
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, 

25 Ocak – 2 Şubat 2023 tarihleri arasında gerekli belgeleri fakülte/enstitülerine şahsen teslim 

ederek burs programına başvuruda bulunabilirler. Başvurular, Şubat 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 2022-2023 akademik yılı için burs almaya hak kazanan 

öğrencilerimize fakülte/enstitüleri tarafından bilgi verilecektir.  

 

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. 

 

Başvuru Takvimi: 

 

Destek Bursu 2. Başvuru Dönemi 25 Ocak - 2 Şubat 2023 

Destek Bursu 2. Başvurularının Fakülte/Enstitüler Tarafından 

Burs Komisyonuna Bildirilmesi İçin Son Gün 
6 Şubat 2023 

Destek Bursu 2. Başvuru Sonuçlarının İlanı 14 Şubat 2023 

 

 

 

 

ANNOUNCEMENT ON SUPPORT SCHOLARSHIP APPLICATIONS 

IN IBN HALDUN UNIVERSITY 

 

Scholarship applications will be received in order to be evaluated within the scope of article 4, 

paragraph ten of the Directive on Undergraduate Scholarships and article 4, paragraph one, 

subparagraph (d) of the Directive on Graduate Scholarships, and meal, dormitory and/or cash 

aid may be offered to our students who will be eligible for the scholarship, within the scope of 

the relevant articles. 

 

The food scholarship provides the opportunity to benefit from the cafeteria of our university as 

of the granting of the scholarship, and the dormitory scholarship provides the opportunity to 

benefit from the dormitories of our university as of the semester in which the scholarship right 

is granted. Monthly cash scholarship payments are made on the 15th of each month following 

the granting of the scholarship right, provided that the conditions determined for cash payments 

in the directives on scholarships are met. 

 

All scholarship rights within this scope are valid for the relevant academic year and for a 

maximum of 9 months per year.  

 

Turkish students and international students who comes from underdeveloped/developing 

countries that meet the application criteria can apply for the scholarship program by personally 

submitting the required documents to their schools between January 25 - February 2, 2023. 

The applications will be evaluated by the Scholarship Commission in February, and the 

proposals for the candidates who are deemed eligible for scholarships within the framework of 

the determined quotas will be submitted to the University Board of Directors. Our students who 

are entitled to receive scholarships for the 2022-2023 academic year with the decision of the 

University Board of Directors will be informed by their school secretariat. 

 

 



Application Criteria: 

 Needing financial support, 

 Not getting a cash scholarship from our university, 

 Not working within the scope of SSI (Social Security Insurance), 

 Not having received a disciplinary penalty. 

 

Required Documents For Application: 

 Application petition, 

 Document showing the financial situation of the family, 

 Document showing they are not active in SSI (Social Security Insurance). 

 

The following documents, if any, can be attached to the petition: 

 Document regarding the scholarship received from another person or institution, 

 Rental contract, 

 Student certificate belonging to their siblings who continue their education, 

 Document showing the disability status of themselves or their first degree relatives, 

 Document showing that they are a child of a martyr/veteran, 

 Document showing that their mother/father has passed away, 

 Document showing that their parents are divorced. 

 

Application Calendar: 

 

Support Scholarship 2nd Application Period January 25 - February 2, 2023 

Deadline for Notification of Support Scholarship 2nd 

Applications to the Scholarship Commission by the 

(Graduate) School  

February 6, 2023 

Announcement of Support Scholarship 2nd 

Application Results 
February 14, 2023 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


