
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BURS DUYURUSU          

          Üniversitemizde okuyan öğrencilerden maddi sıkıntı çekenlerin  aşağıda 

belirtilen adreslerden mutlaka başvuru yaparak burs imkanlarından 

faydalanmaları gerekir. Öğrencilerin bizzat başvurmaları ve sürelerini takip 

ederek belirtilen evrakları vermeleri gerekir.   

             Ayrıca öğrenciler burada belirtilen vakıfların dışında kendileri 

internetten araştırıp burs veren kurum ve kuruluşlardan faydalanabilirler. 

Başvuru süreleri genellikle Eylül ayının sonu yada Ekim ayının başında olduğu 

için başvuru tarihlerinin takip edilmesi gerekir.   

 

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU BURS VE KREDİLERİ 

 

BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR 
 

Kurum T.C. vatandaşı yurt içinde yüksek öğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim ve katkı kredisi*, yurt 

dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim kredisi vermektedir. 

(*) 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 

Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim 

öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı 

alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” 

hükmüne amirdir.  

 

Burs nedir ? 
 

T.C. vatandaşı yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim 

Öğrencilerine Burs/kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır. 

 

Burstan yararlanacak öğrenciler, 
 

• Ön lisans öğrencileri, 

• Lisans öğrencileri, 

• Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu,anne ve babası her ikisi de 

ölü olanlar vb.) 

• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden 

kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.) 

• Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) 

• Vakıf Üniversitesi öğrencileri, 

• LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler,(öncelikli 

olarak), 

• Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler, 

• Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler, 

• İkinci öğretim de okuyan öğrenciler, 

 

burstan yararlanabilmektedir. 

 

Not:Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir 



öğrenci hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz. 

 

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler 
 

Kurumdan burs yada öğrenim kredisi alan öğrenciler, 

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 

5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan 

öğrenciler, 

 

• Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, 

• Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, 

• Yabancı uyruklu öğrenciler, 

• Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri, 

• Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler, 

• Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenci 

• Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında , en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte 

çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler, 

• Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, 

• Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , 

 

burstan yararlanamazlar. 

 

Öğrenim Kredisi nedir? 
 

Yüksek öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini 

kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, 

zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. 

 

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu 

Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir. 

 

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler; 
 

• Ön lisans öğrencileri, 

• Lisans öğrencileri, 

• Açık Öğretim öğrencileri(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu,anne ve babası her ikiside 

ölü vb.), 

• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden 

kayıt yapan öğrenciler(intibak veya hazırlık sınıfında öğrenim kredisi verilmez), 

• Yüksek lisans(Master ve Doktora) öğrencileri, 

• Vakıf Üniversitesinde okuyan öğrenciler, 

• İkinci öğretim de okuyan öğrenciler, 

 

öğrenim kredisinden yararlanabilirler. 

 

Not: Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir 

öğrenciye hem burs hem de öğrenim kredisi verilmez. 

 

Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler 
 

• Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte 

çalışan veya gelire sahip öğrenciler, 

• Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve master-doktora hariç) 

• Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler, 



• Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler, 

• Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince) 

• Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız 

olan öğrenciler, 

• Kurumdan daha önce burs yada öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, 

• Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, 

• Yabancı uyruklu öğrenciler, 

• Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, 

 

öğrenim kredisinden yararlanamazlar. 

 

Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği 

öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin 

öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği 

izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür. 

Katkı Kredisi nedir ? 
 

Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen 

miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu 

hesabına ödenen paradır. 

 

Ancak, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-

2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık 

öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı 

alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” 

hükmüne amirdir. Bu sebeple Kurumumuzca da katkı kredisi verilmemektedir.  

 

Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu 

Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.  

 

KURUMDAN İLK DEFA BURS / ÖĞRENİM KREDİSİ ALMAK İÇİN MÜRACAATTA 

BULUNACAK ÖĞRENCİLERİN YAPACAKLARI İŞ VE İŞLEMLER İLE İLGİLİ 

AÇIKLAMALAR 
 

Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin burs/öğrenim kredisi müracaatları, ÖSYM sonuçları 

açıklandıktan sonra Kurumun www.kyk.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir. 

 

Ara sınıf, ön kayıt, özel yetenek, master-doktora öğrencilerinin müracaatları da www.kyk.gov.tr web 

adresinden kabul edilmektedir. 

 

Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer 

beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak,yapılmaktadır.İstenilen belgeler 

öğrencilerin öğretim kurumlarında ve Kurumun www.kyk.gov.tr adresinde ilan edilmekte, Açıköğretim 

Fakültesi öğrencilerinin ise adreslerine duyuru yapılmaktadır. 

