KOLOĞLU HOLDİNG A.Ş. tarafından 2018-2019 eğitim- öğretim yılında üniversite
öğrencilerine burs verilecektir.

Koloğlu Holding Bursu, üniversitelerde öğrenim gören başarılı ve maddi imkanları yetersiz olan
öğrencilere verilmektedir.
Burs Başvurusu İçin Genel Koşullar:
1.
2.
3.
4.

T.C. vatandaşı olmak,
Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak,
Disiplin cezası almamış olmak,
Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak.

Burslar, Koloğlu Holding A.Ş. tarafından 2 ayrı kategoride verilmektir. Kategoriler ve
kategorilere ait özel koşullar aşağıda belirtilmektedir.
1. Kategori YÜKSEK BAŞARI BURSU Özel Koşulları
a. Yüksek Başarı Bursu, üniversiteye yerleştiği puan türüne göre ilk 20.000 başarı sırasına
giren ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere verilecektir.
b. Bursiyerlere; Koloğlu Holding bünyesindeki şirketlerden birinde eğitimleri süresince 1
kereye mahsus 1 ay süreyle staj imkânı sağlanabilir.

2. Kategori ÜNİVERSİTE BURSU Özel Koşulları
a. Üniversite Bursu, üniversiteye yerleştiği puan türüne göre ilk 20.001-70.000
başarı sırasına giren ve üniversitelerin;
o İnşaat Mühendisliği
o Elektrik Mühendisliği
o Makine Mühendisliği
o Jeoloji Mühendisliği
o Maden Mühendisliği
o Elektrik-Elektronik Mühendisliği
o Harita Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilere verilecektir.
b. Bursiyerlere; Koloğlu Holding bünyesindeki şirketlerden birinde eğitimleri
süresince 1 kereye mahsus 1 ay süreyle staj imkânı sağlanabilir.

Aday Olamayacaklar:
a.
b.
c.
d.
e.

Vakıf üniversitelerinde %100 burslu okuyan öğrenciler dışındakiler,
Açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri,
2. Öğretimde okuyanlar,
Ücretli değişim programında bulunanlar,
Hüküm giyenler.

Başvuru Yöntemi
a. “Başvuru Formu” ve “Taahhütname” nin doldurularak imzalanması ve Başvuru
Formunda belirtilen eklenmesi gereken belgelerle birlikte kolin@kolin.com.tr adresine
gönderilmesi gerekmektedir.

Burs devam koşulları
a. 4,00’ lük not sistemi geçerli ise not ortalamasının en az 2,5; 100’lük not sistemi geçerli
ise not ortalamasının 60 olması,
b. Bursiyerin bulunduğu üniversitenin, dönem geçme sistemi var ise dönem geçmesi, sınıf
geçme sistemi var ise sınıf geçmesi,
c. Her yıl Eylül ve Şubat ayı sonuna kadar okul idaresinden alınan onaylı öğrenim belgesi
ve onaylı transkripti Koloğlu Holding A.Ş.’ye ulaştırmak,
d. Disiplin cezası almamış ve yüz kızartıcı suç işlememiş olması.

Burs Ödemeleri
Her bir bursiyere, Ekim- Haziran ayları arasında toplam 9 ay burs ödemesi yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi
Son başvuru tarihi 7 Ekim 2018’dir. Bu tarihten sonra gelecek burs başvuruları dikkate
alınmayacaktır.

Burs Başvuru Sonuçları
Burs hakkı kazanan öğrencilere e-mail yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

KOLOĞLU HOLDİNG A.Ş.
1. KATEGORİ YÜKSEK BAŞARI BURSU İÇİN TAAHHÜTNAME

i.
ii.

iii.

iv.
v.

vi.

………….. Üniversitesi ..................... Fakültesinde .................... sınıfında ............
numaralı öğrenci olarak eğitimimi sürdürmekte olduğumu,
Her yıl Eylül ve Şubat ayı sonuna kadar okul idaresinden alınan onaylı öğrenim belgesi
ve onaylı transkripti Koloğlu Holding A.Ş.’ye (Koloğlu Holding) ulaştırarak
belgelendireceğimi,
Öğrenimime ara verirsem ve/veya Koloğlu Holding tarafından Burs Başvuru Formunda
tarafıma bildirilmiş olan burs devam koşullarının bir veya birkaçını sağlayamaz hale
gelirsem, en geç 1 hafta içinde durumu Koloğlu Holding’e bildireceğimi ve bu
durumlarda bursumun kesileceğini bildiğimi,
Öğrenimim süresi boyunca bölüm değiştirme veya yatay geçiş yapma gibi durumlar
olursa Koloğlu Holding’i bilgilendireceğimi,
Burs aldığım müddet ve bursum herhangi bir sebeple kesildikten sonra dahi, Koloğlu
Holding tarafından oluşturulan bir etkinlikte çekilen fotoğraflarımın, görüntülerimin
veya Koloğlu Holding’e kendi iradem ile sunmuş olduğum fotoğraflarımın,
görüntülerimin ve kişisel tüm verilerimin Koloğlu Holding faaliyetleri, tanıtımı,
organizasyonu çerçevesinde paylaşılmasına müsaade ettiğimi, söz konusu veriler
dolayısıyla Koloğlu Holding’ten herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımı,
Burs başvuru formunda verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu ve daima güncel
olmasını sağlayacağımı, yanıltıcı bilgi verdiğim anlaşıldığı takdirde, yüz kızartıcı suç
işlediğimde ve/veya disiplin cezası aldığımda bursumun kesileceğini bildiğimi,
kabul, beyan ve taahhüt ederim.

T.C. Kimlik Numarası:
Adı- Soyadı:
Tarih:
İmza:

KOLOĞLU HOLDİNG A.Ş.
2. KATEGORİ ÜNİVERSİTE BURSU İÇİN TAAHHÜTNAME

i.
ii.

iii.

iv.
v.

vi.

vii.

………….. Üniversitesi ..................... Fakültesinde .................... sınıfında ............
numaralı öğrenci olarak eğitimimi sürdürmekte olduğumu,
Her yıl Eylül ve Şubat ayı sonuna kadar okul idaresinden alınan onaylı öğrenim belgesi
ve onaylı transkripti Koloğlu Holding A.Ş.’ye (Koloğlu Holding) ulaştırarak
belgelendireceğimi,
Öğrenimime ara verirsem ve/veya Koloğlu Holding tarafından Burs Başvuru Formunda
tarafıma bildirilmiş olan burs devam koşullarının bir veya birkaçını sağlayamaz hale
gelirsem, en geç 1 hafta içinde durumu bildireceğimi, bu durumlarda bursumun
kesileceğini bildiğimi,
Öğrenimim süresi boyunca bölüm değiştirme veya yatay geçiş yapma gibi durumlar
olursa Koloğlu Holding’i bilgilendireceğimi,
Burs başvuru formunda verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu ve daima güncel
olmasını sağlayacağımı, yanıltıcı bilgi verdiğim anlaşıldığı takdirde, yüz kızartıcı suç
işlediğimde ve/veya disiplin cezası aldığımda bursumun kesileceğini,
Burs aldığım müddet ve bursum herhangi bir sebeple kesildikten sonra dahi, