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YÜKSEK ÖĞRENĠM ÖĞRENCĠLERĠNE BURS KREDĠ VERĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN 

KANUN 
  
  

          Kanun Numarası             : 5102 

            Kabul Tarihi                   : 3/3/2004 

            Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih :  6/3/2004 Sayı :25394  

            Yayımlandığı Düstur      : Tertip : 5  Cilt : 43  
 
  

            Amaç ve kapsam (1) 

            Madde l- Bu Kanunun amacı; yurt içinde ve dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs, 

kredi ve nakdî yardım verilmesiyle ilgili esas ve usulleri düzenlemektir. 

            Bu Kanun, Kanunda gösterilen tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar. 
 

            Burs ve kredilerin verilmesi  

            Madde 2- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu; yurt içinde yüksek öğrenim gören ve 

bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliklerle belirtilen usul ve esaslar dahilinde yeterlikleri ve 

ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere burs-kredi verebilir. 

            Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, 

bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, 

müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme kapsam ve programına alınmış, 

hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tâbi kuruluşlar, fonlar, döner 

sermayeler, kamu bankaları, kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurumlar 

ile kurul/üst kurullar ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları (…) (2) birinci fıkrada belirtilen yüksek 

öğrenim öğrencilerine burs, kredi ve nakdî yardım adı altında herhangi bir ödeme yapamazlar; ilgili 

mevzuatları gereği burs, kredi verilmesini öngördükleri yüksek öğrenim öğrencilerini, Yüksek 

Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirirler. 

            Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Fonu dışında kalan kurum ve kuruluşlarca bildirilen öğrencilere ödeme yapılabilmesi için bu 

kurum ve kuruluşlarca gerekli meblağ, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca belirlenen 

ödeme tarihinden en geç otuz gün öncesine kadar, Kurum hesabına yatırılır. 

            (Ek fıkra: 25/11/2010-6082/18 md.)Yurtdışında yüksek öğrenim gören Türk vatandaşı 

öğrencilere, ikinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlarca burs, kredi verilmemesi halinde, Yüksek 

Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca burs veya kredi verilebilir. 
 

            Diğer kuruluşlarca yapılacak işlemler 

            Madde 3- Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra belediyeler tarafından, yüksek öğrenim 

öğrencilerine burs, kredi verilmesi veya nakdî yardım yapılması halinde, yapılan yardımların türü, 

miktarı ve kaç öğrenciye ne kadarlık süre için verildiğine ilişkin bilgiler üçer aylık dönemler itibarıyla 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirilir. 

––––––––––––––––– 

(1) 25/11/2010 tarihli ve 6082 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer 

alan “yurt içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve dışında” ibaresi eklenmiş ve metne 

işlenmiştir. 

(2) Bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan “ … (belediyeler hariç) …” ibaresi, Anayasa 

Mahkemesi’nin 20/11/2008 tarihli ve E.: 2004/24, K.: 2008/165 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 
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            Malî muafiyet ve haciz 

            Madde 4- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilecek burs-kredi taahhüt 

senetlerinin noterde tanzim ve tasdik edilmesine ilişkin iş ve işlemler; vergi, resim ve harca tâbi 

değildir. 

            Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen burs-kredi ve nakdî yardımlar 

haczedilemez. 

 

            Ek Ödeme 

            Madde 5- (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)           

 

            Yönetmelik 

            Madde 6- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Millî 

Eğitim Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

            Geçici Madde l- 2 nci maddede belirlenen kurum ve kuruluşlar tarafından, bu Kanunun 

yayımı tarihinden önce burs, kredi ve nakdî yardım alan öğrencilere yapılmakta olan ödemelerle ilgili 

iş ve işlemlerin yürütülmesine devam edilir. Ancak, bu durumda olan öğrencilerin aldıkları burs, kredi 

ve nakdî yardımların türü, miktarı ve kimlik bilgileri ile diğer her türlü bilgiler bu Kanunun yayımı 

tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 

bildirilir. 

 

            Geçici Madde 2- Bu Kanunun yayımı tarihine kadar belediyeler tarafından, burs, kredi veya 

nakdî yardım yapılmakta olan öğrenciler ile ilgili yardımların türü, miktarı ve kaç öğrenciye ne 

kadarlık süre için verildiğine ilişkin bilgiler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç otuz gün 

içerisinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirilir. 

 

            Geçici Madde 3- 2003-2004 öğretim yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 

Fonundan ilk defa burs almaya hak kazanan öğrencilerin 1.1.2004 tarihinden itibaren burs ödemeleri 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılır. 

 

            Yürürlük 

            Madde 7- Bu Kanun 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 

 

            Yürütme 

            Madde 8- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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5102 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN MEVZUATIN 

YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE 

  

Değiştiren                                                                                                                                 Yürürlüğe 

Kanun/KHK                            5102 Sayılı Kanunun değişen maddeleri                                giriş tarihi 

6082                                                        1,2                                                                            10/12/2010 

KHK/666                                                5                                                 14/1/2012 tarihinden geçerli 

                                                                                                                            olmak üzere 2/11/2011 

 


