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A - BURS vnRİrı,ıpyECEK ÖĞngNcİrER (Burs Kredi Yönetmeliğinin 9. Maddesi)

1 lenel Müdürlügümtizden öğrenim kredisi veya burs almış veya almakta olan öğrenciler,2, 5l02 SaYılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlİrından burs almakta
olan öğenciler,

3. Burs İsteğinde bulunduğu tarihte, okula giriş tarihi itibariyle bir öğetim yılı kaybı olan öğrenciler,4. Yabancı uynıklu öğrenciler,
5. Polis akademisi öğencileri ile askeri okul öğrencileri,
6, Ek süre ögrenim gören öğrenciler,
7. Bu yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğenciler.

B - DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Üniversitelere verilen burs kontenjanından yararlandırılmak istenen ögrencilerin Kurum
taratindan belirlenen kıstaslara göre tespit edilmesi gerekmektedir. Başvuruların
değerlendirilmesinde öğenci ve ailesinin gelir durumu, öğencinin başan durumu ve sosyal durum
dikkate alınrr.

o Şehit yakınlan (şehit; evli ise çocukları, bekar ise bekar kardeşleri),
o Gaziler (gazi; evli ise çocuklarr, bekar ise kendisi),
o Sağl* Kurulu Raporu 1|e %40 ve üzerinde engeli oldugu tespit edilen öğrenciler,o Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
o Lise ve dengi öğrenimlerini Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanhğına bağlı yetiştirme

yurtlarında bannarak tamamlayanlar,
o Lise ve dengi öğenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
o "Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre "Milli Sporcu

Belgesi" almış yükseköğretim öğencileri
o 2019-2020 öğetim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca

belirlenen her puan ttiründe (TYT hariç) ham puan bazında ilk l00' e giren öğenciİer,

1- Gelir Durumunda Dikkate Alınacak Hususlar

Aile geliri olarak; maaş, konut, işyeri velveya arsa kaydı bulunanlar
Adlanna kayıtlı motorlu aracı bulunanlar.
Gerçek usulde, basit usulde mükellef olanlar ve şirket hissedan olanlar,

2- Başarı Durumunda Dikkate Alınacak Hususlar

Ögrencinin başarı durumu olarak yıikseköğrenime yerleştirilmede aldığ puan esas alrnır.
Yüksek lisans ve doktora öğencileri için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğtim Giriş Sınavı puan
tiininde değerlendirme puanı esas alınır.

3- Sosyal Durumda Dikkate Alınacak Hususlar

Öğtencinin sosyal durumunda, öğrencinin ailesinin ikametgAh adresinde veya ikametgdh
adresinin dışında yükseköğenim görmesi, yfüseköğenimde, ilköğrenimde ortaöğetimde öğenim
gören kardeş sayısı, anne ve babasının vefat etmiş olup olmamasl, anne ve babasının boşanmış olup
olmaması durumlannın değerlendirilmesi gerekmektedir,

Burs kontenjan bildirimine yönelik olarak her üniversiteye ayrı ayn kullanıcı adı ve şifre verilmiştir.
Kontenjan bildiriminin güvenliği açısından şifrenizin değiştirilmesi ve gizli futulması büyi,ik önem
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arz etmektedir, Şifrenin unufulması veya şifre ile ilgili herhangi problem yaşanmas1 halinde
Kurumumuz ile irtibata geçilmesi gerekınekiedir. Üniversitele." u".il"n şifrelerin tek olması
sebebiYle, üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullara giriş hakkı verildİginde, aynı şifreninkullanılması gerekmektedir. Fakülte veya yüksekokullar tarİfından yapılacak şirr* o.giİitıiği oigerfakiilte Ve Yiiksekokullann kullanrmını engelleyeceğinden oft;k tek şifrenin 

- 
kullJnılması

gerekmektedir.

' 2019-2020 öğetim Yılında üniversitelerce burs kontenjanının en fazla yo,20 si 2 veya3 misli olarakkullanılabilir- Vo 80' i bir misli olarak kullanılmak zorunda«iır veya Vo20' lik katlı dilimin
kullanılmamasl halinde , Yo l00 (Tamamı) bir misli olarak kullanılaÜlecektir. Normal yo20, l1k
dilimi aŞan2 veya 3 misli burs talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

' Yönetim Kurulumuzun aldığ Karar gereği; o/o20' lik kontenjan d6hilinde, master öğencilerine 2
misli, doktora öğencilerine 3 misli burs tahsisi yapılabilmekteıir.

' DikeY geÇiŞ YaPan (iki Yıllık bir yüksekögıetim programından mezun olup, ara vermeden dört yıllıJ<bir Yükseköğretim Programına kayıt yaphran) öğencilere, intibak süresince burs tahsisi
yapılmamaktadır.

' Ara vermeden dikeY geÇiŞ ile üniversitenize kayt yaptıran ve intibak programmı tamamlayarak
2019-2020 öğetim Yılında 3.sınıfi okuyacak öğrencilerin, okula giriş yılı oİu.ut ön lisans progru-ro"
başladığı yılın yazılması gerekmektedir.

' Burs verİlmesİ istenen öğencinin TC kimlik numara§ı girildiğinde, öğenci bilgilerine ait ekran boş
olarak görüneceğinden, öğrenciye ait bütün bilgilerin girilerek burs talebinde bulunulması
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gerekmektedir,
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GEREKEN oiĞen HususLAR

Universitenizce|dahaöncekiyıllardayadaiçindebul*,lun
burs veYa öğenim kredisi almıŞ yada almakta olanlar ile öğetim kurumuna bir yıl ara vermiş olarrlara, ögreti*m
kurumunda bir öğretim yılı veya bir yıldan fazla başarısız o\an öğencilere Bursİönetmeliği gereğince burs
verilmediğinden, bu durumda olan öğencilerin başvurulanrun tlikkate alınmaması ge."kmelt" olul ayrıca; Burs
Yönetmeliğimizin 9. Maddesinde beli burs verilmeyeçek öğrencilerin bildirilmemesi gerekmektedir.
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(*): DikeY geÇiŞ yaPan öğenciler müracaat formunu doldururken okula giriş yılı olarak ön{isans öğenimlerini
tamamlad*ları öğetim kurumlarına giriş yıllannı yazacaklardır

ADRE§ siLcİü-Bni

AiLEsiNiN ADREsi

ADRES İLİ
ADRES İr,çosİ
uıışıı-ıniı,ECEK TELEFON NUMARAS!

2079-2020 öğetim yılında Kurumuınuzca Üniversitenize aynlan burs kontenjaruna dahil edilecek
öğencilerinizin tarafiruzdan belirlenmesine yöııelik olarak hazırlayacağınrz Burs Kontenjan Müracaat formatlannızda
yukarıda belirtilen sorulann ve cevaplarının mutlaka yer alması gerekmektedir. Aksi durumda burs verilmesini
istediğiniz öğıencilerinizin Üniversiienızce wş,w.k.vk.gsb.gov.tr iııternet adresimizden Kurumumuza bildirilmesi
aşamasrnda bildirim işlemi teknik olarak gerçekleştirilmeyecektir.

aiı-r ıiı,ciı-ıni
BABA MEsLEĞi / UNVANI / GELİRİ
BABAT.C. xİıırı,İxNo
ANNE MEsLBĞi ı uNvıNI / GELİRi
ANNE T.c. rİnır,İ« No

Ortaöğretim ! Lise ! Üniversite !
ıİı,n üznnirr KAYITLI KONUT / ARAÇ SAYISI YILLIK MTV MİKTARI


