
 Fakültenize kayıt yaptıran öğrencilerin yararlanabileceği burs imkanları nelerdir? 
Fakültemize bağlı vakıflardan yılda yaklaşık 1350 hukuk fakültesi öğrencisine karşılıksız 
burs imkanı sağlanmaktadır 

 Burs almak için hangi Vakıflara müracaat etmem gerekiyor? İ.Ü. Hukuk Fakültesi 
öğrencilerine    9 ay boyunca karşılıksız burs veren Vakıflar: Vedat Ardahan Vakfı, Prof. 
Tahir Taner Vakfı, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı ve 
Kemal Halil Tanır Vakfı. Kitap yardımı için maddi destek sadece Tinçel Kültür 
Vakfı’ndan yapılmaktadır. 

 LYS’de Türkiye sıralamasında ilk binin içindeyim. Burs alabilir miyim? LYS’de 
Türkiye sıralamasında ilk bine girip de Fakültemizi tercih eden öğrencilerimize aşağıda 
belirtilen iki şekilde ve aynı anda maddi destek sağlanacaktır. 
1-Vedat Ardahan Vakfından her ay 550,00 TL başarı bursu,  
2-Tinçel Kültür Vakfından bir defalık 1.850,00 TL başlangıç desteği. Birinci sınıftan 
sonra başarıları devam edenlere her dönem için 800,00 TL kitap yardımı. (Bu miktar 
günün koşullarına göre her eğitim ve öğretim yılı başında artırılmaktadır.) 

 LYS’de Türkiye sıralamasında ilk bin ve bin beş yüz içindeyim. Burs alabilir 
miyim? LYS’de Türkiye sıralamasında ilk bin ve bin beş yüz arasına girip de 
Fakültemizi tercih eden öğrencilerimize; 
1-Tinçel Kültür Vakfından bir seferlik 1.600,00 TL başlangıç desteği, 
2- Bu öğrencilerimizin ihtiyaç sahibi olmaları halinde Dekanlığımız bünyesindeki 

Vakıflardan süreli burs alma hakları saklıdır. 
 Burs başvurularını ne zaman yapabilirim? Hukuk Fakültesine kayıt yaptıracak 1. sınıf 

öğrencileri kayıt sırasında verilen formu doldurarak başvurabilirler. 
Ara sınıfta okuyan öğrenciler ise, (Alttan dersi olmamak ve herhangi bir kurumdan burs 
almamak kaydı ile) Eğitim ve Öğretim döneminin başlamasıyla birlikte izleyen 15 gün 
içinde Süleymaniye Caddesi, Ferah Apt. No:13/15 Kat:2 Süleymaniye adresinde bulunan 
Vakıf Merkezi’nde burs başvuru formlarını doldurabilirler.  

 Burslara kimler başvurabilir? Fakültemize yeni kayıt yaptıran ve ihtiyaç sahibi 
öğrenciler ile ara sınıfta okuyan başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciler. 

 Burs başvurusu yaptıktan sonra burs çıkıp çıkmadığını nasıl öğrenebilirim? 
Başvurular tamamlandıktan sonra Fakültemiz öğretim görevlilerinden oluşan Burs 
Komisyonunca mülakat yapılmaktadır. Mülakat sonrasında burs almaya hak kazanan 
öğrencilerin listesi Fakülte web sayfasında ve Fakültede bulunan ilan panolarında ilan 
edilmektedir. 

 Bursların devam etme şartları nelerdir? Fakültemiz Vakıflarından karşılıksız burs 
almaya hak kazanan öğrencilerin yıl sonunda F dersi olmama koşuluyla bir üst sınıfa 
geçtiklerinde bursları devam eder. 

 Tinçel Kültür Vakfından kitap yardımı alıyorum. Alttan dersim yok, kitap 
yardımım devam edecek mi? Tinçel Kültür Vakfı kitap yardımı ve mail yardımlar bir 
defaya mahsus olduğundan başvurularınızı her yıl yenilemek durumundasınız. 

 Alttan bir dersim kaldı. Bursum devam edecek mi? Hayır, bursların devamı vakıf 
senetlerinde belirtilen başarı şartlarına bağlıdır. Ancak, bursu kesilen ve ihtiyaç sahibi 
olan öğrenciler Tinçel kitap yardımında yeniden değerlendirilmek üzere 
başvurulabilirler.  

 Aynı anda birkaç yerden burs alabilir miyim? Vakıflardan burs alan öğrencilerin 
başka kurum ve kuruluşlardan burs almama şartı aranmaktadır. Ayrıca KYK bursu alan 
öğrenciler de Vakıflardan burs alamamaktadır. 

 Burs, öğrenim kredisi ve katkı kredisi nedir? Burs; İ.Ü. Hukuk Fakültesi Dekan’ının 
yönetim kurulu başkanı olduğu, yönetim kurulu üyelerinin İ.Ü. Hukuk Fakültesi öğretim 
üyelerinden oluştuğu ve Vakıf senetlerinde İ.Ü. Hukuk Fakültesinde öğrenim gören 
başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmesi şartı yer alan vakıflardan İ.Ü. Hukuk 
Fakültesi öğrencilerine 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) karşılıksız verilen nakit paradır. 
Öğrenim kredisi; 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. Katkı kredisi; 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. 

 Hukuk Fakültesi’nin katkı payı miktarları ne kadardır? 31 Ağustos 2013 tarihli 
Resmi Gazete’ de yayınlanan 22/07/2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile birinci 
öğretim öğrencilerinin önlisans, lisans ve lisans üstü düzeydeki yükseköğretim 
programlarından program süreleri içerisinde mezun olan öğrencilerden öğrenci katkı payı 
ve öğrenim ücreti alınmamaktadır. Program süreleri sonunda mezun olamayan 
öğrencilerden Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen tutarlar kadar öğrenci katkı payı ve 
öğrenim ücreti alınmaktadır. İkinci öğretim öğrencilerinden Bakanlar Kurulu tarafından 
belirlenen tutarlar kadar öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınmaktadır. Bu miktar 
2013-2014 Öğretim Yılı için yıllık 1155 TL. olup iki taksit halinde her dönem başında 
ödenmektedir. 

 Öğrenim Kredisi; 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 ancak borç olarak kendilerine ödenen paradır. 

 Katkı Kredisi; yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği 
karşılığı Bakanlar Kurulu tarafından 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” 
hükmünü âmirdir. Bu sebeple Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca katkı 
kredisi verilmemektedir. 

 

 

 


