TÜRKİYE BURSLARI
LİSANSÜSTÜ BARINMA REHBERİ
Türkiye Bursları kapsamındaki öğrencilerimize, burs olanakları içerisinde barınma
desteği sağlanmaktadır.
Türkiye’de ilk yılı olan öğrencilerimize önce- de göz önünde bulundurularak 1 Temmuz
likli olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bün- 2020 itibariyle nakdi barınma yardımı uyguyesinde yer alan yurtlarda barınma imkânı lamasına geçilmesi uygun görülmüştür.
sağlanması, bahse konu yurtlarda yeterli kontenjan bulunmaması halinde KYK tarafından
desteklenen, vergi muafiyeti bulunan, kamu
yararına çalışmakta olan vakıf/dernek yurtlarında bu imkânın sunulması esastır.

Bu kapsamda öğrencilerimize ne şartlarda ve
ne şekilde bir yardım sağlanacağını açıklığa
kavuşturmak, oluşabilecek soru işaretlerini
ortadan kaldırmak ve öğrencilerimize olası
seçenekler hakkında bilgiler sunmak için Tür-

Geçmiş tecrübeler ışığında, özellikle lisansüs- kiye Bursları Barınma Rehberi hazırlanmıştır.
tü düzeyde eğitim almakta olan Türkiye Burslusu öğrencilerimizden gelen yoğun talepler

Türkiye Bursları
Nakdi Barınma Yardımının Kapsamı
Nakdi barınma yardımı lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) düzeyinde burslandırılmış Türkiye Burslusu öğrencilerimizi kapsamaktadır.
Kapsam dışında olanlar;
• Lisans düzeyinde burslandırılmış Türkiye Burslusu öğrencilerimiz
• Türkiye’de ilk yılı olan lisansüstü Türkiye Burslusu öğrencilerimiz
• Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriye uyruklu öğrencilerimiz
• Daha önce disiplin ve benzeri gerekçelerle yurt hakkını kaybeden öğrencilerimiz
Nakdi barınma yardımı; 2020 yılı için aylık 550 TL olarak tespit edilmiştir. Takip eden dönemlerde yıllık bir değerlendirme yapılarak yeni tutar tespit edilecektir.

Türkiye’ye İlk Defa Gelecek Olan
Türkiye Burslusu Öğrenciler
Türkiye’ye ilk defa gelecek öğrencilerimizin (burslandırıldıkları düzeye bakılmaksızın) uyum
süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla ilk yıllarında Başkanlığımızca sağlanacak yurtlarda barındırılmaları esastır.
İlk eğitim öğretim yılının sonunda lisansüstü öğrencilerimiz nakdi barınma yardımı kapsamına alınacaklar; lisans öğrencilerimiz ise, barınmakta oldukları yurtlarda, ücretleri Başkanlığımızca karşılanmak üzere kalmaya devam edeceklerdir

KYK Bünyesindeki Yurtlarda Barınmakta Olan
Türkiye Burslusu Lisansüstü Öğrencilerimiz
Başkanlıkça KYK bünyesinde yer alan yurtlara yerleştirilmiş lisansüstü öğrencilerimiz Türkiye’deki ilk yıllarının ardından nakdi barınma yardımı kapsamına dâhil edilebilirler. Bunun
için bir dilekçe ile YTB’ye başvurarak yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce bulundukları
yurttan kayıtlarının silinmesini kabul ve taahhüt etmeleri gerekmektedir.
Bu grupta yer alıp bulundukları yurtta barınmaya devam etmek isteyen öğrencilerimizin
herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Ücreti YTB tarafından ödenmek üzere bulundukları yurtta kalmaya devam edebilirler. Bu durumda kendilerine nakdi barınma yardımı
kapsamında herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır.

Özel/Vakıf/Dernek/Üniversite Yurtlarında Barınmakta
Olan Türkiye Burslusu Lisansüstü Öğrencilerimiz
Özel/vakıf/dernek/üniversite yurtlarında barınmakta olan lisansüstü öğrencilerimiz, Türkiye’deki
ilk yıllarının ardından otomatik olarak nakdi barınma yardımı kapsamına alınırlar. Bunun için ek bir
dilekçe alınmayacağı gibi kendilerine ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.
Bu grupta yer alan öğrencilerimiz, yeni eğitim öğretim döneminin başlangıcından itibaren nakdi
barınma yardımı kapsamında değerlendirilirler; o yıl için tespit edilen aylık barınma yardımı tutarı,
burslarına eklenerek ödenir. Bahse konu öğrencilerimizin ilk yıldan sonra kalacakları yerin tespiti
konusundaki sorumluluk öğrencilerimize aittir.

