BURSLARLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR
1-İTÜ Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğü, burs konusunda öğrencilere nasıl bir destek sunmaktadır?
İTÜ Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğü burs kontenjanları dahilinde, ihtiyacı olan öğrencilere burs
bulma ve burs verme işinin koordinasyonunu yapmaktadır.
2- Kaç çeşit burs vardır?
a) Başarı bursu : YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre Türkiye çapında derece yaparak belirli
kriterlerle Üniversitemizi kazanan öğrencilerimize verilen burstur.
b) İhtiyaç bursu: Üniversitemizde okuyan başarılı, ekonomik durumu yetersiz öğrencilerimize
belirli süre içerisinde değişen miktarlarda verilen karşılıksız burs türüdür.
c) Yemek bursu: Üniversitemizde okuyan başarılı, ekonomik durumu yetersiz öğrencilerimize
Üniversitemiz yemekhanelerinde her gün öğle yemeğinin ücretsiz olarak sunulduğu burs
türüdür.
d) Sporcu Bursu: Üniversitemizde okuyan başarılı ve Beden Eğitim Bölümümüzde ilgili
takımlarda aktif olarak yer aldığı ve gerekli birimlerde seçilmiş bulunan öğrencilere belirli süre
içerisinde değişen miktarlarda verilen karşılıksız burs türüdür.
e) Yurt bursu: YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre Türkiye çapında derece yaparak belirli
kriterlerle Üniversitemizi kazanan öğrencilerimize üniversitemiz öğrenci yurtlarında ücretsiz
olarak barınabilmesi için tanınan burs türüdür.

3-Burs başvurularını nasıl yaparım?
a) İhtiyaç bursu başvuruları eğitim-öğretimin yılının 2. yada 3. haftalarından itibaren portal
üzerinden yapılmaktadır.
b) Yemek bursları bir Eğitim-öğretim dönemini kapsamaktadır ve her sene fakültelerin burs
komisyonları tarafından yeniden seçilmektedir. Burs için her sene portal üzerinden yeniden
başvuru yapılmalıdır.
c) Sporcu burslularını Beden Eğitim Bölümü belirlemektedir. Konuyla ilgili Beden Eğitimi
Bölümünden bilgi alınması gerekmektedir.
d) Yurt bursları, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında LYS sonucu ile Üniversitemizi ilk sırada tercih
etmiş ve kayıt hakkı kazanmış bulunan 1-100 arasında yer alan öğrencilere yüksek standartlı
yurtlarda, 101-200 arasında yer alan öğrencilerimize standart öğrenci yurtlarında ücretsiz
kalma hakkı ve 201-500 arasında yer alan öğrencilere %50 ücretsiz kalma hakkı
tanınmaktadır. Ayrıca her fakülteye %50 başarı %50 ihtiyaç kriterine göre seçilmek üzere 2
kişilik yurt bursu kontenjanı verilmektedir. Seçilen öğrenciler Yılmaz Akdoruk Öğrenci Evi’nde
1 akademik yıl ücretsiz kalma hakkına sahiptirler. Bu bursla ilgili, öğrenci kayıtları sırasında
bilgi verilmektedir.

4-Burs ilanlarını nasıl takip edebilirim?

Burs ilanlarını kendi fakülteniz öğrenci işlerinden takip edebileceğiniz gibi yurtburs.itu.edu.tr
adresinden de takip edebilirsiniz.
5-Burs sonuçları ne zaman açıklanmaktadır?
Burs sonuçlarının açıklanması, her burs için farklı olmakla birlikte genel olarak Kasım ayı itibarıyla
açıklanmaya başlanmakta ve Ocak ayına kadar devam etmektedir.
6-KYK burslarıyla ilginiz var mı?
KYK Bursları ile doğrudan bir ilişkimiz bulunmamaktadır. KYK burs başvurularını ilgili kurum kabul
etmektedir.
7-KYK kredisi ve bursuna nasıl başvuru yapabilirim?
KYK başvurularının başlamasından itibaren http://www.kyk.gov.tr adresinden burs ve kredi
başvurusu yapabilirsiniz. Sistem üzerinden takip ederek sonuçlar açıklandığında TC kimlik numarası ile
sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.
8-KYK bursu ve ihtiyaç bursları hangi durumlarda kesilmektedir.
KYK Bursu 1 akademik yıl içerisinde ortalamanın 2.00 ‘in altına düşmesi ve alınan derslerden 2 tane F
olması durumunda kesilmektedir. Diğer burslarda ise her bursun belirli kriterleri bulunmaktadır.
Alınan bursun kriterinin sağlanmasına göre burs devam etmektedir.

