
Bu cetvele göre oluşan başvuru puanları 

yüksek puandan düşük puana doğru 

sıralanarak açık kontenjan sayımız 

nispetinde doğruluk kontrolleri yapılarak 

değerlendirilmekte ve sonuçlar 

www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanmaktadır.  

Akademik Başarı Bursu 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 
Adres: Milli Müdafa Cad. No : 20 Kızılay / ANKARA  

Telefon: (0 312) 415 54 36      
Faks: (0 312) 419 91 53 

e-posta:hayir@vgm.gov.tr 

 
www.vgm.gov.tr 

Vakfet, Yaşat, Yaşa 

1048’den bu yana 

Aynı zamanda Vakıflar Genel 

Müdürlüğümüzden eğitim yardımı alan; 

Bir önceki eğitim yılında tüm derslerini 
bütünlemeye kalmadan geçerek 3,50 ve 
üzeri not ortalaması ile sınıfında ilk üçe 
giren yükseköğrenim öğrencilerine 
“Akademik Başarı Bursu”  

verilerek başarılı 

bursiyerlerimiz 

teşvik edilmektedir. Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı 

YÜKSEKÖĞRENİM 
EĞİTİM  
YARDIMLARI 

Yükseköğrenim bursları için ayrılmış 

kontenjanların %10'u Türkiye'deki 

üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu 

yükseköğrenim öğrencilerine ayrılmıştır. 

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü 



Yükseköğrenim Eğitim Yardımları 

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret 
düzeyinde ücret alan veya gelire sahip 
öğrenciler, 

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim 
yardımı ve burs alan öğrenciler,  

Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç 
aylığı alan öğrenciler  

Bir önceki eğitim yılında yükseköğrenim 
bursundan yararlanmaktayken başarısız 
olma nedeniyle bursu kesilen öğrenciler  

Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri,  

Yükseköğrenim Eğitim Yardımı  

Başvurularının Değerlendirilmesi 

Yükseköğrenim burs başvuruları Vakıflar Genel 

Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs 

Yönetmeliği’nin eki Ek-2 Başvuru 

Değerlendirme Cetveli’ne göre 

değerlendirilmektedir.  

Ülkemiz sınırları içerisinde bulunan 

üniversitelerin lisans ve ön lisans 

programlarında okuyan yükseköğrenim 

öğrencilerinin yararlanabildiği 

yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim 

yılının başında Vakıflar Genel Müdürlüğü 

tarafından duyurulan tarihlerde 

www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik 

ortamda alınmaktadır. 

LİSANS VE 

ÖNLİSANS 

YÜKSEKÖĞRENİM 

ÖĞRENCİLERİ 

HER EĞİTİM 

YILININ 

BAŞINDA 

ELEKTRONİK 

ORTAMDA 

YAPILACAK 

BAŞVURU 

8 AY BOYUNCA 

AYLIK ÖDEME 

Yükseköğrenim bursları, burs kesmeye engel bir 

durum oluşmadığı sürece, öğrenci üniversiteden 

mezun olana kadar  her eğitim yılında toplam 8 

ay boyunca aylık olarak her ayın en geç 10’una 

kadar öğrenci adına açılmış olan banka hesap 

numarasına aktarılmaktadır. 

Yükseköğrenim Eğitim Yardımından 

Yararlanamayacak Olan Öğrenciler; 

Ek süre öğrenim gören öğrenciler,  

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,  

Ek-2 Başvuru Değerlendirme Cetveli;  

Başvuru sahibi öğrencinin,  

 Anne/babasının hayatta olma durumuna,  

 Anne/babasının birlikte olma durumuna,  

 Anne/babasının çalışma durumuna,  

 Ailesinin aylık gelirine,  

 Kendisi ve ailesinin ikamet durumuna,  

 Üniversitede okuyan kardeş sayısına  

 Okulunun statüsüne (Devlet/Vakıf) göre  

sosyal ve ekonomik durumunun 

değerlendirildiği bir cetveldir.  


