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Yükseköğrenimöğrencilerinebı.ırsverilnıesineilişkin5l02Sayılıkanungereğitafaİjntzcaburs
ve yerleştirme Merkezi
verilıTesini öngördilğünüz o-İ"r.ıı..ı" bildirilmesi için öğrenci Seçme
burs kontenjanı olarak aynlmasına iliŞkin
Kılavuzrındaki ogrenci ı<ontenianiarının %ı'inin üniversitelere
karar alınmış idi.

(hazırlık sınıfı hariÇ) ve
Bı.ırs verilmesini istediğiniz öğrencileri ön lisarıs-lisans, yiiksek lisans
Burs_Kredi YönetmeliEiniıı Burs
doktora eğitimini yapan öğreirciler ias,ndan, Genel Müdürlüğümüz
seçebilirsiniz, Bildirilen
<ıgrenciler uaşııı<ıı 9 uncu maddesini göz önünde bulundurarak
".rli"r-y-.-.ı,g.rç;k ihtiyaç sahibi ogrenciıer olması ger&mektedir. Genel Müdürlüğümiiz tarafından yapılan
ö;;;;;i.;i;
edilecektir,
ı.İ*, ru.rrLr,'araştırmaiında burJkıstaslarına uymayan öğrencilere öğrenim 1aedisi tahsis
rvırır,. ıs[ı.kvk. ıor,.tr internet
Öğıenci bilgilerinin 22 Ekim 2019 _ 28 Ekim 2019 tarihleri arasında
gerekmektedir. sisteme. giriş yapılmaması
adresiınizie bduna]n tiniversitc giriş alanından sisteme girilmesi
verilmey,ecek, listc ile başvurı"ı
ıruıi"aİ İ"*.".;un Cenel ı.vfiitltirİtik tarafından kullanılacak olup aynca süre
kaLıui edilıneyecekti,

adına krıllanıcı atlı vc geÇici
Bahse konu işlemin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için üıniversiteniz
yöksıs üzerinde bulunan üııiversiteniz yetkili kişiye tanlmlanmıştlr.
şifie
safl]asında -güvenlik
Burs kontenjanlarının Genel Müdürlüğünıüze intemet aracılığı ile bildirilmesi
açısıııdan geçici şifrenin mutIaka değiştirilmesi gerekmektedir,

(3I2) 551 6l 29, 551 66
işlem esnasında ortaya çıkan sorunlar veya anlaşılmayaıı konular hakkında 0
86 ve 55l 60 70 numaralı telefonlara başvurabilirsiniz,
persone]iniı1
Yrıkarıda },er alan irtibat telefonlan sadece bur§ kontenjan girişi yapacak üniversite
444 l96l nolu çağrı
r"rş,l"şr.rg, ,.rrunüo.,n çöziilmesi ile ilgili olup. diğer öğreıci işlemleri ile ilgili olarak
yetkilendirilıniŞıir.
n,,.İt.li"a",, bilgi alıbilirlcr. Yı.ıkarıdakİ telefonlar sizler için özel olarak
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KREDİ VE YURTLAR CENEL MÜDÜRLÜĞÜ
20|9_2020 ÖĞRETİM YILI
ÜNiV ERS iTE BU RS KONTENJAN LARIN IN i NTERAKTİF MÜ RACAATI
A - BURS VERiLMEYECEK ÖĞRENCiLER (Burs Kredi Yönetmeliğinin 9. Maddesi)

l.

2.
3.
4,
5.
6.
7,

Genel Müdürlüğümüzdcn öğrenim kedisi veya burs almış veya almakta olan öğrenciler,
5|02 Sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta
olan öğreırciler,
Burs isteğinde bulunduğu tarihte, okula giriş tarihi itibariyle bır öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencileri,
Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Bu Yönetmclik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.

