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AMAÇ : Maddi olanakları kısıtlı , ihtiyaç içinde
bulunan dernek üyelerinin bakmakla 
yükümlü bulundukları çocuklarının eğitim 
giderlerine katkıda bulunmak , onlara destek
sağlamak için Yardım yönetmeliği esaslarına 
ek bu yönetmelik ile Karşılıksız Eğitim 
Yardımı , Genel Merkez Yönetim Kurulunca 
oluşturulacak fondan karşılanır. 

1- Karşılıksız Eğitim Yardımı Fonunun 
Oluşumu: Karşılıksız Eğitim Fonu; a-Aylık 
eğitim bağışı yapacak eğitim gönüllüleri : - 
YKB’ Personelinden olan eğitim gönüllüleri, - 
YKB dan emekli olmuş, halen başka 
kurumlarda

- Orta ve Üst gelir düzeyindeki dernek 
üyeleri, - Fahri üyeler b-Karşılıksız Eğitim 
Yardımı Fonuna bağış yapabilecek kuruluşlar:
- Yapı ve Kredi Bankası Genel Müdürlüğü, - 
Yapı ve Kredi Bankası Mensupları Para 
biriktirme ve Yardım Sandığı, - Koç grubu ve 
diğer kuruluşlar. c-Derneğimiz 



Kaynaklarından yapılacak yardım ve 
bağışlardan oluşur. d-Personel Bağış 
Programı ;Yapı ve Kredi Bankası A.Ş nin 
personelinin gönüllü onayı ile maaşlarından 
her ay kesilecek küçük bir miktarın toplu 
olarak Emekli Derneği Karşılıksız Eğitim 
Fonu’na bağışlanması “Personel Bağışı” 
olarak adlandırılır.Personel Bağışı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ne maddi bir yük 
getirmezken,çalışanların sosyal 
sorumluluklarını yerine getirmesine katkı 
sağlar. Personel Bağış Programına katılanlara
Genel Kurul onayı ile Fahri Üye sıfatı verilir. 
Burada amaç eğitim yardımının sürekliliğini 
sağlamak, ana parayı enflasyona karşı 
korumak ve fonun yıl içindeki faiz geliriyle 
eğitim yardımı yapmaktır. 

2- Karşılıksız Eğitim Fonundan Sağlanacak 
Yardım Türleri. 

A - Eğitim Yardımı : İhtiyaç içinde bulunan ve
Dernek üyeliği’nde 1 tam yılını doldurmuş  
Dernek üyelerinin( üye bir tam yılını 
doldurmamışda, eksik ayların aidat farkı 
tahsil edilir); öğrenim belgesinin aslını ibraz 
etmek ve yazılı talepte bulunmak kaydıyla, 



yılda bir kez, yönetim kurulunca belirlenen, - 
İlköğretim okullarında okuyan çocuklar için 
…. TL - Lise ve Meslek Lisesinde Okuyan 
Çocuklar İçin ……TL - Yüksek Öğrenim 
Kurumlarında Okuyan Çocuklar için …..TL - 
Eğitim yardımı yapılır. Eğitim yardımlarından,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil, yurt 
içinde okuyan İlköğretim, Lise ve Meslek 
Okul öğrencileri, Açık Öğretim Fakültesi 
öğrencileri, ön Lisans, Lisans Öğrencileri 
yararlandırılabilir.

B – Karşılıksız Eğitim Bursu :İhtiyaç içinde 
bulunan ve maddi olanakları kısıtlı dernek 
üyelerinin, yüksek öğrenim gören 
çocuklarına , 2/a maddesindeki yardımdan 
faydalanmamış olması kaydıyla, 

 Velisinin dernek üyeliğinde 1 tam yılını 
doldurmuş olması ( üye bir tam yılını 
doldurmamışsa, eksik ayların aidat farkı 
tahsil edilir) , 

*maddi desteğe ihtiyaç duyması,  

*Aile gelir ve varlık beyannamesinin 
doldurulması,



*  Herhangi bir firma ve kuruluşta tamgün / 
partime çallışmaması, 

* Yüksek öğrenim 1.sınıfında 20 
yaşından,2.sınıfında 21 yaşında, 3.sınıfında / 
22 yaşından ,

 * 4 sınıfında 23 yaşından büyük olmamak. 

* Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde okuması, 

Karşılıksız Eğitim Yardımı; Yüksek öğrenimde,
Ön lisans ve Lisans Eğitim’leri için yapılır.

b-1.Başarılı Öğrenci Eğitim Yardımı -ÖSS de 
kendi puan türünden ilk 5000 öğrencinin 
arasında olan üye çocuklarına, -Ara sınıflarda
genel not ortalaması(GNO) en az 3 veya 70 
olan, öğrencilere bir Akademik yıl için verilir. 
-Başarılı öğrenci eğitim yardımının devam 
edebilmesi için,her dönem GNO sının 3.00 
veya 70 olması gerekir. -Ancak GNO sının , 
2.00 veya 50 nin altına düşmesi halinde 
yardım kesilir. -Eğitim yardımı alan öğrenci 
her dönem GNO sını gösterir belgeyi 
Emekliler derneğine verecektir.

 -Başarılı Öğrenci Eğitim Yardımı Aylık tutarı 
TL olarak her yıl Genel Merkez Yönetim 
Kurulunca belirlenir.



 b-2.Eğitim Gereksinimi yardımı -Eğitim 
gereksinimi yardımı talep eden dernek 
üyesinin çocuğu, lisans öğrencisi ise, genel 
not ortalaması (GNO) en az 2.00 veya 50 
olması zorunludur. GNO sı 1.50 veya 50 nin 
altına düştüğünde Eğitim gereksinimi 
yardımı kesilir. - Eğitim yardımı alan öğrenci 
her dönem GNO sını gösterir belgeyi 
Emekliler Derneğine verecektir. - Eğitim 
Gereksinimi Yardımı aylık her yıl Genel 
Merkez Yönetim kurulunca belirlenir. 

b-3 .Şartlı Bağış Yapan Kişi / Kuruluşların 
Eğitim Yardımı. Eğitim yardımı yapılacak 
öğrenci genel koşullara bağlı kalınmak 
kaydıyla Bağışçı ve Dernek işbirliği ile seçilir,
b-4.Açık Öğretim, Lisans Üstü eğitim ve Yurt 
dışı Üniversitelerde(Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti hariç) okuyan çoçuklar için 
K.E.Y verilmez

Açık Öğretim Fakültesi, Lisans üstü eğitim ve
Yurt Dışı Üniversilerde okuyan öğrenciler 
hariç, bir önceki öğretim yılı Not ortalaması 2
nin üzerinde olmak kaydıyla, Yurt içindeki 
Üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere, 
Karşılıksız Eğitim Yardımı, Ön lisans ve Lisans



Eğitimleri için 2.sınıftan itibaren yapılır. 
Hazırlık sınıfı bulunan Lisans Eğitimi 
öğrencileri için 1.sınıftan itibaren, Hazırlık 
sınıfı not ortalaması 2 nin üzerinde olması 
kaydıyla Yönetim Kurulunca belirlenen 
tutarda Karşılıksız Eğitim Yardımı yapılır. 

