
Türkiye Katılım Bankaları Birliği,    

 2017 – 2018 Öğretim Yılı Yüksek Lisans ve Doktora Burs İlanı    

    Türkiye Katılım Bankaları Birliği, İslami finans ve katılım bankacılığı alanında gerekli 

eğitim, insan kaynağı ve sertifikasyon çalışmalarını arttırmak, katılım bankacılığı prensiplerine 

uygun mevzuat, standart ve düzenlemeleri geliştirmek amacıyla ilgili bölümlerde eğitim gören 

ve aşağıda belirtilen şartları sağlayan 15 yüksek lisans ve 10 doktora programı olmak üzere 

toplam 25 öğrenciye karşılıksız öğrenim bursu desteği verecektir.    

a-) Gerekli Olan Asgari Şartlar;    

• Öğrencinin geliri olan bir çalışan olması halinde başvuruda belirtilen aylık ödenecek 

burs miktarının %25 si ödenir.    

• Öğrencinin, YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumunda: o İslam   

Ekonomisi, o İslam Ekonomisi ve Finansı, o İslami Bankacılık ve Finans  o Uluslararası 

Finans ve Katılım Bankacılığı, o İslam İktisadı ve Finansı  veya benzeri bölümlerde 

yüksek lisans ya da doktora programında öğrenim görüyor olması,    

• Öğrencinin, TKBB tarafından belirlenen başvuru şartlarını taşıması ve daha sonra tarihi 

ilan edilecek olan mülakatta başarılı olması,    

• Aday yüksek lisans öğrencisi ise lisans mezuniyet not ortalamasının asgari 4 üzerinden 

3 veya 100 üzerinden 75 olması,  

• Aday doktora öğrencisi ise lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 

toplamının aritmetik ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması,  

• Öğrencinin, herhangi bir sebepten disiplin cezası almamış olması,    

• Öğrencinin, başka bir özel veya resmi kurumdan burs almaması,    

• Öğrencinin başvuru formunda ki alanları doğru ve eksiksiz olarak doldurması,    

    



b-) Genel Burs Başvuru Süreci;    

Online Başvuru Formunun Doldurulması: (01/12/2017 – 22/12/2017) 

Belirlenen tarihlerde web (www.tkbb.org.tr)  sitesi üzerinden yayınlanan online başvuru 

formunun doldurulması.    

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Mülakat: (22/12/2017 – 31/01/2018) 

İnternet üzerinden yapılan ön başvuruların değerlendirilmesi olumlu ise mülakat tarihlerini 

içeren, olumsuz ise bunu bildiren SMS ve mail öğrencilere iletilecektir.    

Başvuruları olumlu olarak değerlendirilen öğrencilere, belirlenen mülakat merkezinde 

mülakat yapılacaktır.     

Mülakatların Değerlendirilmesi ve Bursa Hak Kazananların İlanı: ( 31/01/2018 – 

15/02/2018)  

Bursa hak kazanan öğrencilerin isimleri Türkiye Katılım Bankaları Birliği web adresinden  

(www.tkbb.org.tr) en geç 15 Ocak 2018 tarihinde duyurulur.     

Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilerden Belge Temini:    

( 15/02/2018 – 25/02/2018) 

Mülakat sonucu olumlu olan öğrencilerin, 15-31 Ocak tarihleri arasında mülakat yapılan 

mülakat merkezine belgelerini eksiksiz şekilde teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini 

belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen ya da eksik teslim eden öğrencilerin bursları iptal 

edilecektir. İstenilen belgeler aşağıda listelenmiştir:    

• Öğrenci Belgesinin Aslı.    

• Transkript Belgesinin Aslı.    

• Nüfus Cüzdan Fotokopisi    

• Son Altı Ay İçinde Çekilmiş 1 Adet Vesikalık Fotoğraf    
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• Adli Sicil Belgesinin Aslı. (Yeni Tarihli)    

• Evli veya Evli Çocuklu Öğrenciler İçin, Evlilik Cüzdanı Fotokopisi    

• Engelli Öğrenciler İçin, Sağlık Kurulu Raporu    

• Öğrenci Özgeçmişi    

• Danışman Hocadan Referans Mektubu    

• Varsa Yayımlanmış Makale vb. Eserlerin Özeti    

• Varsa Yabancı Ülke Üniversite Kabul Belgesi    

• Öğrencinin Kendisi ve/veya Eşi Çalışıyor ise, Gelir Durum Belgesi    

• Varsa Fakülte Birincilik Belgesi veya Mezuniyet Notunu Gösteren Resmî Belge    

• Herhangi Bir Katılım Bankasında açılmış Hesap Cüzdan Fotokopisi    

Burslu Öğrenciden Her Yıl İstenen Belgeler:    

Yüksek Lisans ve Doktora bursu alan öğrencilerin burslarının devam etmesi için 

tamamlaması gereken belgeler aşağıda listelenmiştir.    

• Öğrenci Belgesinin Aslı.    

• Çalışıyorsa Gelir Durum Belgesi.    

• Transkriptin Aslı (Geçen yıl ders dönemiyse).    

• Danışmanın Değişmesi Halinde Danışman Hocadan Referans Mektubu.    

