
	
	

Yurtdışı	Araştırma	Bursu	Yönergesi	
	
Rona	Serozan	Karşılaştırmalı	Hukuk	Araştırmaları	Vakfı	her	yıl,	bir	sonraki	akademik	yıl	
içinde	verilecek	Yurtdışı	Araştırma	Bursu	için	ilan	edilen	tarihlerde	başvuruları	kabul	eder.		
Aşağıda	 yazılı	 tüm	 belgelerin	 eposta	 eki	 olarak	 bilgi@ronaserozanvakfi.org	 adresine	
gönderilmesi	gerekir.	

	
A. Başvuru	Koşulları	

1. T.C.	vatandaşı	olmak,	
2. Doktora	bursu	için	30	yaşını,	doçentlik	bursu	için	38	yaşını	tamamlamamış	olmak,		
3. Doktora	bursu	için	

a. T.C.	yükseköğrenim	kurumlarından	birinde	bir	doktora	programına	kayıtlı	
olup,	doktora	yeterlilik	sınavını	geçmiş	ve	tez	önerisi	ilgili	Enstitü	Müdürlüğü	
tarafından	kabul	edilmiş	olmak,	

b. Araştırmanın	yürütüleceği	kuruluşça	davet	edilmiş	veya	kabul	almış	olmak,	
c. Bu	burstan	daha	önce	yararlanmamış	olmak,	
d. Doktora	 teziyle	 ilgili	 karşılaştırmalı	 hukuk	 alanında	 veya	 karşılaştırmalı	

hukuk	yöntemiyle	araştırma	yapacak	olmak,	
e. Doktora	 kayıt	 tarihi	 ile	 başvuru	 tarihi	 arasında	 4	yıldan	 uzun	 bir	 süre	

geçmemiş	olması	
f. Başvuru	belgeleri	bölümünde	belirtilen	yabancı	dil	yeterlilik	koşullarından	

birini	sağlamak.	
4. Doçentlik	bursu	için	

a. Türkiye’de	hukuk	doktorasını	 tamamlamış	olmak	veya	yurtdışında	yapılan	
hukuk	doktorası	için	denklik	almış	olmak,	

b. Doktorasını	son	3	yıl	 içinde	almış	olmak;	doktora	sonrası	çocuk	doğurmuş	
kadın	adaylar	için	bu	süre	4	yıldır;	

c. Araştırmanın	yürütüleceği	kuruluşça	davet	edilmiş	veya	kabul	almış	olmak,	
d. Bu	burstan	daha	önce	yararlanmamış	olmak,	
e. Doçentlik	 teziyle	 ilgili	 karşılaştırmalı	 hukuk	 alanında	 veya	 karşılaştırmalı	

hukuk	yöntemiyle	araştırma	yapacak	olmak,	
f. Başvuru	belgeleri	bölümünde	belirtilen	yabancı	dil	yeterlilik	koşullarından	

birini	sağlamak.	
	
	

B. Başvuru	belgeleri	
1. Araştırma	önerisi	(Amaç,	yöntem,	Türkiye’de	hukukun	gelişimine	getireceği	katkı/	

yenilik	vurgulanmalıdır.).	
2. Adayın	özgeçmişi	ve	yayın	listesi.	
3. Kabul/davet	 mektubu	 (çalışmalarını	 sürdüreceği	 kurum/	 enstitü/	 üniversite/	

kütüphaneden	alınan).	
4. Yabancı	 dil	 belgesi	 (İngilizce	 veya	 Almanca	 veya	 Fransızca	 dilinde	 alınmış,	 YÖK	

tarafından	yayınlanan	denklik	tablosunda	ÜDS	80’e	denk	gelen).	



5. Doktora	öğrencileri	için,	danışmanından	alınacak	referans	mektubu	(Bu	mektubun,	
aday,	 adayın	 önceki	 ve	 güncel	 çalışmaları	 ve	 referans	 verenin	 bilgisi	 varsa	 adayın	
yabancı	dil	yeterliliği	hakkında	olması	beklenmektedir.)	

6. Doçent	adayları	için,	doktora	tez	danışmanından	veya	bilimsel	çalışmalarını	yeterli	
derecede	 değerlendirebilecek	 diğer	 bir	 akademik	 danışmandan	 referans	 mektubu	
(Bu	mektubun,	aday,	adayın	önceki	ve	güncel	çalışmaları	ve	referans	verenin	bilgisi	
varsa	adayın	yabancı	dil	yeterliliği	hakkında	olması	beklenmektedir.)		

7. Doktora	 öğrencileri	 için,	 adayın	 bağlı	 olduğu	 Enstitüden	 öğrencinin	 doktora	 tez	
döneminde	olduğunu	ve	konusunu	gösteren	belge.	

