek lisans, 1 doktora [Dini Düşünce, Dini Hayat]
BİLİM VE DÜŞÜNCE ARAŞTIRMALARI
 Atatürk Kültür Merkezi: 1 yüksek lisans, 1 doktora [Türk Düşüncesi, Türk Bilim ve Düşünce
İnsanları]
TÜRK DİLİ ÜZERİNE DİL BİLİM ARAŞTIRMALARI





Türk Dil Kurumu: 1 yüksek lisans, 2 doktora
Türk Dil Kurumu: 1 yüksek lisans, 2 doktora
Türk Dil Kurumu: 1 yüksek lisans, 2 doktora
Türk Dil Kurumu: 1 yüksek lisans, 2 doktora

[Türkçenin Dil ilişkileri Araştırmaları]
[Türk Sözlükçülüğü Araştırmaları]
[Sosyolinguistik Araştırmalar]
[Terim Bilimi Araştırmaları]
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 Türk Dil Kurumu: 2 yüksek lisans, 2 doktora [Karşılaştırmalı Türk Dili Araştırmaları
(Tarihi ve Modern Türk Dili Alanı)]
TÜRK İŞARET DİLİ ARAŞTIRMALARI
 Türk Dil Kurumu: 3 yüksek lisans, 2 doktora
TÜRK HUKUK TARİHİ ARAŞTIRMALARI
 Türk Tarih Kurumu: : 1 yüksek lisans, 1 doktora
 Türk Dil Kurumu: 2 doktora [Turfan, Uygur Belgeleri Üzerine Araştırmalar]
AKDENİZ DÜNYASI ARAŞTIRMALARI
 Türk Tarih Kurumu: 1 yüksek lisans, 1 doktora
19-20. YY.OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA MİLLİYETÇİLİK VE BAĞIMSIZLIK
HAREKETLERİ

 Türk Tarih Kurumu: 1 yüksek lisans, 1 doktora
Burs verilecek araştırma alanlarının tez yapılacak alt konuları; burs verilecek adaylar, adayların
anabilim dalı başkanları, tez danışmanları ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
yetkililerinin birlikte yapacakları görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda tespit edilecek,
tespit edilen bu araştırma konusu değiştirilemeyecektir. Bursiyerler araştırmaları sırasında
elde ettikleri kaynak ve verileri Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca oluşturulan veri
tabanlarına Genel Ağ üzerinden işlemek ve tezlerini bu veri tabanları üzerinden hazırlamakla
yükümlüdürler.

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU VERİLECEK ALANLAR:
Türk Tarih Kurumu tarafından aşağıdaki alanlarda;
TOPLUM YAPISI (Konar Göçerler ) 1 yurt içi,

BALKAN VE I. DÜNYA SAVAŞLARI 2 yurt içi, 2 yurt dışı,
BALKAN ARAŞTIRMALARI (Mübadele, Göç ve İskan) 1 yurt içi, 1 yurt dışı,
ORTA DOĞU ARAŞTIRMALARI 1 yurt dışı,
KAFKAS ARAŞTIRMALARI (Göç ve İskan) ) 1 yurt içi, 1 yurt dışı,
Doktora sonrası araştırma bursu verilecektir.
Türk Dil Kurumu tarafından aşağıdaki alanlarda;
ALTAYİSTİK ARAŞTIRMALARI 2 (Türk-Moğol Dil İlişkileri, Altay Dil Akrabalığı)
İRAN’DAKİ TÜRK DİLLERİ ARAŞTIRMALARI 1
ÇİN’DEKİ TÜRK DİLLERİ ARAŞTIRMALARI 2
MOĞOLİSTAN’DAKİ TÜRK DİLLERİ ARAŞTIRMALARI 2
TEHLİKEDE OLAN TÜRK DİLLERİ ARAŞTIRMALARI 1 (Karayimce, Sarı Uygurca,
Urumca, Sibirya Türkçeleri)
TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÜZERİNE KURAMSAL ARAŞTIRMALAR 2

doktora sonrası araştırma bursu verilecektir.
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Bu alanın araştırma yapılacak alt konuları; burs verilecek adaylar ile Atatürk Kültür, Dil
ve Tarih Yüksek Kurumu yetkililerinin birlikte yapacakları görüşmeler ve
değerlendirmeler sonucunda tespit edilecek, tespit edilen bu araştırma konusu
değiştirilemeyecektir. Bursiyerler araştırmaları sırasında elde ettikleri kaynak ve
verileri Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca oluşturulan veri tabanlarına
Genel Ağ üzerinden işlemek ve araştırma sonucunda ortaya koyacakları eserleri bu veri
tabanları üzerinden hazırlamakla yükümlüdürler.