• İletişim Bilgilerinin Güncellenmesi ( Öğrenci e-mail, cep, ev ve iş telefon no, adres    

).    

Bursların Ödenmesi ve Diğer Hususlar:    

• Burs yardımı 2018 Şubat ayı itibarıyla başlayacak olup yüksek lisans programına kayıtlı 

öğrenciler için azami 4 dönem; doktora programında kayıtlı öğrenciler için ise azami 8 

dönem her dönem için 4 ay süreyle verilmektedir.    



• Burs başvuruları her yıl burs alan öğrencinin gerekli evraklarını teslim etmesi ve başarı 

kriteri olarak başvuru şartlarında belirtilen maddeleri yerine getirmiş olmasıyla otomatik 

olarak yenilenir.    

• Burslar, burs başvurusundan sonraki dönem için verilmektedir.    

• TKBB Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim Bursu tamamen karşılıksız olarak vermektedir.  

Herhangi bir geri ödemesi yoktur.    

• Ödemeler öğrencinin herhangi bir katılım bankasında açmış olduğu hesaba otomatik 

olarak her ayın 15-17 ‘sinde ödenir.    

    

    

• Burs Miktarı:    

Çalışan adaylara belirlenen burs miktarının yarısı verilecektir.    

Yüksek Lisans Programı İçin: Aylık 2000 TL’dir.    

Doktora Programı İçin: Aylık 3000 TL’dir.    

    

• Burs alan öğrenciler heyetin staj uygunluğu vermesi halinde katılım bankalarında staj 

yapma imkânı elde edebileceklerdir.    

• Belgeleri eksik olan adayların başvurusu ve/veya bursu iptal edilecektir.    

• TKBB bursu ‘yalnızca belirtilen bölümlerde’ yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere 

yöneliktir. Belirtilen bölümler dışında başka bir bölümde okuyan öğrencilerin 

yapacakları başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.    

• Geçmiş dönemlerde başvuruları reddedilmiş olan adayların yeni başvuruları 

değerlendirmeye alınmayacaktır.    

Burs Devam Koşulları    

• Tezin belirlenen alanlarda olması durumunda doktora adayı yönlendirilir ve teşvik edilir.    



• Burs süresi bursiyerin kayıtlı olduğu programın normal eğitim süresi kadardır. Sağlık, 

ailevi v.b mücbir nedenler ile öğrenim süresinin uzaması durumunda bursiyer, olayı 

belgeler nitelikteki evraklarla bir ön yazı eşliğinde TKBB’ ye başvurarak burs süresinin 

uzatılmasını talep edebilir. Birlik yönetimi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 

gerekçeler haklı bulunur ise burs süresi uzatılabilir.    

• Bursiyerin kaydını dondurması halinde, TKBB yönetimine zamanında bilgi vermesi ve 

gerekçesini belgelendirmesi durumunda bursun da ödemesi bekletilir. Bu süre toplamda  

4 dönemi geçemez. Bursiyer öğrenimine devam etmeye başladığında burs ödemesi de 

tekrar başlatılır. Dondurulan yıl burs süresine dahil edilmez. Bursun yeniden 

başlatılabilmesi için ilgili üniversiteden öğrencinin öğrenime devam ettiğine ilişkin 

resmi bir yazı gereklidir.    

• Yıl sonu ortalama notu 3,00 altında olan bursiyerin bursu sona erdirilir. (100 üzerinden 

75)    

• Bursiyerin talep edilen bilgilere ilişkin yanlış beyan, talep edilen belgelerin zamanında 

teslim edilmemesi, disiplin cezası alınması durumlarında burs sona erdirilir. Yanlış 

beyan dışında bursun kesilmesine neden olan durumun ortadan kalkması durumunda 

bursiyer tekrardan başvuruda bulunabilir, uygun görülürse burs ödemesine devam 

edilebilir.    

• Bursiyerin bölüm ya da üniversite değiştirmesi durumunda burs durumu yeniden 

değerlendirmeye alınır.     

• Öğrenci değişim programı ile yurtdışı eğitim programına (Erasmus vb) giden ve dönüşte 

normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, 

Birlik tarafından istenen belge ve bilgilerin iletilmesi halinde yurt dışında bulundukları 

süre içinde de burslarını almaya devam ederler.    

     

    

    



  Bursun Kesilme Sebepleri:    

• Öğrencinin devam etmekte olduğu yüksek lisans ve doktora öğrenimini bitirmesi,    

• Öğrencinin yıl sonu not ortalamasının 3,00 altında kalması (100’lük sistemde 75’in 

altında kalması),    

• Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan   

uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması,    

• Öğrencinin gerek okul içinde ve gerekse okul dışında gayriahlaki bir davranışının tespit 

edilmesi,    

• Öğrencinin kamu düzenini bozucu eylemlere katılıp ceza alması,    

• Öğrencinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunduğunun anlaşılması,    

• Öğrencinin başka bir kuruluştan burs almaya başlaması,    

• Öğrencinin, katılım bankacılığını küçük düşürücü tutum ve davranışlarda bulunması,     

durumlarından herhangi birinin gerçekleşmesi halinde öğrenciye verilen burs kesilir.    