 

Öncelik Belgeleri 
 

• Şehit veya gazi çocuğu ile 5510 Sayılı Kanun hükümleri gereğince; malullük, vazife malullüğü veya harp 

malullüğü aylığı alanların çocukları ile vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocukları 

(Yurt kaydı ve burs için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge) 

• Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40’ın üzerinde olduğu tespit edilen özürlü 

öğrenciler (Yurt kaydı ve burs için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak rapor) 

http://www.kyk.gov.tr/
http://www.kyk.gov.tr/
http://www.kyk.gov.tr/


• Lise ve dengi öğrenimlerini yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar (Yurt Kaydı ve burs için T.C. 

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan alınacak belge) 

• Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Yurt kaydı ve burs için Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge) 

• Anne ve/veya babası Yurtkur’ da çalışanlar, emekli olanlar (Yurt kaydı için YURTKUR'dan alacakları 

onaylı belge) 

• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 nci Maddesi kapsamında ki terörle mücadeleden dolayı köyleri 

boşaltılan üniversite çağındaki öğrenciler ve ölenlerin çocukları (Burs için Valilikten alınacak belge) 

• Milli olmuş Amatör sporcular (Yurt kaydı ve burs için, T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı) 

• Anne ve babası vefat edenler, (Yurt kaydı için bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğünden alınacak 

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi) 

• Anne ve babası kanunen ayrı olanlar, (Yurt kaydı için bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğünden alınacak 

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi) 

 

Öğrencilerin; yukarıdaki söz konusu belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alarak, belirlenen süre 

içerisinde bulundukları yerlerdeki Kurumun Bölge ve/veya Yurt Müdürlüklerine, Bölge ve Yurt Müdürlüğü 

bulunmayan yerlerde ise Kurumun "Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya /ANKARA " 

adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

Belgeleri ile beyanları arasında farklılık bulunan öğrencilerin burs/ kredi tahsis işlemleri vermiş oldukları 

belgeleri esas alınarak yapılacaktır. Tahsis yapılamayan öğrencilere ayrıca bilgi verilmeyecektir. 

 

Öğrencilerin müracaat etmiş olmaları kendilerine mutlaka burs veya kredi tahsis edileceği anlamına 

gelmemektedir. Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun 

www.kyk.gov.tr internet adresinde ilan edilerek, kazanan öğrencilerden senet yaptırmaları istenecektir. 

 

En az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalışanlara ilgili mevzuat gereği burs veya öğrenim kredisi 

verilmediğinden, kendilerine burs veya kredi tahsis edilmiş olsa dahi senetlerini yaptırmayacaklardır. 

 

Kendilerine burs veya öğrenim kredisi tahsis edilen öğrenciler bulundukları yerlerdeki herhangi bir notere 

müracaat etmeleri durumunda Burs/Kredi Taahhüt Senetleri noterce internet ortamında alınarak, tanzim ve 

tasdik edilecektir. Noterce tanzim ve tasdik edilmiş olan bahse konu senetler öğrenciler tarafından belirlenen 

süre içerisinde bulundukları yerlerdeki Kurumun Bölge ve/veya Yurt Müdürlüklerine elden teslim edilecek, 

Bölge ve Yurt Müdürlüğü bulunmayan yerlerde ise Kurumun “Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 

Çankaya/ANKARA " adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile gönderilecektir. 

 

Burs-Kredi Taahhüt Senedini noterde tanzim ve tasdik ettirmeyenler ile belirlenen süreye kadar Kuruma 

vermeyenlere burs veya öğrenim kredi verilmeyecek olup, ayrıca bildirim yapılmayacaktır. 

 

18 yaşından küçük olanlar Burs-Kredi Taahhüt Senetlerini noterden velileri ile birlikte imzalayacaklardır. 18 

yaşından büyük olanlar ise kendileri imzalayacaklardır. 

 

Kuruma gönderilen Burs-Kredi Taahhüt Senetleri incelenerek, eksiklik veya yanlışlık görülmediği takdirde 

öğrencilerin burs veya öğrenim kredileri ilgili banka şubelerine gönderilecektir. Burs veya öğrenim kredi 

almaya hak kazanan öğrenciler Kurumun www.kyk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. 

 

Tarafına burs veya öğrenim kredisi ödemesi yapılacak öğrenciler; ilgili T.C. Ziraat bankası şubesine 

müracaat edecek ve adına düzenlenmiş olan BANKKART'ını alarak (daha sonrada gönderilebilir) burs yada 

öğrenim kredisini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden süre tahdidi olmaksızın istedikleri zaman, ATM'lerin 

bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden masraf ödemeden tahsil 

edebileceklerdir. 

 

Burs veya öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencilere her yılın Ocak ayından başlamak üzere her ayın 7 sinde 

aylık olarak yapılacaktır. 

http://www.kyk.gov.tr/
http://www.kyk.gov.tr/


 

ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORCUNUN TESPİTİ 
 

Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrencilerin borcu; kredilerinin verildiği tarihten normal 

öğrenim sürelerinin bitimine kadar geçen veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar kredi 

olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar 

uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir. 

 

Öğrencilerin ödeyecekleri kredi (TEFE) borcu, öğrencilerin öğretimi süresince Kurumdan aldığı toplam 

kredi miktarının 3 katını geçmemektedir. 

