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Yiikseköğrenim Oğrcncilctine burs verilmesine ilişkin 5l02 sayılı Kanun gcrcğince
Lisans(hazırhk hariç), yiiksck Iisans vc doktora eğitimi aları öğcnciler arasındarı KYK Burs-Kredi
Yönetıneliği şartlanna lıygun olanlara kurumumuza tanınan kontcnjıın kapsamında bun tanımlaması
talep edileccktir.

Bu kapsamda Fakültenı/Enstiti-inüzdc gcrçek ihtiyaç sahiplerine ilgili yönetmeliğe uygun
öğencilcr arasından seçilecek (2) iki ögrencinin ckteki bilgi formunun tanzim cdilcrek l6. l0.20l 8
tarihine kadıır sksCaımedeniyet.cdu.tr adresine ulaştınlmasını rica cderim.

*-iaııılı<iır
Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMIR

Rekttir V.

Dağıtüm:

Edebiyat Fakültesi Dekanlığna
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığına

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanhğına
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
}lukuk Fakültesi Dekanlığına
Siyasal BilgiIer Fakültesi Dekanlığına
Tıp Fakiiltesi Dekanlığüna

Turizm Fakiiltesi Dekanlığına
Sağlık Bilimleri Fakii|tesi Dekanltğ!na

Eğitim Bilimleri Fakiiltesi Dekanlığına
Eğitim Bilimleri Enstitiisü Müdürlüğüne
Fen BiIimleri Enstitiisü Müdürlüğüne
Sağlık Bilimleri Enstitiisü Müdürlüğüne
Sosyal Bilimlcr Enstitüsü Müdürlüğüne

5070 sitlll Etektronik imza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik imza ile üretilmiştir.
Evrık teyidi https://eby§sotgu.med€niy€t.edu.trl adre§inden Bl\ıl-tr]Z|9{Uır.l kodu ile yapllabilir.
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20l E_ 20l9 ÖĞRETiM YILI
üNivERsiTE BuRs KoNTENJANLA Rl\ l N iırgnıxıir \,rüRAcAATI SIR,.. .. ıı)A DiKKAT EDiLMEsi

GEREKEN HUSUSLAR:

A_ BURS VERiLMEYEcEK ÖĞRENciLER (Burs Kredi Yönetmeliğinin 9.Maddesi)
Kurumdan öğrenim kredisi veya buıs almüş öğrenciler,
5l02 Sayı|ı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almaiıa olan öğrenciler,
Burs isteğinde bulunduğu tarihıe, okuIa giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenci|er,
Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencileri,
Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

B- DİKKAT EDiLMEsi GEREKEN HUSUSLAR:

l. Burs Kredi Yönetmeliğinin 9. Maddesi kapsamındaki öğrencilerin seçi]memesi,

2. Burs konten_ian bildirimine r,önelik olarak her üniversiteye ayrı alrı kullanıcı adı ve şifre verilmiştir. Kontenjan bildiriminin
güvenliği açısından şii}enizin değiştirilmesi ve gizli tutulmast büyük önem arz etmektedir. Şifrenin unutulması veya şifre iIe
ilgili herhangi bir problem yaşanması halinde Kurumumuz ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. Kurumumuz tarafından
Üniversite bazında şifre hakkı verildiğinden fakülte veya yüksekokullar tarafından yapılac^t, §ıfre değişikliği diğer fakülte ve
yüksekokulların ku]lanımını engelieyeceğinden ortak tek şifrenin kullanılması tavsiye edilir.

3. Dikey geçiş yapan (iki yıllık bir yükseköğretim programından mezun olup, ora vermeden dört yılhk bir yükseköğretim
ploglamına kaylt yaptIran) öğrencilere, 3.üncü sınıfıa burs tahsisi yapılmaktadır. Ara vermeden dikey geçiş ile üniversitenize
kaylt yaptıran 20I8-20l9 öğretim ylllnda 3.sınıfı okuyacak öğİencilerin, okula giriş yılı olarak ön lisans programtna
başladığı vılın yazılması gerekmektedir.

.1. Öğrenci giriş ekranında öğrenciye ait bütün biIgilerin girilerek burs talebinde bulunulması gerekmekıedir,

5. Burs giriş bildirim işlemleri yalnızca $ır,ır.krk,gsb.gor,tr intemet adIesinden yapıIacaktır.

6. Yönetim Kurulumuzun l4.08.20l4 tarih]i ve 87l sayılı kararı gereği, üniversiteler; burs verecekleri öğrencileri Kurum
tarat'ından belirlenen kıstaslara göre belirlemeleri gerekmektedir. Ögrencilerin Kurumumuz tarafından değerlendirilmesi
sonucunda burs verilmeyecek öğrenci olarak tespit edilmesi durumunda öğrenci yerine yeni giriş veya öğrenci değişimi
yapılmayacağından öğrenci seçim işlemlerinde titiZlik gösterilmesi gerekmektedir.