3- Eğitim Yardımı Alacak Öğrenci Sayısının 
tespiti. Karşılıksız Eğitim Yardımı alacak 
öğrenci sayısı Eğitim ve Yardım Fonu bütçesi 
ile YKB Emekli derneği Eğitim Gönüllüleri 
bağışları ve diğer kuruluşların bağışları İle 
sağlanan kaynağa orantılı olarak, Genel 
Merkez Yönetim kurulunca belirlenir. Yeteri 
kadar kaynak sağlanamadığı takdirde, 
Emekliler derneği kendi kaynaklarını 
kullanırsa 1.öncelik yılda bir defa verilen 
Eğitim Yardım taleplerine verilir. 2.öncelik 
Başarılı Öğrenci Eğitim yardımına verilir. 
2.Çocuk için KEY bursu talep edilmesi 
halinde GNO yüksek olana burs verilir, diğer 
çocuk tüm taleplerden artan fon kalırsa 
değerlendirmeye alınabilir. Şartlı bağış 
olarak yıllık olarak verilecek yardımlar için 
öğrenci seçimi Dernek yönetim kurulu ile 



(isteğe bağlı olarak) bağışçıların işbirliği ile 
yapılır.

4-Yardımın Kesilmesine Sebep Olan Haller. 

a.Aile gelir durumuyla ilgili yanlış beyanda 
bulunmak, b.Genel Not Ortalamasının 
belirtilen kriterlerin altına düşmesi, 
c.Üniversitelerin Disiplin Yönetmeliğine aykırı
davranışları nedeniyle öğrencinin 
cezalandırılması, d.Adli sicil belgesinin 
olumsuz olması, e.Öğrenci velisinin dernek 
üyeliğinden ayrılması , (Bu halde öğrenciye 
verilen burs kesildiği gibi, verilmiş olanlar da
öğrenci velisinden geri alınır.)

 5-Eğitim Yardımı Süresi.

 Eğitim ve Burs Yardımları 1 Akademik Yıl 
süresince ( 1 Ekim – 1 Haziran) 9 ay için 
verilir. Şartlı Bağış Yapan kişi ve Kuruluşların 
vereceği Eğitim Yardımları, bağışçının 
belirlediği süre ile bağlıdır.

6-Yürürlük;  Karşılıksız Eğitim Yardım 
Yönetmeliği Genel Merkez Yönetim Kurulunda
Kabul edilip 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe 
girmiş, 13/11/2018 tarihinde ise bazı 
hususları yeniden düzenlenmiştir.. Karşılıksız



Eğitim Yardımı Burs miktarı da her yıl Genel 
Yönetim Kurulunca Eylül ayının son 
toplantısında saptanır. 

1. Ek Madde. VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK: 
Öğrenimini tamamlayan her burslu, 
YKB Emeklileri Sosyal Yardımlaşma 
Derneği tarafından kendisine yapılan 
ödemeler tutarını hayata atıldıktan 
sonra ödemeyi ve en az kendisi gibi bir 
başka öğrencinin yetişmesi için(K.E.Y.) 
Karşılıksız Eğitim Bursu vermeyi ya da 
başka bir kişinin (K.E.Y) bağışı 
yapmasını sağlamayı “Vicdani 
Yükümlülük” olarak kabul eder. 

1.Değişiklik (03/10/2009 tarih ve 15 
sayılı) yönetim kurulu kararı ile 
yapılmıştır. 2.Değişiklik (26/12/2012 
tarih ve 22 sayılı )yönetim kurulu kararı
ile yapılmıştır. 3.Değişiklik 13/11/2018 
tarih, 14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile
yapılmıştır.



2. AİLE GELİR –VARLIK DURUM FORMU 
Adı Soyadı …………………………. 
Açıklama. Emekli / Emekli Çalışıyor ? 
Aylık TL Eşiniz Ev Hanımı/ 
Emekli/Çalışıyor ? Aylık TL. Toplam Aile 
Gelir Durumu Sahip Olduğunuz 
Kışlık/Yazlık Taşınmaz var mı? Sahip 
olduğunuz sair menkul, nakit v.s. 
Kirada oturuyorsanız Kira tutarınız TL 
Otomobiliniz Var mı? Varsa Modeli İş bu
beyanlar KEY Bursu 
değerlendirmesinde Dikkate alınacaktır.

Tarih,       Üye Adı, Soyadı,        Sicil no,    
imzası


