BURS BAŞVURU FORMU
Tüm alanların doldurulması zorunludur.
(Doldurulması zorunlu herhangi bir alanı boş bırakan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır )
Lütfen arka sayfada bulunan açıklamaları mutlaka okuyunuz.
TC Kimlik No
Ad Soyad
Fakülte
Bölüm
Okula Giriş Puan Türünüz(YGS1, MF4 vb.)
Okula Giriş Puanınız
Seçtiğiniz Bölümde Hazırlık Okudunuz mu?
Okula Giriş Yılınız (DGS ile yerleşen öğrenciler, önlisans
programına giriş tarihini yazacaktır.)
Sınıfınız
Kayıt Dondurma Durumunuz

Anne Baba Durumunuz

Evet

Hazırlık
1.sınıf
2.sınıf
Kayıt Dondurma Yok
1 yıl Kayıt Dondurduma
2 Yıl kayıt Dondurduma

Hayır

3.sınıf

4.sınıf

Anne baba evli ve birlikte yaşıyor
Baba ölü anne sağ
Anne ölü baba sağ
Anne ve baba ölü
Anne baba sağ ve boşanmış(Anne ile kalıyorum)
Anne baba sağ ve boşanmış(Baba ile kalıyorum)

Babanızın Mesleği
Babanızın Aylık Geliri
Annenizin Mesleği
Annenizin Aylık Geliri
Aile Üzerinde Kayıtlı Araç Sayısı ve Yıllık MTV Miktarı*
Üniversitede Okuyan Kardeş Sayısı
İlk ve Orta Öğretimde Okuyan Kardeş Sayısı
Aile Üzerinde Kayıtlı Konut Sayısı*

TL
TL
TL

Adres, Mahalle, Cadde
Sokak
Adres No
Posta Kodu
Adres İli
Adres İlçesi
Cep Telefonu
NOT(ayrıca belirtmek istediğiniz durumlar için)

Herhangi bir yanlış bilgiden doğacak maddi ve manevi sorumluluk tarafıma aittir.
* Aile üzerinde araç veya konut olmayanlar bu alanı boş bırakacaklardır.

İMZA

1

Daha önceki yıllarda yada içinde bulunduğumuz öğretim yılında YURTKUR'dan burs veya öğrenim
kredisi almış yada almakta olanlar ile öğretim kurumuna bir yıl ara vermiş olanlara, öğretim kurumunda
en az bir öğretim yılı başarısız olmuş öğrencilere Burs Yönetmeliği gereği burs verilmediğinden bu
durumda olan öğrencilerin başvuruda bulunmamaları gerekmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burstan yararlanacak öğrenciler:
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler,( şehit çocuğu/şehit bekar ise bekar kardeşi , gazi
çocuğu/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt
yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olan öğrenciler.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler:
Kurumdan burs yada öğrenim kredisi alan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102
sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.
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