
 

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 ve akademik başarı koşulu olan karşılıksız bir 
burstur. Burs programımıza T.C. vatandaşları başvurabilir. 

Ali İsmail Korkmaz Bursu başvuru koşulları nedir? 

2022-2023 akademik yılı için Ali İsmail Korkmaz Bursuna başvuracak 

● Üniversite öğrencilerinin; 
○ T.C. vatandaşı olması, 
○ Türkiye’de öğrenim görüyor olması, 

gerekmektedir. 

● Lise öğrencilerinin;  
○ T.C. vatandaşı olması, 
○ İlk ve orta öğrenimini Hatay’da yapmış ve lise öğrenimine 

Hatay’da devam ediyor olması 
gerekmektedir. 

Yeni üniversite öğrencisi başvuru formu ile herhangi bir bölüm fark etmeksizin 
18-24 yaş aralığındaki üniversite 1. sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencileri, ara sınıf 
başvuru formu ile ise 2. sınıf ve üzeri 18-24 yaş aralığındaki üniversiteli gençler 
başvuru yapabilir. Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerin %100 tam burslu 
olması gerekmektedir. 

Başvuru yapan ve Eskişehir ve Hatay’da okuyan üniversite öğrencilerinin 
mülakatlara katılabilmesi için %20 kontenjan ayrılacaktır. 

Ali İsmail Korkmaz Bursu miktarı ne kadardır? 

Burs miktarı 2022-2023 akademik yılı için üniversite öğrencilerine 10 ay 
boyunca aylık 550 TL, lise öğrencilerine 10 ay boyunca aylık 400 TL olarak 
belirlenmiştir. Burs ödemeleri, eylül ayında başlar ve haziran ayında son bulur 
ve her ayın 15.-21. günleri arasında gerçekleştirilir.  

Ali İsmail Korkmaz Bursu başvuruları nasıl değerlendirilir? 

ALİKEV, burs başvurularını değerlendirirken başvuru yapılan form aracılığıyla 
sistem tarafından otomatik olarak puanlandırır ve bir sıralama oluşturulur. Bu 



 

puanlamaya göre adaylar mülakata çağrılır. Komisyon üyelerinin 
gerçekleştirdiği mülakatlarda bursiyerler; 

● İhtiyaç durumu (%50), 
● Gönüllülük ve sosyal sorumluluk deneyimi / sosyal beceri (%25), 
● Akademik başarı (%25) kriterlerine göre objektif olarak değerlendirilir ve 

belirlenir. 

Ali İsmail Korkmaz Bursu Sonuçları ne zaman açıklanır? 

● Burs Başvuru Tarihleri: 12.09.2022 - 30.09.2022 
● Mülakata Girecek Öğrencilerin Belirlenmesi: 01.10.2022 - 08.10.2022 
● Mülakata Girecek Öğrencilerle İletişim: 10.10.2022 
● Burs Mülakatları: 22.10.2022 - 30.10.2022 
● Burs Almaya Hak Kazananlarla İletişim: 11.11.2022 

Ali İsmail Korkmaz Bursu sonuçları burs başvuru değerlendirme sürecinin 
sonlanmasından sonra 11.11.2022 tarihinde belirlenecektir. Burs almaya hak 
kazanan öğrencilerle e-posta ve telefon yoluyla iletişime geçilecek, açık liste 
paylaşılmayacaktır. 

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 
güçlenmeleri için kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 
Bursiyerlerden akademik başarının yanında, sivil toplum kuruluşlarında 
gönüllülük çalışmalarına katılarak, sosyal sorumluluk faaliyetlerinde 
bulunmalarını bekliyoruz. 

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 bursiyerler için burs fonuna destek vermelerinden memnuniyet duyarız. 

Ali İsmail Korkmaz Bursu alırsam ismim ve bilgilerim kamuya açık 
platformlarda paylaşılır mı? 

Hayır. Bu bilgileri kesinlikle kamuya açık platformlarda paylaşmıyoruz. 



 

Ancak burs süreçlerinin aksamadan, sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için KVKK 
kapsamında, sizin izniniz ile üçüncü gerçek ve tüzel kişiler ile işin gerekleri 
doğrultusunda paylaşabiliriz. 

Ali İsmail Korkmaz Bursu yüksek lisans, master, doktora, doktora sonrası 
araştırma programları vb. için veriliyor mu? 

Hayır. Bursumuz lise, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere 
yöneliktir. 

Vakıf / özel üniversite ya da ön lisans / ikinci örgün öğretimde okumak Ali 
İsmail Korkmaz Bursu almaya engel midir? 

Hayır, örgün öğretimde okumak yeterlidir. 

Ancak vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerin başvurusunun 
değerlendirmeye alınması için okudukları üniversitede tam burslu (%100) 
olarak öğrenim görmeleri gerekmektedir. 

Başka bir burs almak Ali İsmail Korkmaz Bursu almaya engel midir? 

Hayır. 

Ancak bursiyerlerimizden başka bir kurumdan ya da kişiden burs aldıklarını, 
şeffaflık ilkesi gereği bizimle paylaşmalarını bekliyoruz. Başka kurum ya da 
kişiden burs alan ancak bu bilgiyi bizimle paylaşmayan bursiyerlerimizin 
durumları tespit edildiğinde bursları kesilecektir. 

Burs başvurusu sırasında hatalı bir şık işaretledim veya hatalı bir bilgi 
verdim düzeltebilir misiniz? 

Burs başvuruları devam ederken başvuru formlarında değişiklik yapamıyoruz. 
Bu nedenle eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız başvuru formunu yeniden 
doldurunuz. Bu durumda, en son doldurduğunuz başvuru formu geçerli 
sayılacaktır. 

Burs başvurusu için son tarih nedir? 

Burs başvurusu için son tarih 30.09.2022’dir. 

Burs devamlılık koşulları nelerdir? 

Bursun devamlılığı için iki temel koşul bulunmaktadır. 

1) Akademik başarı koşulu; 



 

a) Üniversite öğrencileri için; akademik başarı ortalamasının 4,00’lük not 
sistemi geçerli ise not ortalamasının en az 2,00; 100’lük not sistemi 
geçerli ise not ortalamasının 54 olması gerekmektedir. (Bursiyerin 
bulunduğu üniversitenin, dönem geçme sistemi var ise dönem 
geçmesi, sınıf geçme sistemi var ise sınıf geçmesi gerekmektedir.) 

b) Lise öğrencileri için; akademik başarı ortalamasının 100 üzerinden 70 
olması gerekmektedir. 

2) Bursiyerlerin ayda en az iki gün veya haftada en az iki saat sivil toplum 
kuruluşlarında gönüllülük faaliyetlerine katılması gerekmektedir. 

 