8. Adayın	lisans,	yüksek	lisans	ve	doktora	transkriptleri.	
9. Başvuru	esnasında	Türkiye’de	bir	üniversitede	fiilen	çalışıyor	olmak.		

	
C. Değerlendirme	kriterleri	

[Ön	 değerlendirme	 Vakıf	Mütevelli	 Heyeti	 tarafından	 kurulan	 bir	 komisyon	 tarafından	
yapılır.	Nihai	karar,	Vakıf	Mütevelli	Heyeti	tarafından	alınır.]	
	
1. Adayın	burs	 ihtiyacı	var	mı?	Başka	kurumlardan	burs	almakta	mı?	Adayın	başkaca	

kurum	veya	kuruluşlardan	burs	almıyor	olması	tercih	sebebidir.	
2. Adayın	dil	yeterliği	diğer	adaylara	kıyasla	nasıl?	
3. Adayın	 tez	 konusu	 güncel	 ve	 özgün	 mü?	 Karşılaştırmalı	 hukuk	 alanına	 katkısı	 ve	

etkisi	olacak	mı?	
4. Karşılaştırmalı	 hukuk	 yöntemi	 benimsenecek	 mi?	 Adayın	 önceki	 yayınlarında	

karşılaştırmalı	hukuk	yöntemi	benimsenmiş	mi?	
5. Adayın	 tezinin	 etki	 alanları	 nelerdir?	 Örnek	 olarak,	 sosyoloji,	 psikoloji,	 ekonomi,	

internet	teknolojisi	ve	benzeri	yan	dallara	etkisi	var	mı?	
6. Araştırmanın	yurt	dışında	ilgili	kurumda	yapılma	gerekçesi	nedir?	
7. Başvurularda	doktora	adaylarına	öncelik	tanınacaktır.	
8. Geçici	Madde:	 2023	 yılı	 itibariyle	 2	 yıl	 süreyle	 başvurularda	6	 Şubat	 2023	 tarihli	

depremden	etkilenen	bölgelerden	başvuran	adaylara	öncelik	tanınacaktır.	
	

D. Burs	miktarı	ve	süresi	
1. Burslar	karşılıksız	verilmektedir.	
2. Bursların	asgari	süresi	bir	ay,	azami	süresi	altı	aydır.		
3. Burs	miktarı;	

a. Euro	para	birimini	kullanan	ülkeler	için	doktora	tezi	aşamasında	bulunanlarda	
aylık	 1.000	 Euro,	 doçentlik	 tezi	 aşamasında	 bulunanlarda	 aylık	 1.350	
Euro’dur;	

b. Diğer	 bütün	 ülkeler	 için	 doktora	 tezi	 aşamasında	 bulunanlarda	 aylık	 1.100	
USD,	doçentlik	tezi	aşamasında	bulunanlarda	aylık	1.500	USD’dir.		

4. Adayın	bursu	kullanıp	yurda	dönüş	yaptığı	tarihten	itibaren	4	yıl	içinde	doktora	veya	
doçentlik	tezini	 tamamlayamaması	halinde,	burs	olarak	aldığı	 toplam	miktarı	yasal	
faizi	 ile	 birlikte	 Vakfa	 iade	 etmesi	 yükümlülüğü	 doğar.	 	 Bu	 hususta	 adaya,	 burs	
kullanılmadan	önce	bir	taahhütname	imzalatılacaktır.	

	
E. Dönüş	sonrası	izleme	ve	değerlendirme	

1. Aday	 kural	 olarak	 burs	 süresi	 bitiminde	 veya	 en	 geç	 6	 ay	 içinde	 Türkiye’de	 bir	
üniversitede	 görevine	 dönmüş	 olmalıdır.	 Bu	 6	 aylık	 süre	 bir	 kereye	mahsus	 burs	
komisyonu	tarafından,	adayın	başvurusu	üzerine	uzatılabilir.	

2. Aday	yurda	dönüşünü	ve	üniversitede	işe	başladığını	resmî	belgelerle	raporlamalıdır.	
(Pasaport	fotokopisi,	işe	başlama	yazısı	gibi.)	

3. Aday	 yurda	 dönmesinden	 itibaren	 iki	 ay	 içerisinde	 burs	 komisyonuna	 çalışmaları	
hakkında	yazılı	bir	rapor	sunmalıdır.	



4. Aday	doktora	tezinin	basılması	halinde,	Önsöz	kısmında	Rona	Serozan	Karşılaştırmalı	
Hukuk	Araştırmaları	Vakfı’na	teşekkür	etmelidir.	

5. Aday	bursu	aldıktan	sonra	doktora	veya	doçentlik	çalışmalarından	vazgeçerse	aldığı	
burs	miktarını	yasal	faizi	ile	birlikte	iade	etmekle	yükümlüdür.		


