Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilecek olan burstan faydalanmak isteyen
öğrencilerimizin; başvuru formunu doldurarak, en geç 17/10/2018 Çarşamba günü mesai bitimine
kadar teslim etmesi gerekmektedir.

BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER (Burs Kredi Yönetmeliğinin 9. Maddesi)
1. Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almakta olan öğrenciler,
2. 5102 Sayılı Kanunun 2. Maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs
almakta olan öğrenciler,
3. Burs isteğinde bulunduğu tarihte, okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan
öğrenciler,
4. Yabancı uyruklu öğrenciler,
5. Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencileri,
6. Ek süre öğrenim gören öğrenciler
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Universitenizce;dahaoncekiy,lllardayadai9inde
kredisi almrS yada almakta olanlar ile o[retim kurumuna bir yrl ara vermiq olanlara. o[retirn kurumunda bii ogretim
veya bir yrldan fazla baganstz olan <ifrencilere Burs Ycinetmelifi geregince burs verilrnedifinden. bu durumda olan
Ofirencilerin ba;vurulartnrn dikkate altnmamasr gerekmekte olup aynca; Burs Ydnetmeli[imizin 9. Maddesinde
beliftilen, burs verilmey'ecek ofrencilerin bildirilrnernesi gerekmektedir.

y,rlr

rinrlix siLcir,Eni
TC KiMLiK NT]MARASI
ADI SOYADI

CI\SIYETI
DOCtTM

Krz

I

Erkek

I

r.lniui(yyyy)
oKUL eiLciLBni

(:xivnRsirr aor
FAKLLTE, l'TKSEKOKUL veva gXsf

irtl

Doktora

AOI

!

Itaster

!

BOLT]M ADI

oKULA cinig YrLr (yvyy)

(')

cinig

Hr.E l. SnfE

nr eOLtiMoE

HAZIRt,rK oKUytrp

oxuulorGr

KAYIT DONDTIRT]P DONDURMADICI, iZiN ALIP
ALMADIGI

2.

I

Hayrr

Bir yrl

! iti yrl !

Evet

SnfE

3.

f]
!

ilq yrt

r.c. xinrlix No

ANNE N,TESLEGi / uNvANr / GELiRi
ANNE

r.c. ximlix No

oKUt'AN KARDE$ SAl',ISr
lile trznnirp xlylrll KoNtrr /;rRAe sAyrsl

yrlr olarak on-lisans ogrenimlerini

cilpni

BABA }IESLEGi / UNVANI / GELiRi
BArIA

rtintr

snff 4. SnfI S.SnfE 6. SnfE

('): Dikey gegig yapan o[renciler mi.iracaat formunu doldururken okula girig
tamamladrklan o$retim kurumlarrna girig yrllannr yazacaklardrr
aiLB sit

PUANr I

Ortaiifretim

f

Lise

iI

E

]I

il

L

I

E
l'tLLIK,rrrv rrixrrnr
ttniversite

lJ

ADRES BiLGiLERi

.rilasiNix

ronrs

ADRESi

ili

ir-qesi
tII.T$II,tNiLECEK TELEFON NUMARASI

ADRES

20I 8-20 l9 o[retirn yrlrnda Kurutnumuzca Universitenize ayrrlan burs kontenjanrna dAhil edilecek
ti$rencilerinizin tarafinzdan belirlenmesine ycinelik olarak haz;,rlayacag:Lnrz Burs Kontenjan Muracaat
formatlalnrzda
1'ukarrda belirtilen sorulartn..ve cevaplannrn mutlaka yer almasr gerekmektedir. Aksi durumda burs verilmesini
istedi[iniz ofrencilerinizin Universitenizce rrurr.kr!.gr!2.go1tr inlernet adresimizden Kurumurnuza bildirilmesi
agamasr nda bi ldirim i glem i teknik olarak gergeklegtirilrneyecektir.

