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Türkiye’deki bir üniversite ya da 
yükseköğretim kurumunda öğrenim gören 
bir uluslararası koruma başvuru veya statü 
sahibi misiniz? 

Cevabınız evetse, UNHCR’den 
yükseköğrenim bursu almaya hak 
kazanabilirsiniz.

Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan bir Suriye 
vatandaşıyım. Bu mali yardıma başvurabilir miyim?

Hayır, geçici koruma kapsamındaki Suriye vatandaşları bu yardım 
programından faydalanamazlar. Türk hükûmeti, devlet üniversitelerinde 
tam zamanlı eğitim gören Suriye vatandaşlarına akademik öğretim 
harçlarından muafiyet getirmiştir. 

Buna ek olarak, Türkiye’de yükseköğrenim gören Suriyeli öğrencilere burs 
veren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi bazı 
kuruluşlar da bulunmaktadır. 

Burs başvurularına ilişkin bilgiler, her yıl bu kuruluşların internet 
sitelerinden ve sosyal medya sayfalarından açıklanmaktadır.

Haklarınız, sorumluluklarınız ve Türkiye’de mevcut 
olan servisler hakkında daha fazla bilgi için:

http://help.unhcr.org/turkey

Thanks to UNHCR’s donors for supporting this intervention.

UNHCR olarak bu faaliyetimize sağladıkları destek için donörlerimize teşekkürlerimizi sunarız.

نشكر الجھات المانحة للمفوضیة العلیا لشؤون الالجئین على دعم ھذه الفعالیة.
با تشکر از اعطا کنندگان کمیساریای عالی پناھندگان سازمان ملل متحد برای حمایت از این مشارکت.



• Uluslararası koruma başvuru sahibi olarak UNHCR veya GİGM’ye 
kayıtlı olmak

• Türk makamlarında kayıtlı olmak ve 99 ile başlayan geçerli bir yabancı 
kimlik numarasına sahip olmak. 

• Bir Türk üniversitesinde ön lisans, lisans veya yüksek lisans 
programına kayıtlı olmak.
  • Bir üniversite programına kabul edilip henüz  
               eğitiminize başlamamanız durumunda da UNHCR           
   yükseköğrenim bursuna başvurabilirsiniz.

 

Yükseköğrenime erişimin desteklenmesi 
UNHCR’nin eğitim stratejisinin temel 
unsurlarından biridir çünkü 
yükseköğrenim, mültecilere nitelikli 
işgücü oluşturma, toplum içinde liderlik 
vasfı kazanma ve diğer mülteci gençlere 
rol model olma fırsatını sunmaktadır.  

UNHCR, üniversite masraflarının karşılanmasına katkıda 
bulunmak amacıyla, mülteci öğrencilere nakit yardımı için 
başvuruda bulunma olanağı sağlamaktadır. 

UNHCR’nin yükseköğrenime yönelik mali yardımından 
kimler faydalanabilir?

UNHCR’den mali yardım alabilmek için aşağıdaki şartları karşılamanız 
gereklidir:
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Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler, DAFI burslu öğrenciler, doktora 
öğrencileri ve üniversitelere bağlı enstitülerde veya özel kurumlarda 
(TÖMER vb.) Türkçe öğretim programlarına devam eden kişiler bu burs 
programından faydalanamayacaktır.

• Öğrenci belgesi veya üniversite ya da yükseköğretim kurumunun 
verdiği resmi kabul belgesi,

  Güncel öğrenci belgesi,
• Türk makamlarınca verilmiş kimlik belgesinin bir nüshası,
• UNHCR dosya numarasını gösteren UNHCR belgesi.

•

Nasıl bir mali yardım alacağım?

Verilen yardımın miktarı, akademik dönem başına yaklaşık 1.500 TL’dir.

Mali yardım her akademik dönemde bir kere verilir. Yardım başvurusu her 
akademik dönemde tekrarlanmalıdır.

Yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilere kısmi mali yardım (standart 
meblağın %50’si) sağlanmaktadır.

UNHCR yükseköğrenim yardımına nasıl başvurabilirim? 
Başvuru yaparken hangi destekleyici belgeleri sunmam 
gerekli?

Başvurunuzu yapmak için online başvuru sayfamızı 
(http://survey.unhcr.org.tr/Education) ziyaret edip başvuru formunu 
doldurun ve istenen diğer belgeleri sisteme yükleyin. Başvuru formunu 
doldurmak için UNHCR’nin ortaklarından yardım alabilirsiniz.

Başvurular, eksiksiz doldurulmuş başvuru formuna ek olarak aşağıdaki 
destekleyici belgeleri de içermelidir:

Mali yardımı hangi yolla alabilirim?

Ödemeler, UNHCR adına PTT tarafından çıkartılan banka kartı yoluyla 
yapılır. Bu kart ile şube ve ATM’lerden para çekebileceğiniz gibi 
MasterCard geçen tüm mağazalardan alışveriş yapabilirsiniz. 