 

ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ 
 

• Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması, 

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, 

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi, 

• Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması yada öğretimine 

bir yıl ara vermesi, 

• Öğretim kurumunun kapatılması, 

• Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması, 

• Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması, 

• Kesin hükümle mahkum olması 

hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir. 

 

BURSUN KESİLME SEBEPLERİ 
 

• Başarısız olması, 

• Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması, 

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, 

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi, 

• Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada 

öğretimine bir yıl ara vermesi, 

• Öğretim kurumunun kapatılması, 

• Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması, 

• Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması, 

• Kesin hükümle mahkum olması 

hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir. 

 

BURS ALAN ÖĞRENCİLERE BAŞARISIZLIK VEYA VAZGEÇME SEBEBİYLE ÖĞRENİM 

KREDİSİ VERİLMESİ 
 

Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez. Bursu 

kesilen öğrencilere burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir. 

 

Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez. 

Ancak bursun kesildiği tarihte öğrenim kredisi almak isterse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kredi verilebilir. 

ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORCUNUN ÖDENMESİ (Yüksek Lisans Hariç) 
 



• Öğrenci, öğrenim ve/veya katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim 

süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde öder. ( 

2006-2007 öğretim yılından önce üçer aylık) 

• Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitişi ve borçlarının ödeme 

başlangıç tarihi, yeni öğretim kurumlarının normal öğrenim süresine göre tespit edilir. 

• Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler de borçlarını, yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlere göre öderler. 

 

Öğretim Kurumundan Ayrılma Halinde Borcun Ödenmesi 
 

• Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim 

kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl sonra 

başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede aylık taksitler halinde borcunu öder.( 2006-2007 öğretim yılından 

önce üçer aylık) 

• Öğretim kurumunu değiştirdikten veya kredi almaktan vazgeçtikten sonra öğretim kurumundan ayrılan 

veya çıkarılanlar hakkında da aynı borç ödeme kuralları uygulanır. 

 

Diğer Hallerde Borcun Ödenmesi 
 

Hakikate aykırı beyanda bulunma, en az asgari ücret düzeyinde sürekli bir işte çalışarak bir gelire sahip 

olma, kesin hükümle mahkum olma ve Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma sebebiyle kredisinin kesilmesi 

halinde öğrenci borcunu; kredisinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonraki tarihi takip eden ödeme 

döneminden başlamak suretiyle bir yıl içinde aylık dönemler halinde öder. ( 2006-2007 öğretim yılından 

önce üçer aylık) Bu durumda olan öğrenciler için "Kredi Borcunun Tespiti" maddesine göre belirlenen 

endeks artışından ilave edilen miktarlardan herhangi bir indirim yapılmaz. 

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARININ ÖDENMESİ 
 

Lisans öğreniminden sonra öğrenimine ara vermeden master öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını 

lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl (2010-2011 öğretim yılından itibaren 4 yıl) sonraki aydan 

başlamak üzere, lisans ve/veya master öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine 

devam eden öğrenciler ise borçlarını doktora öğreniminin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki 

yıl sonraki aydan başlamak üzere, kredi aldığı süre kadar zamanda ve aylık taksitler halinde ödemek 

zorundadırlar. (2006-2007 öğretim yılından önce üçer aylık) Yüksek lisans öğrenimi müddetince, lisans 

öğrenimi esnasında alınan kredi borçlarının ertelenmesi durumunda TEFE uygulamasına erteleme süresince 

devam edilmektedir. 

 

BURSUN GERİ ÖDENMESİ 
 

• Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma 

sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu 

kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde 

belirlenen esaslara göre tahsil edilir. 

• Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, 

ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise 

cezanın verildiği tarihten sonra yapılan ödemeler, Burs, Kredi Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmüne göre 

tahsil edilir.  

• Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun 

kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs 

miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim 

Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir. 

ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ TAKSİTLERİNİN ÖDENME ZAMANI 
 



• Borçlu öğrenim ve/veya katkı kredisi taksitini her dönemin son ayının en geç sonuncu iş günü mesai 

bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş 

sayılırlar. 

• Ödeme günü (borcun aylıktan kesilmesi hali hariç) taksitin havalesi ile ilgili banka dekontunun tarihidir. 

• Ödemeyi ve gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum 

kayıtları esas alınacaktır. 

• Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, 

borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı, muaccel olur. 

• Muaccel olan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri yada mal sandıklarınca tahsil olunarak, Kurum hesabına aktarılır. 

KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİ 
 

Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile 

borçlarını aksatmadan ödeyenler, 

 

Kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki 

başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden 

itibaren endeks uygulanmak sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır. 

 

Ödeme dönemleri askerlik dönemine rastlarsa, başvuru halinde borçlar TEFE uygulanmadan askerlik 

dönemi sonuna kadar Kurumca ertelenmektedir.  

