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DAĞITIM YERLERİNE

  Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
tarafından Üniversitemize verilen burs kontenjanından biriminize ayrılan kontenjan ekte belirtilmiştir.
Söz konusu bursun öğrencilere duyurulması, başvuruların biriminizce değerlendirilmesi, kontenjan
sayısı kadar asil ve iki katı yedek belirlenerek, aşağıdaki tablo formatında düzenlenerek onaylı
başvuru formları ile birlikte 22 Ekim 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Rektörlüğümüze
gönderilmesi hususunda;
  Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
 

 

DURUM ADI SOYADI
Asil 1    
Asil 2    
Asil 3    
…    

Yedek 1    
Yedek 2    
Yedek 3    

…    

 
Ek: 
1- Duyuru ve Başvuru Formu (2
Sayfa)
2- Öğrenci Kontenjan Listesi (1 Adet)

 

Dağıtım:

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanlığına
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Ereğli Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Fen Fakültesi Dekanlığına
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığına

 
T.C.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Adres: Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:12 Kat:18 Posta Kodu:42060 Selçuklu/KONYA Hasan YAŞAR 0332 221 06 05

Telefon: 0332 221 06 00 Faks: 0332 236 21 85 Elektronik Ağ: http://www.konya.edu.tr

 

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://ebyssorgu.konya.edu.tr adresinden D28H-IZI3-8MUM kodu ile yapılabilir.
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2018-2019 ÖGRETİM YILI 
ÜNİVERSİTE BURS KONTENJANLARININ İNTERAKTİ F MÜRACAA Ti SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKEN HUSUSLAR: 

A- BURS VERİLMEYECEK ÖGRENCİLER (Burs Kredi Yönetmeliğinin 9.Maddesi)
a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış öğrenciler,
b) 5102 Sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
c) Burs isteğinde bulunduğu tarihte, okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
d) Yabancı uyruklu öğrenciler,
e) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencileri,
f) Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

B-DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

1. Burs Kredi Yönetmeliğinin 9. Maddesi kapsamındaki öğrencilerin 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 yüksekokullar 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 vermedeıı dört yıllık bir yükseköğretim
programına kayıt yaptıran) öğrencilere, 3.üııcü sıııifta burs tahsisi yapılmaktadır. Ara vermeden dikey geçiş ile üniversitenize
kayıt yaptıran 2018-2019 öğretim yılında 3 .sınıfı okuyacak öğrencilerin, okula giriş yılı olarak ön lisans programına
başladığı yılın yazılması gerekmektedir.

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

5. Burs giriş bildirim işlemleri yalnızca www.kvk.gsb.gov.tr İnternet 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.

Öğrenciler iş ve işlemlerle ilgili olarak 444 1961 nolu çağrı merkezinden 
bilgi alabilirler.

 






