
         KROS OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
BURS BAŞVURU FORMU 

 
 

Burs başvuru formunda belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Eksik formlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

 
Adı Soyadı :   

    

 
T.C Kimlik No :   

 
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer :   

 
Doğum Yeri ve Yılı :   

 
Öğrenim Sırasında Kalacağınız Yer :   

 
( Aile ile birlikte, Akraba, Yurt, Pansiyon v.s. ) 

  
 

Adres :   

 
Ödediğiniz Kira Tutarı :   

 
Telefon :   

 
E-mail :   

  

 
Öğrenim Bilgileriniz 

 
Üniversite :   

 
Fakülte :   

 
Bölüm :   

 
YGS - LYS Giriş Puanı :   

 
( Yeni Kazanan Öğrenciler İçin ) 

 
Not Ortalaması :   

 
( Devam Eden Öğrenciler İçin ) 

 
Alt Sınıftan Kalan Ders Sayısı :   

 
( Devam eden Öğrenciler İçin ) 

  
 

* Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin, öğrenci bürosundan transkript belgesi getirmeleri gerekmektedir. 

  

 
* Burs Başvuru Yönetmeliğinin'' Asgari Başarı Koşulları '' maddesi uyarınca, burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin eğitim programı  

 
derslerinden başarısız dersinin bulunmaması veya yıllık genel başarı ortalamasının 5 üzerinden 2,50 veya 100 üzerinden 60 olup, 

 
bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmaları gerekmektedir. 

  

 
* Bursu almaya hak kazanan öğrencilerin, bursu bir sonraki eğitim öğretim hayatında da almaya devam edebilmeleri için 

 
alt eğitim öğretim yılından başarısız derslerinin bulunmaması gerekmektedir. 

  
 

Bedensel engeliniz Var ise Belirtiniz :   

      
      

 



 

KROS OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

YÜKSEK ÖĞRENİM BURS BAŞVURU YÖNETMELİĞİ 

 

Burs Başvuru Biçimi 

Burs almak isteyen BAYAN üniversite öğrencileri, Web sayfamızda yayınlanan ilgili başvuru formunu doldurarak veya bizzat işletmemiz bünyesine 

gelip ilgili formu doldurarak başvuru yaparlar. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, en geç bir hafta içerisinde talep edilen belgeleri işletmemize 

teslim ederler veya posta yolu ile ulaştırırlar. 

Başvuru İçin Aranan Şartlar 

 Maddi imkanları yetersiz olmak, 

 Sabıka kaydı olmamak, 

 Başarılı olmak ve okulunda disiplin cezası almamış olmak. ( Öğrenciler bu süreci belge ile kanıtlamak durumundadır. ) 

Burs Öncelikleri 

Burs başvurularının değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen öncelikler, aşağıdaki sıralamaya bakılmaksızın tercih nedenidir. 

 Anne veya babasının yokluğu, 

 Maddi imkanları yetersiz Gazi veya Şehit çocukları, 

 Zihinsel veya bedensel engelliler, 

 Eski bursiyerler, 

Bursun Süresi ve Ödeme Şekli 

Burslar  ( 1 Ekim - 30 Haziran ) boyunca 9 ay ödenir. Burs ödemeleri aylık olarak gerçekleştirilir. Burs başvuruları her yıl, her bursiyer için yeniden 

değerlendirilir. Burs almaya hak kazanmış öğrencinin burs hakkının devamı için, burs almanın olumlu şartlarını aynen veya arttırarak devam 

ettirmesi gerekmektedir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu Haziran ayı sonunda kesilir. 

Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilerin Temin Etmesi Gereken Evraklar 

 1 Adet fotoğraf, 

 Vukuatlı nüfus kayıt örneği, 

 Adli sicil kaydı belgesi, 

 Öğrenci olduğunu gösterir, öğrenci belgesi, 

 Sınav sonuç belgesi fotokopisi ( YGS, LYS, ALES v.b ) 

 Transkript ( Not ortalamasını gösterir belge ) 

 Öğrenimi devam eden kardeşlere ilişkin öğrenci belgesi, 

 Ailede çalışanlar varsa bağlı oldukları iş yerinden alacakları gelir durumunu gösterir belge, 

 Gazi veya Şehit çocuğu olduğunu gösterir belge fotokopisi, 

 Bedensel veya zihinsel engelli olan öğrenciler için durumlarını gösterir sağlık raporu fotokopisi, 

Bursu Yenilenen Öğrencilerin Temin etmesi Gereken Evraklar 

 Öğrenci olduğunu gösterir, öğrenci belgesi, 

 Transkript ( Not ortalamasını gösterir belge ) 

 Adli sicil kaydı belgesi, 

Bursu Yenilenecek Öğrencilerin ( Eski Bursiyerler ) Taşıması Gereken Asgari Şartlar 

 Bursu almaya hak kazanan öğrencilerin, alt eğitim öğretim yılından başarısız  derslerinin bulunmaması, 

 Genel başarı ortalamasının 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 60 olması ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmaları gerekmektedir. 