 

BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ KONUSUNDA OLUŞAN SORUNLARI 
 

Burs/ öğrenim ve katkı kredisi ile ilgili soru ve sorunları olan öğrenciler; 

 

Posta ile: 
 

Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya/ANKARA 

 

Elektronik Posta ile: 
 

http://eyurtkur.kyk.gov.tr/web/Yurtkur/krediMailGiris.do alanına girerek 

 

Telefon ile: 
 

444 19 61 numaralı Çağrı Merkezimizden 

 

gerekli bilgileri alabilirler 

 

  

BURS VEREN VAKIFLAR 

 

VAKIF BURSLARI VE KOŞULLARI  

 

http://www.kyk.gov.tr/web/Yurtkur/krediMailGiris.do


Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrencilere verdiği Öğrenim ve Katkı Kredileri dışında, gerek 

devlet kuruluşları, gerekse çeşitli vakıf, kişi ve özel kuruluşlar tarafından burs veriliyor. Bursların miktarı, 

bursu veren vakıf veya kuruluş tarafından her yıl yeniden saptanır. Bazıları karşılıklı, bazıları karşılıksız 

olan burslardan karşılıklı olanının nasıl geri ödeneceği (para veya mecburi hizmet olarak) burs veren 

kuruluşlar tarafından belirlenir.  

 

Burs almak isteyen öğrenci ne yapmalı? 

1999-2000 öğrenim yılında üniversiteyi kazanmışsan ve burs almak istiyorsan kayıt yaptırdığın üniversite 

veya yüksekokulunun Öğrenci İşleri Bürosu'na başvurmalısın. Buradan, hangi kurum veya kuruluşların 

hangi koşullarda burs verdiğini öğrenebilirsin. Bazı kurumlar belirli üniversitelerin öğrencilerine burs 

verirken bazı kurumlar da tüm üniversitelerin öğrencilerine burs verebiliyor. Ayrıca, hemen bütün kurumlar 

burs adaylarından belirli koşulları yerine getirmesini istiyor. İşte burs veren vakıflar:  

 

 

TÜRK EĞİTİM  VAKFI BURSLARI 

 

Bu burslara müracaat etmek isteyen öğrenciler   Türk Eğitim Vakfının internet adresinden başvuru 

yapabilirler. 

TEV, yurt içinde Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe 

ihtiyacı olanteknik ve endüstri meslek lisesi, meslek yüksek okulu, yüksek okul, 

üniversite, yüksek lisans (master) ve doktora öğrencilerine burs vermektedir. 

Bursiyerler, kendi öğretim kurumlarının oluşturduğu, TEV'den de bir temsilcinin katıldığı 

burs komisyonları aracılığı ile seçilmektedir. 

Kuruluş yılında TEV burslarından 119 öğrenci yararlanmışken, bu sayı bugün 200.000'e 

ulaşmıştır. Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin 20 Eylül-20 Ekim tarihleri 

arasında TEV web sitesinden form doldurması, çıktısını istenilen belgelerle birlikte öğretim 

kurumuna teslim etmesi gerekmektedir.  

Öğretim kurumlarınca seçilenlerin yanı sıra, her yıl engelli ve yetiştirme yurdunda barınarak 

yüksek öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler ile doğal afetlerden zarar gören ailelerin 

öğrenim gören çocuklarına da burs tahsis edilmektedir. 

Türk Eğitim Vakfı, 1999 Marmara depreminde 4041, 2002 Afyon depreminde 1000 ve 

2003 Bingöl depremi nedeniyle de 100 depremzede öğrenciye burs vermiştir. Son olarak 

23 Ekim 2011 tarihinde Van'da meydana gelen deprem nedeniyle 400 depremzede 

öğrenciye burs tahsis edilmiştir. Başarılı olanların bursu TEV Burs Yönetmeliği hükümleri 

çerçevesinde öğrenimleri boyunca devam ettirilecektir.  

Her yıl öğretim kurumlarından alınan bilgilere göre, başarılı olduğu görülen öğrencilerin 

bursu öğrenimi sonuna kadar devam ettirilir. Başarısız olanlarla, başka bir kurumdan burs 

aldığı tespit edilenlerin ve TEV burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin bursu 

kesilir. 



TEV burs vermenin yanı sıra başarıyı teşvik etmek amacıyla, öğrenimini Yurt İçi Burs ve 

Ödül Yönetmeliğinde belirtilen başarı seviyelerinde tamamlayan bursiyerlerine "Üstün 

Başarı Ödülleri" vermektedir.  

 

Burslar Ekim-Haziran arasında 9 ay ödenmektedir, artışlar her yıl Ekim ayında 

yapılmaktadır. 

Aylık Burs Ödemeleri 2013-2014 öğretim yılı (Ekim-Haziran) 

Meslek Lisesi 150.-TL 

Üniversite 400.-TL 

Master 700.-TL 

Doktora 1.000.-TL 

TEV'in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak TEV'den burs alanlar, TEV 

tarafından kendisine yapılan ödemeler tutarını öğrenimlerini tamamlayıp iş hayatına 

atıldıktan sonra geri ödemeyi veya en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için 

TEV aracılığı ile burs vermeyi ya da başkasının TEV'e bağış yapmasını sağlamayı 

yükümlenir. Bu bir vicdani yükümlülüktür. Bursludan vicdani yükümlülüğünü kabul ettiğine 

dair belge alınır.  
 