B - DIKKAT EDjLMIrSi GERİ,KEN HUSUSLAR
Üniversite]ere verilen burs kontenjanından yararlandırılmak istenen öğrencilerin Kuruıır
tatafıııdaıı belirlencn kıstaslara göre tespit edilmesi gerekmektcdir. Başwıuların
değerleııdirilııesinde öğrenci ve ailesinin gelir duıumu, öğrencinin başarı durumu ve sosyal durum
dikkate alınır.

o
o
c
o
o
o
o
o

Şehit yakınları (şehit; evli ise çocukları, bekar ise bekar kardeşleri),
Gaziler (gazi; cvli ise çocukları, bekar ise kendisi),
Sağlık Krırulu Raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Aırne ve babası vef'at etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanhğına bağlı yetiştirme
1ıııtlarında barınarak taı-ııamlayanlar,
Lisc ve dengi öğreniıılerini Darüşşalaka Lisesinde tamamlayanlar,
"Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik" lıükümlerine göre "Milli Sporcu
BeI gesi" a[mış yükseköğretim öğrencileri
2Ul9-2O2O öğretim yıIında Ölçme. Seçme ve Yerleştirme Merkczi (ÖSYM) Başkanlığınca
belirlenen her puan türünde (TYT hariç) ham puan bazında ilk 100' e giren öğenciler,

l- Gelir Durumunda Dikkate Alınacak Husrıslar
Aile geliri olarak; ıııaaş, ktıııut, işyeri ve/veya arsa kaydı bulunanlar
Adlarına kayıtlı nrotorlu aracı bulunanlar,
Gerçek usulde, basit usulde ııükellef olanlar ve şirket hissedarı olanlar,
2- Başarı Durumunda Dikkate Alınacak Hıısuslar

.
.

Öğrencinin başarı durunru olarak yükseköğrenime yerleştiriltnede aldığı puan esas alınır.
yüksek iisaııs ve doktora öğrencileri için Akademik personel ve Lisansüstü Eğitim ciriş sınavı puan
tiirüırde değerIendirııre puanı esas alınır.
3- Sosyal Durumda Dikkate Alınacak Hususlar

Öğrenciniıı sosyal duruınunda, öğrencinin ailesinin ikametgAh adresindc veya ikametgAh
adresiniır dışıırda yükseköğreninı görmesi, yükseköğrenimde, ilköğrenimde ortaöğretimde öğrenim
gören kardeş sayısı, anı]e ve babasının vefat etmiş olup olmaması, anne ve babasının boşanmış olup
olmaması duruır-ılaı,ının değerlendirilmesi gerekmektedir.
Buı,s kontenjan bildirin-ıinc yönclik olarak her üniversiteye ayrı ayrı kullanıcı adı ve şifre verılniıştir.
güvenliği açısından
Koııtcnjan
değiştirilmesi ve gizli tutulması
büyük önem
Evrakin elektronikbildiriıııiırin
imzali suretine https://e-belge.odu.edu.tr/
adresinden
bc74fe30-4825-476f-b8ca-8be094191acf
kodu ile erisebilirsiniz.
şifrenizin
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.

arz etmektcdif. Şilreıriir unufulmas! veya şifre ile.ilgili herhangi problem yaşanması [-ıa[iııde
Kurumıımı_ız ile iıtibata geçilmesi gerekmektedir, Üniversitelere verilen şifrelcrin tek olnrası
sebebiyle, üniversiteye bağtı fakülte ve yüksekokullara giriş hakkı verildiğinde, aynı şifrcnin

kullanılınası gerekmektedir. Fakülte veya yüksekokullar tarafından yapılacak şifre değişikliği diğer
fakülte ve yüksekokulların kullanımını engelleyeceğinden ortak tek şifrenin kullanılması
gcrckmektedir.
2019_Z020 öğretim yılında üniversitelerce burs kontenjanının en fazla Y.'20 si 2 veya 3 misli olarak