Aşağıda yer alan irtibat telefonları sadece burs kontenian girişi
yapacak üniversite personeıinın karşılaşacağ/, sorunların çözİiımesi ile
ilgilidir. Bu nedenle yukarıdakl bilgileri ilan panolarına asmayrnız,
öğrencilerle paylaşmayınız, Öğrenciler iş ve işlemlerte ilgili olarak 444 7967
nolu çağrı merkezinden bilgi alabilirler.

NOT: İnteraktif müracaat formu doldurulurken herhangi bir sorunla karşılaşıldığında irtibat kurulması gereken
personelim iz:

-Çetin UYAR
Kredi Şefi
Telefon: ( 03l2) 55l 60 70
e-po§ta/msn: cuYarcr]kı,k.gor,.tr

-Figen coŞAR
Telefon: ( 03l2) 55l 6t 29
e-posta/msn: fcos;ır k k. o\.ıİ



2o1 8-2o 1 9 öĞneriu ylLıNDA üNivrnsire BURS KoNTENJANLARINıN KuRUMuMUzA
siı-oinilı^esi AşA|{151şp4 cEvApLANDıRıLMAsl GEREKEN SoRULAR ve oixxır Eoiı-uesi

GEREKEN oiĞeR xususı-ıR

Ün iversitenizce; daha önceki yıllarda yada içinde bulunulan öğretim yılında YURTKUR'dan burs veya öğrenim
kredisi almış yada almakta olanlar ile öğretim kurumuna bir yıl ara vermiş olanlara, öğretim kurumunda bir öğretim yılı
veya bir.vıIdan fazla başarısız olan öğrencilere Burs Yönetmeliği gereğince burs verilmediğinden, bu durumda olan
öğrencilerin başvurularının dikkate alınmaması gerekmekte olup ayrıca; Burs Yönetmeliğimizin 9. Maddesinde
beliıtilen. burs verilmeyecek öğrencilerin bildirilmemesi gerekmektedir.

KiMLiK BiLGiLERi

Tc KiiltlİK Nt]MARASI
!
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ADl soYADI

ClNsl},ET! Kız ! Erkek !
Do(;tl]v TARIHI (Y},l,\,) |9....

ııııı ıııı

oKUL BiLGiLERi
t]\lvERSITE ADl

FAKÜLTE, YÜKsEKoKUL veya ENsTiTÜ ADı Doktora ! Nta§ter İ

BoL(lM ADI

oxı;ı-ı ciniş ı,ıLı (yvyy) GiRiŞ Pt]A\l / TüR('

slNlFl rız. ! ı. snt! 2. snf ı 3. snf ı 4. Snf ı s.Snfı 6. Snf ı
Bt, BöLt,]!lDE ılAzIRLIK oKLYtıp oxı']ırıoıĞl Evet ! Hayır !
KAYlT DoNDt]Rt]P DoNDURMADIGl. ızlN ALIP
Al.M ADlĞl Bir yıl ! İki yıl ! Üç yl D

(*): Dikey geçiş yapan öğrenciler müracaat formunu doldururken okula giriş yılı olarak ön-lisans öğrenimlerini
tamamIadıkları öğretim kurumlarına giriş yıllarını yazacaklardır

AlLE BIL(;ILERl
BABA MESLEĞi / UNVANt / GELiRi
BAB,\ T.C. KtiuLIK \o
ANNE NtEsLEĞi / tINvANl / GELiRi
ANNE T.c. KiMLiK No
oKtr},AN KARDEŞ sAYtsl iOrtaöğretim ! Lise ! Üniversite !
AILE UZERINE KAYtTLl KoNt]T / ARAÇ sAYısI YILLlK NITY NtiKTARı

ADREs Bil.(;il-ER i

AlLEsl\l\ ADREsl

ADRt]s lLI
ADRt-s lLÇEsl
UI-AŞILABILEcEK 1'Et,EFoN Nt] MARASı

20l8-20l9 öğretim yılında Kurumumuzca Üniversitenize ayrılan burs kontenjanına ddhil edilecek
öğrencilerinizin tarafınızdan beIirlenmesine yönelik olarak hazırlayacağınız Burs Kontenjan Müracaat formatlarınızda
1'ukarıda belirtilen soruların..ve cevaplarının mutlaka yer alması gerekmektedir. Aksi durumda burs verilmesini
istediğiniz öğrencilerinizin Üniversitenizce rrrrw.kr.k gs[:ı.qor.tı
aşaı,ırasında bildirim işlemi teknik olarak gerçekleştirilmeyecektir

internet adresimizden kuruınumuza bildirilmesi

t,)