 

 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI  

 

Vakfın Adı: Türkiye Diyanet Vakfı 

Web Adresi: http://www.diyanetvakfi.org.tr/ 

E-mail Adresi: tdv@diyanetvakfi.org.tr 

Telefonları: 312 417 12 35 

Adresi: Dr. Mediha Eldem Sokak No: 89 06640 Kocatepe - ANKARA 

Verilen Burslar ve Şartları: 

1 BURS HİZMETLERİ: Maddî imkânı zayıf olan gençlere, yurtiçi ve yurtdışı öğrenimleri sırasında 

karşılıksız burslar vermek suretiyle yardımcı olmak Vakfın en önemli faaliyet konularından biridir. 

Yükseköğrenim gençliğinin büyük bir bölümü, dar gelirli ailelere mensup olup aylık masrafları, aile 

gelirlerinin önemli bir kısmına tekabül etmektedir. Öğrencilere karşılıksız burs imkânı sağlayan 

Türkiye Diyanet Vakfı, gerek kurduğu sistem, gerek ulaşılan sayı ve sarfedilen kaynak itibariyle 

örnek olma vasfını korumaktadır. Vakıf tarafından ilk defa 1975 yılında burs verilmeye 

başlanmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı yurtiçinin yanısıra, özellikle Türk Cumhuriyetleri ve 



topluluklarından gelen Türk ve Müslüman öğrencilere de karşılıksız burslar vermektedir. 

Gençlerimizin sağlam karakterde ve vatana, millete bağlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak 

amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bugüne kadar: 

5.007 Ortaöğrenim 

42.386 Yükseköğrenim 

3.190 İlahiyat Fakültesi 

2.680 Yabancı Uyruklu Öğrenci 

326 Asistan 

52 Master ve Doktora 

177 Araştırma Görevlisi 

195 Yabancı Dil Kursu 

44 Üniversite harç ücreti olmak üzere  

Toplam : 54.057 öğrenciye burs imkanı sağlanmıştır. 2003-2004 öğretim yılında da 4551 

öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere, her birine 100 milyon TL. eğitim yardımı yapılmıştır.  

 

YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI 

 

Eğitim Bursları 

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın önde gelen amacı Türkiye’nin en önemli kaynağı olan  
gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda üniversitelerde, yüksek ve  
orta öğretim kurumlarında okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları  
kısıtlı (Üniversitelerin, İşletme, İşletme Mühendisliği, Turizm İşletmeciliği, İktisat,  
Kimya Lisans, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,  
Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,İnşaat Mühendisliği,Mimarlık, Veterinerlik,  
Su Ürünleri bölümlerinde eğitim gören) öğrencilere, Vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği  
çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verilmektedir. Bugüne kadar 5445 öğrencinin  
eğitimine katkıda bulunulmuştur.  

BURSA ADAY OLABİLMEK İÇİN ARANILAN ŞARTLAR 

 

1- Başarılı öğrenci olmak, 

2- Burs almayı gerektirecek maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak, 

3- Hiçbir resmi, özel kurum ve kuruluştan burs veya herhangi bir şekilde maddi yardım almıyor olmak.  
4- Vakıf üniversiteleri ve ikinci öğretimde eğitim görmüyor olmak.  



 

 
BURS BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 
 

1- Öğrenci belgesi  
2- Okuldaki başarı durumunu gösteren resmi belge, 

- Üniversiteye bu yıl kayıt olanlar için YGS ve LYS sonuç belgesi, 

- Yüksek lisansa yeni kayıt olanlar için ilgili enstitüden belge, 
- Ara sınıflarda öğrenim görenler; genel not ortalamasını gösteren öğretim  
kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript). 
3- Disiplin durumunu gösterir resmi belge, 

4- Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan öğrenci belgesi, 
5- Ücretler ve maaşlar(emekli) için son ayın bordro fotokopisi, 

6- Serbest meslek sahipleri için geçmiş yılın vergi levhası fotokopisi,  
7- Kira sözleşmesinin fotokopisi, 
8- Nüfus müdürlüğünden Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, 

9- İki muteber kişiden referans mektubu.  

İSTANBUL TİCARET ODASI VAKFI 

 

 

İSTANBUL TİCARET ODASI KARŞILIKSIZ ÖĞRENİM BURSLARI HAKKINDA 

2013 - 2014 Eğitim Yılı Burs Başvuruları  

01 - 31 Ekim 2013 tarihlerinde internet sitemizden yapılacaktır.  

İstanbul Ticaret Odası öğrenim bursları üç alanı kapsamaktadır.  

Lisans bursları,  

Yüksek Lisans bursları, 

Doktora bursları.  