Daha Önce Yurt Hakkından Feragat Ederek Kendi
İmkânlarıyla Barınma Sağlayan Lisansüstü Öğrencilerimiz
Nakdi barınma yardımı uygulamasına geçilmeden önce, yurt hakkında feragat ederek kendi imkânlarıyla barınma sağlayan öğrencilerimiz, uygulamanın başlangıç tarihi olan 1 Temmuz 2020
itibariyle otomatik olarak nakdi barınma yardımı kapsamına dâhil edilirler. Bunun için ek bir dilekçe
talep edilmemektedir.
Ancak, daha önce disiplinsizlik ve benzeri gerekçelerle yurt hakkını kaybetmiş öğrenciler, nakdi
barınma yardımından faydalanamazlar.

Öğrencilerimiz İçin
Alternatif Barınma İmkânları
Halihazırda KYK’ya bağlı yurtlarda barınmayıp bu yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerimiz, ülkemizde kendi hesabına eğitim almakta olan diğer uluslararası öğrenciler gibi bireysel başvuru yapma
hakkına sahiptir. Kendileri için YTB tarafından bir yerleştirme yapılması imkanı bulunmamaktadır.
Nakdi barınma yardımı kapsamında olup bu şekilde kendi imkânlarıyla KYK yurtlarına yerleşen öğrencilerin, durumlarını YTB’ye bildirmelerini müteakiben yurt ücretleri, KYK yurtlarında barınmakta
olan diğer Türkiye Burslusu öğrencilerimiz gibi, YTB tarafından ödenir.
Öğrencilerimiz dilerlerse, KYK tarafından desteklenen ve listesi aşağıda sunulan kamu yararına
çalışan vakıf ve derneklere bağlı yurtlar ile irtibata geçebilir, bu yurtların kendilerine uygun buldukları şubelerinde barınma imkânından yararlanabilirler. Geçtiğimiz dönemde bu yurtlarda kalan
öğrencilerimiz için YTB tarafından yapılan ortalama öğrenci başına aylık ödeme tutarı, yaklaşık
olarak nakdi barınma yardımı tutarı civarındadır. Dolayısıyla bu tercih öğrencilerimiz için hesaplı bir
barınma imkânı olarak değerlendirilebilecek bir seçenektir.
Bir diğer alternatif olarak, öğrencilerimizin benzer durumda bulunan arkadaşları ile ev kiralamak
suretiyle barınma ihtiyaçlarını karşılamaları mümkündür. Bu konuda bir kısıtlama söz konusu değildir.
Gerek kendi imkânlarıyla KYK yurtlarına yerleşen, gerek özel/üniversite/vakıf/dernek yurtlarında
kalan, gerekse ev kiralayan öğrencilerimizin TBBS’de kayıtlı adres bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

KYK DESTEĞİ VERİLEN KAMU YARARINA ÇALIŞAN VAKIF ve DERNEKLER
1

Türkiye Diyanet Vakfı(TDV)

https://www.tdv.org/

2

Ensar Vakfı

www.ensar.org

3

İhlas Vakfı

www.ihlasvakfi.org.tr

4

İlim Yayma Cemiyeti

www.iyc.org.tr

5

İnsan Eğitimi Kültür ve Yard Vakfı

www.insanvakfi.org.tr

6

Kadem

kadem.org.tr

7

Türk Kızılayı Derneği

www.kizilay.org.tr

8

Türk Eğitim Vakfı

www.tev.org.tr

9

Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA)

www.tugva.org

10

Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmetleri
Vakfı (TÜRGEV)