BAŞVURU ŞARTLARI
1) Yüksek Lisans ve Doktora Bursu İçin Başvuracaklarda Aranacak Şartlar
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 01.12.2011 tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak,
c) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
ç) Üniversitelerin verilecek burs konusunda tez yapabileceği enstitülerinden birinde
lisansüstü programa kayıtlı olmak,
d) Araştırma görevlisi ise bir lisansüstü programında tez aşamasında olmak,
e) Yüksek lisans öğrencileri için en az 2,80/4,00 veya 72/100 lisans ortalamasına sahip
olmak,
f) Doktora öğrencileri için en az 3,25/4,00 veya 82,50/100 yüksek lisans ortalamasına
sahip olmak,
g) Son başvuru tarihinden önceki üç yıl içerisinde girdiği ALES’ ten herhangi bir alanda
yüksek lisans öğrencileri için en az 60,00, doktora öğrencileri için en az 65,00 puan almış
olmak,
ğ) En az bir yabancı dilden ÜDS veya KPDS’ den yüksek lisans öğrencileri için en az 50,00
puan, doktora öğrencileri için en az 60,00 puan veya eşdeğer nitelikteki uluslararası
sınavlarda bu puanlara karşılık gelen puan almış olmak.
h) Konusu icabı çalışmasını kısmen veya tamamen yurt dışında yapacakların, çalışmanın yurt
dışında yapılma gerekçesini açıklayan bir yazıyı da içeren bir çalışma planı ile çalışma
yapacakları kurumdan kabul mektubunu başvuru belgelerine eklemek.

2) Doktora Sonrası Araştırma Bursu için Başvuracaklarda Aranacak Şartlar
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 01.12.2011 tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak,
c) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
ç) En az doktora seviyesinde öğrenim görmüş olmak,
d) Son başvuru tarihinden önceki beş yıl içerisinde ÜDS veya KPDS’ den en az 70,00 puan
veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınavlarda bu puanlara karşılık gelen puan almış olmak,
e) Araştırmacı kamu görevlisi ise, çalışılan kurumdan araştırması süresince izinli
sayılmak,
f) Araştırma yaptığı/yapacağı alanla ilgili projesinin bir örneğini başvuru dosyasına
eklemek.
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Başvurular; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu web sayfasında yer alan
www.ayk.gov.tr adresindeki elektronik form doldurularak yapılacaktır. Başvuru sırasında
yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.

BURS SÜRELERİ VE MİKTARLARI
1) Yüksek Lisans ve Doktora Bursu
Atatürk Yüksek Kurumu bağlı kuruluşları bursluları yurt içinde herhangi bir kurum veya
kuruluştan ücret veya burs alamazlar. Öğrenimlerini kanuni süreler içinde tamamlamaları
kaydıyla;
 Yüksek lisans bursu en çok 2,5 yıl süreyle, aylık 1.000,00 TL.(Araştırma görevlileri
için 500,00 TL)
 Doktora bursu en çok 4 yıl süreyle aylık 1.500,00 TL.’dir. (Araştırma görevlileri için
750,00 TL)
2) Doktora Sonrası Araştırma Bursu
Doktora sonrası araştırma burslarının süresi araştırmacının teklifi ve bağlı kuruluşun
görüşüne dayanarak Atatürk Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenir.
 Yurt içi araştırma bursu aylık 1.500,00 TL’dir.
 Araştırmasını yurt dışında yapacaklar için aylık burs miktarları 1416 Sayılı Ecnebi
Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun emsal alınarak ayrıca
belirlenecektir.
1)

