
2017-2018 ÖĞRETİM YILI
ÜNİVERSİTE BURS KONTENJANLARININ İNTERAKTİF MÜRACAATI SIRASINDA DİKKAT

EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

A- BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER (Burs Kredi Yönetmeliğinin 9. Maddesi)

a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış öğrencilere,

b) 5102 sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,

c) Burs isteğinde bulunduğu tarihte, okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,

d) Yabancı uyruklu öğrencilere,

e) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,

f) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

g) Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,

h) Kaydını dondurmuş olan öğrencilere,

i) Burs Kredi Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere, burs verilmez.

B- DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Burs Kredi Yönetmeliğinin 9. Maddesi kapsamındaki öğrencileri seçilmemesi,

2- Burs kontenjan bildirimine yönelik olarak her üniversiteye ayrı ayrı kullanıcı adı ve şifre verilmiştir. Kontenjan 
bildiriminin güvenliği açısından şifrenizin değiştirilmesi ve gizli tutulması büyük önem arz etmektedir. Şifrenin 
unutulması veya şifre ile ilgili herhangi bir problem yaşanması halinde Kurumumuz ile irtibata geçilmesi 
gerekmektedir. Kurumumuz tarafından üniversite bazında şifre hakkı verildiğinden fakülte veya yüksekokulları 
tarafından yapılacak şifre değişikliği diğer fakülte ve yüksekokulların kullanımını engelleyeceğinden ortak tek şifrenin 
kullanılması tavsiye edilir.

3- Dikey geçiş yapan (iki yıllık bir yükseköğretim programından mezun olup, ara vermeden dört yıllık bir 
yükseköğretim programına kayıt yaptıran) öğrencilere, 3. sınıfta burs tahsisi yapılmaktadır. Ara vermeden dikey geçiş 
ile üniversitenize kayıt yaptıran 2017-2018 öğretim yılında 3. Sınıfı okuyacak öğrencilerin, okula giriş yılı olarak ön 
lisans programına başladığı yılın yazılması gerekmektedir.

4- Öğrenci giriş ekranına öğrenciye ait bütün bilgilerin girilerek burs talebinde bulunulması gerekmektedir.

5- Burs giriş bildirim işlemleri yalnızca www.kyk.gsb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

6- Yönetim Kurulumuzun 14/08/2014 tarihli ve 871 sayılı kararı gereği, üniversiteler; burs verecekleri öğrencileri 
kurum tarafından belirlenen kıstaslara göre belirlemeleri gerekmektedir. Öğrencilerin 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 kontenjan girişi yapacak üniversite personelinin karşılaşacağı 
sorunların çözülmesi ile ilgilidir. Bu nedenle yukarıdaki bilgileri ilan panolarına asmayınız, öğrencilerle 
paylaşmayınız. Öğrenciler iş ve işlemlerle ilgili olarak 444 1961 nolu çağrı merkezinden bilgi alabilirler.

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

Çetin UYAR Kredi Şefi Figen COŞAR

Telefon : (0312) 551 61 29Telefon : (0312) 551 60 70

: cuvar@kyk.gov.tr : fcosar@kyk.gov.trE-Posta E-Posta

http://www.kyk.gsb.gov.tr
mailto:cuvar@kyk.gov.tr
mailto:fcosar@kyk.gov.tr


2017-2018 ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTE BURS KONTENJANLARININ KURUMUMUZA 
BİLDİRİLMESİ AŞAMASINDA CEVAPLANDIRILMASI GEREKEN SORULAR VE DİKKAT EDİLMESİ

GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

Üniversitenizce; 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 yıldan fazla başarısız olan öğrencilere Burs Yönetmeliği gereğince burs verilmediğinden, bu durumda olan 
öğrencilerin başvurularının dikkate alınmaması gerekmekte olup ayrıca; Burs Yönetmeliğimizin 9. Maddesinde 
belirtilen, burs verilmeyecek öğrencilerin bildirilmemesi gerekmektedir.______________________________________

KİMLİK BİLGİLERİ

TC KİMLİK NUMARASI 1 1
ADI SOYADI

CİNSİYETİ Kız □  Erkek □

DOĞUM TARİHİ (YYYY) 19....

OKUL BİLGİLERİ

ÜNİVERSİTE ADI

FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL veya ENSTİTÜ ADI |  Doktora d  Master O

BÖLÜM ADI

OKULA GİRİŞ YILI (YYYY) (*) |  GİRİŞ PUANI / TÜRÜ |

SINIFI Hz. d  L Snf □  2. Stıf □  3. Snf □  4. Snf □  5.Snf □  6. Snf □

BU BÖLÜMDE HAZIRLIK OKUYUP OKUMADIĞI Evet d  Hayır d
KAYIT DONDURUP DONDURMADIĞI, İZİN ALIP 
ALMADIĞI Bir yıl d  İki yıl d  Üç yıl d

(*): Dikey geçiş yapan öğrenciler müracaat formunu doldururken okula giriş yılı olarak ön-İisans öğrenimlerini 
tamamladıkları öğretim kuramlarına giriş yıllarını yazacaklardır

AİLE BİLGİLERİ

BABA MESLEĞİ / UNVANI / GELİRİ 1___________________ 1_________________
BABA T.C. KİMLİK NO
ANNE MESLEĞİ / UNVANI / GELİRİ 1 I 1
ANNE T.C. KİMLİK NO
OKUYAN KARDEŞ SAYISI Ortaöğretim d  Lise d  Üniversite d
AİLE ÜZERİNE KAYITLI KONUT / ARAÇ SAYISI / |  YILLIK MTV MİKTARI 1

ADRES BİLGİLERİ

AİLESİNİN ADRESİ

ADRES İLİ
ADRES İLÇESİ
ULAŞILABİLECEK TELEFON NUMARASI

2017-2018 öğretim yılında Kurumumuzca Üniversitenize ayrılan burs kontenjanına dâhil edilecek 
öğrencilerinizin tarafınızdan belirlenmesine yönelik olarak hazırlayacağınız Burs Kontenjan Müracaat formatlarınızda 
yukarıda belirtilen soruların ve cevaplarının mutlaka yer alması gerekmektedir. Aksi durumda burs verilmesini 
istediğiniz öğrencilerinizin Üniversitenizce www.kyk.gsb.gov.tr internet adresimizden Kurumumuza bildirilmesi 
aşamasında bildirim işlemi teknik olarak gerçekleştİrilmeyecektir.

http://www.kyk.gsb.gov.tr

