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UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ

BURS

B A ġ VU R U

FORMU

Adı Soyadı

:

Kimlik Numarası

:

Bölümü

:

Doğum Tarihi

:
FOTOĞRAF

A. Dalı

:

Doğum Yeri

:

Numarası

:

Medeni Durumu

: Bekar

Evli

AĠLENĠN SOSYAL VE EKONOMĠK DURUMU
Anne-Baba

BoĢanmıĢ

Beraber

Ayrı

Anne

ÇalıĢıyor…….………………….₺

Mesleği

Baba

ÇalıĢıyor…….………………….₺

Mesleği

Öğrenci

ÇalıĢıyorum.……………………₺

Mesleğiniz

Anne Vefat

ġehit-Gazi

Baba Vefat

Anne Baba ayrı ise, kiminle yaĢıyorsunuz?
Evli iseniz, eĢinizin mesleğini ve gelirini belirtiniz.
Sizin ve ailenizin geçim sorumluluğu kimin üzerindedir?
KardeĢ sayısı (Okuyorsa belirtiniz.)
ġu anda baĢka bir kurumdan kredi, ya da burs alıyor musunuz?
Ailenizin varsa, diğer gelirlerini belirtiniz.
Ailenin Oturduğu Ev : Mülk : ( )

Kira : ( ) Lojman : ( )

Aylık Kira Bedeli………….…….….…………..₺

Öğrenim Yerindeki Ev : Mülk : ( )

Kira : ( ) Yurt

Aylık Kira Bedeli………………..….…………..₺

:( )

Varsa, belirtmek istediğiniz özel durumunuz …………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
DEĞERLENDĠRME (Birimimiz tarafından doldurulacaktır)

………………………………….

………………………………….

………………………………….

(Burs Komisyonu Üyesi)

(Burs Komisyonu Üyesi)

(Burs Komisyonu Üyesi)

………………………………….
(Burs Komisyonu Üyesi)

Yukarıda tarafımdan verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu bildiriyor, bilgilerde yanlıĢlık yada
eksikliğin olması durumunda bursumun derhal kesileceğini biliyor ve tarafıma ödenen bursları geri
ödeyeceğimi taahhüt ediyorum. ….. / ….. / 201…
ĠMZA

Adı Soyadı

YÜKSEK ÖĞRENĠM KREDĠ VE YURTLAR KURUMU
BURS-KREDĠ YÖNETMELĠĞĠ
Resmî Gazete: 24.8.2004/25563

Burs Verilmeyecek Öğrenciler
Burs Verilmeyecek Öğrenciler
Madde 9-a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,
b) (Değişik bent : 6.2.2011-2011/27838 B.K.K.) 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 öğrencilere,
c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire
sahip olan öğrencilere,
d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,
e) Yabancı uyruklu öğrencilere,
f) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,
g) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
h)Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,
k) Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,
burs verilmez.