YÜKÜMLÜLÜKLER VE BURSUN DEVAMI

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu
a) Burslar, öğrenim devam ettiği sürece ve bu sürelerin arasındaki tatil aylarında da
devam eder.
b) Her yarıyıl sonunda tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri tez danışmanlarının
görüşünü belirten raporunu; ders aşamasında olan burslu öğrenciler transkriptlerini ve
öğrenci belgelerini, doktora öğrencileri ise tez izleme komitesine sundukları raporu, tez
izleme komitesi tutanağını www.ayk.gov.tr adresine süresi içinde yüklemek ve asıllarını da
ilgili bağlı kuruma göndermek zorundadır. Öğrenim görülen kurumun değerlendirme
yöntemine göre altı ayda bir başarı durumu incelenir ve inceleme sonuçlarına göre
yılsonunda ertesi yıl burs verilmesine devam edilip edilmeyeceği Atatürk Yüksek Kurumu
Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılır.
c) Yurt içi bursu alan öğrenci, herhangi bir sebeple yurt dışına gitmek durumunda ise,
en az bir ay önceden gerekçelerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Staj için yurt dışına
gidecek burslunun, staja kabul edildiğini bildiren belgenin fotokopisini izin isteme
dilekçesine eklemesi gerekmektedir.
ç) Burslu, istenen her türlü bilgi ve belgeleri en geç bir ay içinde göndermek zorundadır.
d) Kurumlardan ücret veya burs alan öğrencilerin bursları kesilir; kurum ile ilişkilerini
sürdürerek belirlenen alanda araştırma yapmaktan vazgeçerse yapılan ödemeler de geri
istenir.
e) Burslu, imzaladığı sözleşmeye ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yurt İçi
ve Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği ile bu yönetmeliğe dayalı
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olara çıkarılmış olan Yönergede belirlenen genel esaslara ve ayrıca bu ilan ve genel
esaslarda belirlenmemiş durumlarda Yönetim Kurulunun hakkında vereceği kararlara
uymak zorundadır. Burslu, herhangi bir adlî yargı mercii tarafından kastî suçlardan dolayı
cezalandırılmış ise, bursu tekrar başlatılmak üzere kesilebilir. Hüküm kesinleştikten sonra
bursun kesilmesine karar verildiği takdirde kendisine yapılmış burs ödemesi varsa, bu
ödemeler geri alınır. Tutuklanma hâlinde tutukluluk süresince burs ödenmez, ödenmişse
geri alınır.
f) Hakkında adlî kovuşturma açılmış bulunan burslunun durumunu bir ay içinde yazılı olarak
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bildirmesi gerekir. Bildirmemiş olanların
kovuşturma sonunda ceza almasalar dahi, bursları bir daha başlatılmamak üzere kesilir.
g) Yurt içi ve yurt dışı tez masrafları için destek isteyen bursluların istekleri Yönetim
Kurulunda incelenir. Her tez için bir defaya mahsus olmak üzere hangi konuda ne miktar
destekleneceği incelenir ve kararlaştırılır.
ğ) Bursiyerler, tezlerinin Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşları
tarafından yayımlanmasını kabul eder.
h) Bursiyerin burs başvurusunda bulunduğu ve sözleşmede taahhüt ettiği alanda tez
yapmaması durumunda bursu kesilir.
2) Doktora Sonrası Araştırma Bursu
Araştırma bursu almaya hak kazanlarla bağlı kuruluş başkanı arasında bir mukavele sözleşme
düzenlenir. Bu sözleşmede araştırmacının çalışacağı konu, araştırma süresi, araştırmanın
gerekçesi belirlenir. Araştırmacı çalışmalarının bitimini müteakip en geç bir ay içinde burslu
bulunduğu sürede yaptığı çalışmaları ve temasları belirten bir rapor verir. Ayrıca çalışmaları ile
ilgili olarak ortaya koyduğu eserin bir nüshasını en geç 20 ay içinde basılı veya basıma hazır
şekilde, elektronik ortamda ilgili bağlı kuruluşa sunar. Bu hükümleri yerine getirmeyenlere veya
yanlış beyanda bulunanlara ödenen burs miktarı kanunî faizleri ile birlikte geri alınır.

BAŞVURU DÖNEMİ
Başvurular; 10 Ekim – 4 Kasım 2011 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu’na yapılacaktır.

BURSA BAŞVURACAK ADAYLARIN YAPACAKLARI İŞLEMLER
1) Yüksek Lisans ve Doktora Bursu:

Yüksek lisans ve doktora bursu almak isteyenler, www.ayk.gov.tr adresindeki formu
vesikalık fotoğrafını da ekleyerek doldurur.
Burs verilmesi kararlaştırılarak isimleri ilan edilen adaylar;
Aday, aşağıdaki belgeleri www.ayk.gov.tr adresine tarayarak yükler ve bu belgelerin asıllarını
süresi içinde burs talebinde bulunduğu bağlı kuruluşa teslim eder.
a) Adli sicil kaydı,
b) Lisans, yüksek lisans, doktora veya eşdeğerli öğretim diploması veya kurumca onaylı
örneği,
c) Lisans/yüksek lisans ortalamasını gösteren transkriptlerinin aslı veya kurumca onaylı
örneği,
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ç) Yüksek lisans, doktora veya bunlara eş değer öğretim öğrencisi olduğunu belirtir belgenin
aslı veya kurumca onaylı örneği,
d) ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya ÖSYM’nin genel ağ sayfasından alınmış çıktısı,
e) ÜDS veya KPDS sonuç belgesinin fotokopisi veya ÖSYM’nin genel ağ sayfasından alınmış
çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi.

