
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ 

DESTEK BURSU BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU 

 

Üniversitemiz Lisans Burs Yönergesinin 4’üncü maddesi onuncu fıkrası ve Lisansüstü Burs 

Yönergesinin 4’üncü maddesi birinci fıkrası (d) bendi kapsamında değerlendirilmek üzere burs 

başvuruları alınacak, ilgili maddeler kapsamında, bursa hak kazanacak öğrencilerimize yemek, 

yurt ve/veya nakdi yardım teklif edilebilecektir. 

 

Yemek bursu, burs hakkının verilmesinden itibaren üniversitemiz yemekhanesinden, yurt bursu 

ise burs hakkının verildiği yarıyıl itibariyle, üniversitemiz yurtlarından ücretsiz faydalanma 

olanağı sağlar. Aylık nakdi burs ödemeleri, burs hakkının verilmesini müteakiben her ayın 

15’inde, üniversitemiz burs yönergelerinde nakdi burslar için belirlenmiş olan şartların 

sağlanması koşuluyla yapılır. 

 

Bu kapsamdaki tüm burs hakları, ilgili akademik yıl için ve yılda en fazla 9 ay boyunca 

geçerlidir.  

 

T.C. vatandaşı veya Dünya Bankası verilerine göre az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke olarak 

tanımlanan ülkelerin vatandaşı olan uluslararası öğrencilerden başvuru kriterlerini sağlayanlar, 

9-18 Kasım 2021 tarihleri arasında gerekli belgeleri fakülte/enstitülerine şahsen teslim ederek 

burs programına başvuruda bulunabilirler. Başvurular, Kasım ayı içerisinde Burs Komisyonu 

tarafından değerlendirilecek, belirlenmiş olan kontenjanlar çerçevesinde burs verilmesi uygun 

bulunan adaylara ilişkin teklifler Üniversite Yönetim Kuruluna sunulacaktır. Üniversite 

Yönetim Kurulu kararı ile 2021-2022 akademik yılı için burs almaya hak kazanan 

öğrencilerimize fakülte/enstitüleri tarafından bilgi verilecektir.  

 

Daha önce bu kapsamda burs komisyonuna iletilmiş ancak sonuçlanmamış başvurusu 

bulunan öğrencilerimizin, yeni değerlendirme sürecine dahil edilebilmeleri için tekrar 

başvurmaları gerekmektedir. 

 

Başvuru Kriterleri: 

 Maddi desteğe ihtiyaç duymak, 

 Üniversitemizden nakdi burs almamak, 

 SGK kapsamında çalışmıyor olmak, 

 Disiplin cezası almamış olmak. 

 

Başvuru için Gerekli Belgeler: 

 Başvuru dilekçesi, 

 Ailesinin maddi durumunu gösterir belge, 

 SGK’da aktif olmadığını gösterir belge. 

 

Varsa, aşağıdaki belgeler de dilekçeye eklenebilir: 

 Başka bir kişi veya kurumdan aldığı bursa ilişkin belge, 



 Kira sözleşmesi, 

 Öğrenimine devam eden kardeşlerine ait öğrenci belgesi, 

 Kendisinin ya da birinci dereceden yakınlarının engel durumunu gösterir belge, 

 Şehit/gazi çocuğu olduğunu gösterir belge, 

 Anne/babasının vefat ettiğini gösterir belge, 

 Anne/babasının boşandığını gösterir belge. 

 

 

 

 

 

 

 