Yükseköğrenim (lisans) bursları Oda'nın çalışma alanı (İstanbul) içinde bulunan devlet 

üniversitelerinin İktisat, İşletme,İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal 

Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’nda öğrenim gören 

yükseköğrenim(lisans) öğrencileri ile vakıf üniversitelerinin İktisat,İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, 



Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık 

Yüksek Okulu’na ÖSYM tarafından %100 burslu olarak yerleştirilen yükseköğrenim(lisans) öğrencileri 

ile vakıf üniversitelerinde yukarıda belirtilen fakültelerde %100şehit bursu ile eğitim ve öğrenim gören 

öğrencilere verilir.  

Yukarıda adı geçen okullarda öğrenim gören öğrencilerden; T.C vatandaşı olan, yüksek öğrenim birinci 

sınıfında 22, ikinci sınıfında 24, üçüncü sınıfında 25, dördüncü sınıfında 26 yaşından büyük olmayan, 

başka bir resmi veya özel kuruluştan burs almayan (KYK Kredisi alabilir.), herhangi bir firma veya 

kuruluşta çalışmayan, erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmayan, ara sınıf başvurularında yıllık genel 

başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 olan öğrenciler burslarımıza 

başvurabilir.  

Yüksek lisans (master) bursları Oda’nın çalışma alanı (İstanbul) içinde bulunan devlet 

üniversitelerinin İktisat, İşletme,İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri veİşletme Mühendisliği, Siyasal 

Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’nda öğrenim gören yüksek 

lisans (master) öğrencilerine verilir.  

Yukarıda adı geçen okullarda öğrenim gören öğrencilerden; T.C vatandaşı olan, başka bir resmi veya 

özel kuruluştan burs almayan (KYK Kredisi alabilir.), herhangi bir firma veya kuruluşta çalışmayan, 

erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmayan, lisans bitirme veya yüksek lisans genel not ortalaması 4 

üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olan öğrenciler burslarımıza başvurabilir. 

Doktora bursları Türkiye içinde ve/veya yurtdışında bulunan yükseköğrenim kurumlarında öğrenim 

gören T.C vatandaşı öğrencilere verilir.  

Lisans veya yüksek lisans bitirme veya doktora genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 

üzerinden en az 75 olan doktora öğrencileri burslarımıza başvurabilir. 

Yükseköğrenim (lisans) bursları ve Yüksek lisans (master) burslarında ana amaç mali durumu 

yeterli olmayan ve başarılı öğrencileri desteklemektir. Ebeveynlerden birinin veya ikisinin hayatta 

olmaması, ailenin gelir seviyesi, aile bireylerinin sayısı, yüksek öğrenim gören kardeşlerin olması ve 

sayısı,ailenin kiracı veya ev sahibi olması, aile yanında veya yurtta kalınması,ailede özürlü birey olması, 

kriterlerden en önemli olanlarıdır. Doktora burslarında ise başarı esas alınmaktadır. 

Burslar aşağıda belirtilen hallerde kesilir: 

a)Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması, 

b)Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile 

cezalandırılması, 

c)Gerek okul içinde ve gerekse okul dışında öğrencilik vakarına yakışmayan bir halinin tespit edilmesi, 

d)Öğrencinin kamu düzenini bozucu eylemlere katılıp ceza alması, 

e)Öğrencinin herhangi bir kuruluşta ücretli görev alması, 

f)Öğrencinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunduğunun anlaşılması, 

g)Öğrencinin alt yıldan başarısız dersinin bulunması, 

  

TAREKSAV 

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI 



2013 / 2014 DÖNEMİ BURS BAŞVURULARI HAKKINDA AÇIKLAMA 

A.BURS BAŞVURU ŞARTLARI 

Vakıftan burs talebinde bulunan öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir: 

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 

2.Türkiye’de ikamet ediyor olması, 

3.Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla 

zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı 

bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmaması, 

4.Üniversitelerin örgün öğretim yapan (açık öğretim hariç) ön lisans, lisans ve lisansüstü 

programlarından her hangi birini kazanmış ve kaydını yaptırmış veya halen öğrenime devam 

ediyor olması, 

5.Ara sınıfta okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ise, tekrara ders 

bırakmadan bir üst sınıfa geçmiş olması, 

6.Yüksek lisans ve doktorada tez süresi dahil iki yılı tamamlamamış olması, 

7.Okumak için mali durumu yetersiz olması ve Vakıf’tan burslu kardeşinin bulunmaması, 

8.Gelir getirici bir işte çalışıyor olmaması, 

9.Toplumu rahatsız edecek, Vakıf amaçlarıyla bağdaşmayan kötü davranış ve alışkanlıklara 

sahip olmaması, 

10. Üniversite ve Kamu kuruluşlarınca verilenler haricinde, özel kuruluşlardan burs 

almaması, 

11. Başvuru belgesini gerçeğe uygun olarak doldurmak ve belgelendirilmesi istenen 

belgelerle birlikte tam ve eksiksiz olarak zamanında Vakfa teslim etmiş olması, 

12. Beyan edilen bilgiler ile Vakfa teslim edilen belgeler ve/veya Vakıfça elde edilecek 

bilgi ve belgeler arasında aday aleyhine bir durumun söz konusu olmaması, 

Gerekmektedir. 

B. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 



1.Eğitim bursu başvuruları internet ortamında (www.tareksav.org.tr adresinden) yapılacaktır. 

Posta, faks, mail ve elden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

3.Eğitim Bursu Başvuru Formu (EK:2) aynı zamanda değerlendirme kriterlerini de 

içerdiğinden, belgelendirilmesi istenen bilgiler belgeye dayalı olmak üzere, tüm bilgiler 

doğru ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. 

4.Başvuru Formunda belgelendirilmesi istenen bilgiler kesinlikle belgelendirilecek, belgeler 

ise ilgili kurum, kuruluş ve makamlarca onaylı (mühürlü ve yetkili imzalı) olacaktır. 

5.İnternet ortamında başvurusunu tamamlayan aday, doldurmuş olduğu “EK:2 Eğitim 

Bursu Başvuru Formu”nun mutlaka yazılı çıktısını alarak imzalayacak ve istenen belgelere 

ilave edilerek bir “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası” hazırlayacaktır. 

6.Başvuru süresinin sona ermesini müteakip; Vakıf, internet ortamında alınan başvurulara 

göre bilgisayar ortamında elde edilen puan ve sıralamaya göre “Eğitim Bursu aday 

listesi”ni oluşturacak ve internet ortamında ilan edecektir. Açıklanan aday listede ismi 

bulunan adaylar hazırlamış oldukları “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası”nı elden veya posta 

ile ilan edilen süre içerisinde Vakıf adresine teslim edeceklerdir. 

7.Aday listede ismi yer almayan öğrenciler “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası”nı Vakıf 

adresine kesinlikle göndermeyecektir. Gönderilmesi halinde teslim alınmayacak, alınmış olsa 

dahi her hangi bir değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. 

C.BAŞVURU SÜRESİ 

Adaylar “Eğitim Bursu Başvuru Formu (EK:2)”nu doldurmadan önce, EK:1 (Eğitim Bursu 

Başvuru Kriterleri Belgelendirme Çizelgesi)’ni inceleyecek, belgesini temin edemeyeceği 

bir kriteri “Eğitim Bursu Başvuru Formu (EK:2)”nda işaretlemeyecektir. 

Eğitim Bursu başvuruları 01 Eylül 2013 tarihinde başlayıp 30 Eylül 2013 tarihinde sona 

erecektir. 

D.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ İLANI 

1.Burs başvuruları iki aşamada değerlendirilecektir. 

a)Vakıf, İnternet ortamında yapılan burs başvurularının değerlendirmesini yapacak ve Ekim 

Ayı içerisinde, en yüksek puandan başlayarak daha düşük puana doğru yapılacak sıralama ile 

burs kontenjanı kadar aday liste oluşturacaktır. Vakıf, oluşturulan burs aday listesini 

www.tareksav.org.tr adresinden ilan edecektir. 

http://www.tareksav.org.tr/
http://www.tareksav.org.tr/


b)Vakıf, teslim edilen “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası” belgeleri ile adayın Eğitim Bursu 

Başvuru Formu bilgilerini karşılaştıracak, internet başvuru bilgileri ile dosya belgeleri 

uyuşan adayları aldıkları puana göre asil listeye dahil edecek ve sonucu www.tareksav.org.tr 

adresinden ilan edecektir. İnternet başvuru bilgileri ile dosya belgeleri uyuşmayan(en az 

bir bilgi/belge uyuşmaması halinde bile) ve/veya yalan beyanda bulunulduğu tespit 

edilmesi halinde adaylar ikinci bir işleme gerek duyulmaksızın derhal elenecektir. Bu 

durumda Vakfın hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. 

E.BAŞVURU SAHİBİNDEN İSTENECEK BELGELER 

Vakıftan burs almak için başvuran, başvurusu kabul edilerek aday listede ismi açıklanan 

öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenecektir. 

1.Vakıf resmi internet sitesi (www.tareksav.org.tr) adresinden yapmış olduğu “Eğitim Bursu 

Başvuru Formu” çıktısı (resimli ve imzalı olarak), 

2.İki adet vesikalık fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılmış olacak), 

3.Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

4.Nüfus Müdürlüğünden alınacak onaylı “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”, 

5.Üniversiteye yeni kayıt olanlar için, yerleştirildiği yüksek öğrenim programını bildirir 

ÖSYM Sonuç Belgesi ve kayıt yaptırdığına dair belge ile başarı sıralamasını gösterir ÖSYM 

sonuç belgesi, 

6.Ara sınıf öğrencileri için, Üniversitenin ilgili ve yetkili makamlarınca onaylı “Öğrenci Not 