2) Doktora Sonrası Araştırma Bursu
Doktora sonrası araştırma bursu almak isteyenler özgeçmişi ile birlikte www.ayk.gov.tr
adresindeki formu fotoğrafını da ekleyerek doldurur.
Burs verilmesi kararlaştırılarak isimleri ilan edilen adaylar;
Aday, aşağıdaki belgeleri www.ayk.gov.tr adresine tarayarak yükler ve bu belgelerin asıllarını
süresi içinde bağlı kuruluşa teslim eder.
a) Adli Sicil Kaydı,
b) Doktora veya eş değerli öğretim diploması veya kurumca onaylı örneği,
c) Bitirdiği doktora bölümünün not ortalamasını gösteren transkriptlerinin aslı veya
kurumca onaylı örneği,
ç) ÜDS veya KPDS sonuç belgesinin fotokopisi veya ÖSYM’nin genel ağ sayfasından alınmış
çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi,
d) Araştırmacı kamu görevlisi ise, çalışılan kurumdan izinli sayıldığına dair belge,
e) Araştırma yaptığı/yapacağı alanla ilgili projesinin bir örneği.

BAŞVURU VE BURS VERİLECEK ADAYLARIN SEÇİMİ
Yüksek lisans ve doktora bursu ile doktora sonrası araştırma bursu almak üzere başvuranlar
başvuru formunda beyan ettikleri bilgiler esas alınarak değerlendirilir. Değerlendirme
sonucunda Yönetim Kurulunca uygun bulunanlar mülakata çağrılır.
Aşağıda belirtilen puanlama ölçütleri esas alınarak mülakata çağırılanların sıralama puanı
hesaplanır.
1) Yüksek Lisans ve Doktora Bursu
a) Yüksek lisans öğrencileri için lisans diploma notu, doktora öğrencileri için yüksek lisans
diploma notunun % 25’i,
b) ALES’ ten alınan notun % 25’i,
c) En az bir yabancı dilden ÜDS veya KPDS’ den alınan puanın veya bu sınavlara eşdeğer
nitelikteki uluslararası sınavlarda alınan puanın karşılık geldiği puanın %20’si,
ç) Mülakattan alınan notun % 30’udur.
2) Doktora Sonrası Araştırma Bursu
a) Doktora not dökümü ortalamasının % 30’u,
b) En az bir yabancı dilden ÜDS veya KPDS’ den alınan puanın veya bu sınavlara eşdeğer
nitelikteki uluslararası sınavlarda alınan puanın karşılık geldiği puanın % 30’u,
c) Mülakattan alınan notun % 40’ıdır.
Yukarıda belirtilen puanlama ölçütleri esas alınarak hesaplanan sıralama puanına göre yapılacak
sıralama sonucunda, her alan için belirlenen kontenjan dâhilinde bursiyer adayları belirlenir.
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Belirlenen süreler içerisinde usulüne uygun başvuruda bulunmayan veya başvuru şartlarını
taşıdığını belgelendiremeyen bursiyer adaylarının yerine sıralamaya uygun olarak yeni aday
belirlenir.

BURSİYERLERİN İLANI
Bursiyer adaylarının listesi www.ayk.gov.tr adresinde 22.12.2011 tarihinde ilan edilir. Bursiyer
adaylarının ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde belgelerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumuna şahsen veya posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir. Bu belgelerin
belirlenen sürede usulüne uygun olarak ulaştırılamaması veya belgelerin beyan edilen hususları
taşımaması durumunda burs tahsisi geçersiz olacaktır.

BURSLARIN BAŞLAMA TARİHİ VE ÖDEME
Yüksek lisans ve doktora burslarının başlama tarihi 01.01.2012’dir.
Yüksek lisans ve doktora burslarının ödemeleri 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs,
Kredi Verilmesine İlişkin Kanun gereğince Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla yapılacaktır.
Burs ödemelerinin başlatılabilmesi için Kredi ve Yurtlar Kurumunca yapılacak işlemlerin
tamamlanması gerekmektedir. Bursların yatırılacağı banka adresi Kredi ve Yurtlar Kurumu
tarafından belirlenecektir.
Doktora sonrası araştırma burslarının başlama tarihi ve ödenmesi ile ilgili hususlar sözleşmede
belirlenir.

BURS BAŞVURULARININ YAPILACAĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ VE İRTİBAT
KURULACAK KİŞİLER
Adres: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Ziyabey Caddesi Nu:19 06520 Balgat Çankaya / ANKARA
Telefon Nu : (0312) 284 62 29 – 286 08 27
Genel Ağ Adresi: www.ayk.gov.tr
E-Posta Adresi : burs@ayk.gov.tr
İrtibat Kurulacak Kişi: Sevim GÖKÇE – Elbirle GÖNÜLAL

8