www.turgev.org

11

Önder İmam Hatipliler Derneği

www.onder.org.tr

12

Birlik Vakfı

www.birlikvakfi.org.tr

13

Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı

www.hudayivakfi.org

14

Muradiye Kültür Vakfı

www.muradiyevakfi.com

15

İlim Yayma Vakfı

www.iyv.org.tr

16

Yeni Dünya Vakfı

www.yenidunyavakfi.org

17

Konya Yüksek Öğrenim Yaptırma Derneği

www.ferikoyogrenciyurdu.com

LİSANSÜSTÜ NAKDİ BARINMA YARDIMI
SIKÇA SORULAN SORULAR
1. Neden nakdi barınma yardımı uygulamasına geçildi?
Uzun süredir öğrencilerimizin bu yönde talepleri bulunmaktaydı. KYK’ya bağlı yurtlarda yeterli kontenjanın sağlanamaması, başta evli öğrencilerimiz olmak üzere kendi imkanlarıyla
kalan öğrencilerimize barınma desteği sunulamaması, yurtlarda kalan lisansüstü öğrencilerimizin ilettiği yurtların okula uzaklığı, odaların kalabalık olması, lisansüstü çalışmalara
uygun çalışma ortamının bulunamaması, yemeklere ilişkin şikayetler gibi gerekçeler de göz
önünde bulundurularak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine nakdi barınma yardımı verilmesine karar verildi.
2. Nakdi barınma yardımı kimleri kapsamaktadır?
Türkiye burslusu lisansüstü öğrencilerimiz (Türkiye’de ilk yılı olanlar ile KYK’ya bağlı yurtlarda kalanlar hariç) nakdi barınma yardımından faydalanabileceklerdir.
3. Lisans öğrencisiyim. Nakdi barınma yardımından faydalanabilir miyim?
Nakdi barınma yardımı yalnızca lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) düzeyindeki öğrencilerimiz için geçerli olup lisans öğrencilerimiz bu kapsamda yer almamaktadır.
4. Suriye uyrukluyum. Nakdi barınma yardımından faydalanabilir miyim?
Türkiye’de geçici koruma kapsamında olan Suriye uyruklu öğrencilerimiz, nakdi barınma yardımı kapsamı dışındadır.
5. KYK’ya bağlı yurtlarda kalıyorum. Nakdi barınma yardımından nasıl yararlanabilirim?
Türkiye Burslusu olarak KYK’ya bağlı yurtlarda kalmakta olan lisansüstü öğrencilerimiz, kendileri için hazırlanan dilekçe örneğini doldurarak Başkanlığa iletmek suretiyle nakdi barınma
yardımından yararlanabilirler. TBBS’de barınma başlığı altında talep oluşturabilir, dilekçenizi
bu kanaldan iletebilirsiniz.
6. Özel ya da vakıf/derneklere bağlı yurtlarda kalıyorum.
Nakdi barınma yardımından nasıl yararlanabilirim?
Türkiye Burslusu olarak özel ya da vakıf/derneklere bağlı yurtlarda kalmakta olan lisansüstü öğrencilerimiz otomatik olarak nakdi barınma yardımı kapsamına alınacaklardır. Bunun
için özel bir başvuru yapılmasına gerek yoktur. Eylül ayı itibariyle burs ödemesine ek olarak
barınma yardımı ödemesi yapılacaktır.

7. Kendi imkânlarımla evde/yurtta kalıyorum.
Nakdi barınma yardımından faydalanmak için bir başvuru yapmam gerekiyor mu?
Herhangi bir disiplinsizlik gerekçesi ile yurttan çıkartılmamışsanız ve bursluluk statünüz devam
ediyorsa, siz de diğer lisansüstü öğrencilerimiz gibi nakdi barınma yardımından faydalanabilirsiniz.
Bunun için özel bir başvuru yapmanız gerekmemektedir. Temmuz ayı itibariyle burs ödemesine ek
olarak barınma yardımı ödemesi yapılacaktır.
8. Özel yurtta kalıyorum. Hâlihazırda geçerli olan yurt ücreti, tespit edilen nakdi barınma
yardımı tutarından yüksek. Ne yapabilirim?
Önümüzdeki günlerde KYK tarafından desteklenen Vakıf/Dernek yurtları ile ilgili bir bilgi paylaşılacaktır. Bu yurtlara KYK tarafından öğrenci başına belirli bir ücret ödenmekte, yurt ücretinin geri
kalan kısmı öğrenci tarafından karşılanmaktadır. Hâlihazırda YTB tarafından barınma giderleri karşılanan öğrencilerimizin kaldığı bu yurtlara yapılan ödemeler, ortalama olarak tespit edilen nakdi
barınma yardımı tutarına tekabül etmektedir. Dolayısıyla, dileyen öğrencilerimiz kendilerine en
uygun gördükleri yurtlara müracaat ederek, bu yurtlarda ücretini kendileri ödemek kaydıyla kalabilirler.
9. Nakdi barınma yardımı miktarı nasıl belirlendi? Neden aylık 550 TL ödeniyor?
Nakdi barınma yardımı tutarı belirlenirken Türkiye Burslusu öğrencilerimiz için yapmakta olduğumuz barınma harcamalarının ortalaması da göz önünde bulundurularak olabilecek en çok sayıda
öğrencimizi kapsayacak şekilde bir tutar belirlenmeye çalışıldı. KYK yurtlarının ortalama ücreti 300
TL dolayındadır. KYK desteği alan vergi muafiyeti olan/kamu yararına çalışan vakıf/dernek yurtlarına da ortalama bu civarda bir ücret ödenmektedir.
10. KYK’ya bağlı bir yurtta kalmaktayım. Burada kalmaya devam etmek istiyorum.
Yurt ücretimi kendim mi ödeyeceğim?
KYK’ya bağlı yurtlarda barınmakta olan öğrencilerimiz eğer bu yurtlarda kalmaya devam etmek
isterlerse, yurt ücretleri önceden de olduğu gibi YTB tarafından ödenmeye devam edecektir. Öğrencilerimiz herhangi bir ücret ödemeyecektir.
11. Türkiye’de ilk yılım. Fakat ben de nakdi barınma yardımından yararlanmak istiyorum.
Bu mümkün müdür?
Türkiye’de ilk yılı olan öğrencilerimizin, oryantasyon süreçleri dikkate alınarak yurtlara yerleştirilmesi yapılacaktır; kendilerine nakdi barınma yardımı verilmeyecektir. İkinci yıldan itibaren, KYK
yurtlarında kalmayı tercih edenler hariç doğrudan nakdi barınma yardımı ödenebilecektir.