kullanılabitir. % 80' i bir misli olarak kullanıln-ıak zorundadır veya Vo20' lik katlı dilimin
kullanılmaınası halinde , % l00 (Tamamı) bir misli olarak kul[anılabilecektir. Normal %20' lik
diliıni aşan 2 veya 3 misli burs talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yönetim Kuruluıııuzun aldığı Karar gereği; Yo20' lik kontenjan dAhilinde, master öFencilerine 2
misli, doktora öğre:ıcilerine 3 misli burs tahsisi yapılabilmektedir.
Dikey gcçiş yapan (iki yıllık bir yükseköğretim programından mezun olup, ara vermeden dört yıllık
L-ıir yükseköğretim programına kayıt yaptıran) öğrencilere, intibak süresince burs tahsisİ
yapı lınaııaktadır.
Ara verıııeden dikcy geçiş ile üniversitenize kayıt yaptlran ve intibak prcgramıllı tamamlayarak
2.0|9-2020 öğretim yılıııda 3.sınıfı okuyacak öğrencilcrin, okula giriş yılı olarak ön lisans programına
baştadığı yılın yazılnrası gerekmektedir.
Burs veı,ilıııesi istenen öğrencinin TC kimlik numarası girildiğinde, öğrenci bilgilerine ait ekran boş
olarak gönineceğiı-ıden, öğrenciye ait bütün bilgilerin giri[erek burs talebinde bu[unulması
gcrckmektedir.

NOT:

Aşağıda yer alan irtibat teletbnları sadece burs kontenjan girişi yapacak olan üniversite personeliııin
karşılaşacağı soıunların çözüImesi ile ilgilidir. Bu nedenle aşağıdaki bilgileri ilan panolarına asmayınız,

Öğrencilerle

Öğreı-ıci iş|eınleri ile

paylaşmayınız.

ilgili olarak 444 l96l nolu çağrı merkezinden bilgi alınabilir.

İnteraktif nrüracaat formu doldurulurken herhangi bir soruırla karşılaşıldığında irtibat kurulması
gereken ;ıersoneliırriz:

Çetin UYAR
Kredi Şefi
Telefon:0312 55l 60 70
e-posta/msn : cuyar@kvk. gov.tr

Çağatay

BAL

Telefon:0312 55l 66 86

e-posta/msn cba[@kyk. gov.tr

Figcn COŞAR
Telefon : 03 t2 55l6129
e-posta/msn: fcosar@kvk. gov.tr

Evrakin elektronik imzali suretine https://e-belge.odu.edu.tr/ adresinden bc74fe30-4825-476f-b8ca-8be094191acf kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
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eiLoiniı_,v\rsi AşAMAsıNDA CEVAıLANDıRlLMAsl GEREKEN soRuLAR ve oixrıı roiı-ugsi
GEREKEN oiĞrn Hususı-ıR
ııivcrsitcnizcc; daha önceki yıJlarda yada içiııde bulrınulaıı öğretim yılında Krcdi vc Yurtlar Genel Müdürlüğü' ıı deır
burs veya öğrcı-ıinr krcdisi almış yada almakta oIanlar ilc öğıetim kurı"ıınuna bir yı) ara vcıırriş olaı-ılara, öğretim
kuruıııuı,ıda bir öğretim yıJı veya bir yıldaıı fazla başarısız olan öğrcncilcrc Burs Yönermcliği gereğince brırs
vcrilırrediğıııdcıı, bu duruırrda olan öğrcırcilcrin başırırularıııııı dikkate alıırmaıırası gcrekınekte olup ayrıciı; Burs
dir
cek ö
cilcrin bildirihııcmcsi
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(*): Dikey geçiş yapan öğrenciler müfacaat forınunu doldunırken okula giriş
tamanıladıkları öğrctim kurumlarına giriş yıllarını yazacaklardır
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Z019-2020 öğretim yılıırda Kıuumuınuzca Üıriversitenize ayrılaıı bıırs koııteııjaı,ıııra dilıil edilecek
öğreııciIcriırizin taratıırızdan be]irleırınesine yöırclik olarak hazırlayacağınız Burs Koırtcda!] Müracaat formatlarınızda
yukarıda belirtilcı,ı sorularııı vc ccvaplarınıır nrutlaka yer alnrası gerekmektedir. Aksi duruında burs veriInıesini
istcdiğiniz öğrcırciJeriniziır Üıriveı,sitenizce www.kvk.gsb. gov,tr internct adrcsiıııizdcır Kuıuı,ı-ıı.uıuza bıtdirilmesi
aşan,ıasında bildirim işlcmi tclaıik olarak gcrçekleştirilıııeyecektir.
Evrakin elektronik imzali suretine https://e-belge.odu.edu.tr/ adresinden bc74fe30-4825-476f-b8ca-8be094191acf kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.

