
 

Ali İsmail Korkmaz Burs Fonu ile ilgili sıkça sorulan soruların yanıtlarını 

aşağıda bulabilirsiniz: 

Ali İsmail Korkmaz Bursu nedir? 

Ali İsmail Korkmaz Bursu, ALİKEV tarafından gençlerin eğitimine destek olmak          

amacıyla verilen, gönüllülük kriteri olan karşılıksız bir burstur. 

Ali İsmail Korkmaz Bursu başvuru koşulları nedir? 

Ali İsmail Korkmaz Bursu 2020-2021 akademik yılı için; 

● T.C. vatandaşı olması 

 

● İlk, orta, lise öğrenimini Hatay’da yapmış ve herhangi bir şehirde 

okuyan üniversite öğrencilerine, 

● İlk, orta, lise öğrenimini nerede yaptığına bakılmaksızın HATAY,        

ESKİŞEHİR, MERSİN, İSTANBUL, İZMİR İllerinden herhangi birinde       

okuyan üniversite öğrencilerine, 

● İlk ve orta öğrenimini Hatay’da yapmış ve Hatay’da okuyan lise          

öğrencilerine 

yöneliktir. 

 

Ali İsmail Korkmaz Bursu miktarı ne kadardır? 

Burs miktarı 2020-2021 akademik yılı için, üniversite öğrencilerine 10 ay          

boyunca aylık 275 TL, lise öğrencilerine 10 ay boyunca aylık 175 TL olarak             

belirlenmiştir. Bursiyerlere burs ödemeleri her akademik dönemde Eylül ve         

Haziran ayına kadar, her ayın 15.-21. günleri arasında gerçekleştirilir. Burs          

almaya hak kazanan yeni bursiyerler burs ödemelerini, bursiyer olarak kabul          

edildikleri aydan itibaren Haziran ayına kadar alacaklardır. 

Ali İsmail Korkmaz Bursu başvuruları nasıl değerlendirilir? 



ALİKEV, bursiyerleri seçerken dört kriteri objektif olarak değerlendirmektedir. 

● İhtiyaç durumu 

● Gönüllülük geçmişi 

● Akademik başarı 

● Sosyal başarı 

Başvuru yapılan form aracılığıyla sistem tarafından otomatik olarak puanlama         

sıralaması yapılır. Bu puanlamaya göre adaylar mülakata çağrılır. 

Ali İsmail Korkmaz Bursu bursiyerlerinin sorumlulukları nelerdir? 

Bursiyerlerden iki beklentimiz var: Akademik başarı ve gönüllülük. Akademik         

başarı kriterimiz üniversite öğrencileri için en az 4.00 üzerinden 2.00, lise           

öğrencileri için 100 üzerinden 70 puan almaktır.  

Vakıf olarak bursiyerlerinin sadece maddi olarak değil, katılım yoluyla                 
güçlenmelerinde de yanlarında olarak kendilerini geliştirmelerine katkıda             
bulunmak istiyoruz. Bursiyerlerden akademik başarının yanında sivil             
toplum Kuruluşlarında Gönülllülük çalışmalarına katılım göstererek           
sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeleri beklenir. 

Ali İsmail Korkmaz Bursu için üniversiteyi yeni kazanmış olmak mı gerekli? 

Hayır. Yeni kazanmış öğrenciler ve bütün ara sınıflardaki öğrenciler de bursa           

başvurabilir. 

Ali İsmail Korkmaz Bursu geri ödemeli bir burs mudur? 

Hayır. Bursumuzun geri ödeme koşulu yoktur. Bununla beraber,        

bursiyerlerimizin mezun olup iş yaşamlarına atıldıklarında “sıra bende” diyerek         

yeni kuşaklar için burs fonuna destek vermelerinden memnuniyet duyarız. 

Ali İsmail Korkmaz Bursu alırsam ismim ve bilgililerim açıklanır mı? 

Hayır. Bu bilgileri sizin izniniz olmadan üçüncü kişiler ile paylaşmayacağız.          

Ağaç ve Orman burslarını alan bursiyerlerimizin sadece başarı durumları ve          

gönüllülük çalışmaları bağışçıyla paylaşılır. 

http://alikev.org/alikev-burs-basvurusu/#e0d189006f384ceb3


Ali İsmail Korkmaz Bursu yüksek lisans, master, doktora, doktora sonrası          

araştırma programları vb. veriliyor mu? 

Hayır. Şu an sadece lise ve üniversite öğrencilerine yönelik burslarımız var. 

Vakıf / özel üniversite ya da ön lisans / ikinci örgün öğretimde okumak Ali              

İsmail Korkmaz Bursu almaya engel midir? 

Hayır. Örgün öğrenimde okumak yeterlidir. 

Başka bir burs almak Ali İsmail Korkmaz Bursu almaya engel midir? 
Hayır. Ancak bursiyerlerimiz başka bir kurumdan ya da kişiden burs aldıklarını           

şeffaflık ilkesi gereği bizimle paylaşmalarını bekliyoruz. Başka kurum ya da          

kişiden, yerden burs alan ancak bu bilgiyi bizimle paylaşmayan         

bursiyerlerimizin durumları tespit edildiğinde bursları kesilecektir. 

Burs başvurusu sırasında e-posta adresimi yanlış verdim, düzeltebilir misiniz? 

Burs başvuruları devam ederken, sistemin otomatik puanlama yapmasından        

önce başvuruları görüntüleyememekteyiz. Bu nedenle eğer böyle bir durumla         

karşılaşırsanız, bursdestek@alikev.org e-posta adresine bildirebilirsiniz. 

Burs başvurusu için son tarih nedir? 
Burs başvurusu için son tarih 23 Ekim 2020 Saat 23:59’dur. 

. 
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