Durum Belgesi(Transkript)” ve Öğrenci Belgesi, 

7.Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için, Üniversitenin ilgili Enstitüsünce tezli yüksek 

lisans veya doktora programına kabul edildiğine dair belge, ikinci sınıfta okuyanlar için ise 

ayrıca Üniversitenin ilgili ve yetkili makamlarınca onaylı “Öğrenci Not Durum 

Belgesi(Transkript)”, 

8.Aile gelir durumu belgesi (aile çalışanlarının onaylı maaş bordrosu, çiftçilik yapanların 

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması ve ilgili İl/İlçe Tarım Müdürlüğünden alacağı onaylı 

ÇKS belgesi ile aylık tarımsal gelirini gösterir onaylı belge, esnaf olanların ilgili meslek 

kuruluşundan alacağı aylık gelir durumunu gösteren onaylı belge, işsiz olanlar için ise 

SGK’dan herhangi bir yerden maaş almadıklarına veya tescili olmadığına dair yazı veya 

muhtaçlık yazısı), 

9.Anne/baba emekli ise emeklilik cüzdanı fotokopisi ve ”SGK Emekli maaşı bordrosu 

onaylı, 

http://www.tareksav.org.tr/
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10. Ailede engelli olan varsa engelli bireyin sağlık raporu (ilgili makamlardan onaylı ve bir 

yıl içerisinde alınmış olmalı), 

11. Ailede şehit ve/veya gazi varsa ilgili makamlardan alınan onaylı belgesi, 

12. Öğrenci kardeş var ise ilgili okul idaresince onaylı öğrenci belgesi, 

13. Anne baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi, 

14. Anne ve/veya babanın Tarım Kredi Kooperatifleri Teşkilatı mensubu (çalışan veya 

emekli) ise kurum kimlik kartı fotokopisi veya ilgili makamdan alınmış onaylı belge, 

15. Anne ve/veya baba Tarım Kredi Kooperatifi ortağı ise; aktif ortak olduğuna dair ilgili 

Kooperatiften alınmış ve en az son üç yıllık ikrazat bakiyesini gösterir “ortak hesap hareketi” 

onaylı belgesi, 

16. Ailenin oturduğu ev kira ise kira kontratı fotokopisi, lojmanda oturuyor ise ilgili 

makamdan onaylı yazı, 

17. Öğrenci başka bir şehirde ise ikamet durumunu bildirir belge (yurt idaresi yazısı veya 

kendi adının da olduğu kira kontratı), 

18. Adli sicil kaydı, 

19. Banka Bilgi formu, 

F.EVRAK TESLİMİ 

1.Aday listede ismi yer alan bursiyer adayları, “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası”nı ilan 

tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde “Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür 

ve Sağlık Vakfı Kazakistan Cd. No:139 Kat:3 Emek / ANKARA” adresine elden veya posta 

ile teslim edeceklerdir. 

2.“Eğitim Bursu Başvuru Dosyası”nın, Vakıf adresine zamanında teslim edilmemesi 

(postadaki gecikme dahil) halinde yapılmış başvuru geçersiz sayılacak ve ilgili aday 

elenecektir. Bu durumda Vakfın hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. 

G.BURSLARIN ÖDEME ZAMANI 

Eğitim Bursu, her eğitim ve öğretim yılında Ekim – Haziran ayları arasında 9 (dokuz) ay 

süresince her ayın ilk Cuma günü bursiyerlerin banka hesaplarına havale edilerek 

ödenecektir. 

H.BURS VERİLME SÜRESİ VE YENİLEME 



1.Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs 

almasına engel bir durumun olmaması şartıyla öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal 

öğrenim süresince verilir. Eğitim süresine hazırlık sınıfları dahil edilir. 

2.Ön lisans öğrencilerine azami iki yıl, lisans hazırlık sınıfı öğrencilerine azami bir yıl, lisans 

öğrencilerine azami dört yıl, lisans öğrenim süresi dört yıldan daha fazla olanlar (Tıp, Diş 

Hekimliği, Veterinerlik Fakülteleri gibi) için ise yüksek öğrenim kanunu ile belirlenen azami 

süre kadar, yüksek lisans öğrencilerine azami iki yıl, doktora programı öğrencilerine azami 

iki yıllık sürelerle verilebilecektir. 

3.Vakıf, her yıl Haziran Ayında burslu öğrencilerine yönelik internet (www.tareksav.org.tr) 

adresinden duyuru yaparak, öğrencilerin başarı durumu ile disiplin durumunu bildirir ilgili 

makamdan Onaylı “Öğrenci Not Durum Belgesi (Transkript)” ve Öğrenci Belgesini 

isteyecektir. Burslu öğrenci, istenen belgeleri en geç Üniversitelerin takip eden yeni eğitim 

ve öğretim döneminin başlangıcına kadar Vakıf adresine elden veya posta yolu ile teslim 

edecektir. Aksi takdirde, burs bağlanma şartlarını kaybetmiş sayılacak ve takip eden 

dönemde bursu yenilenmeyecektir.  
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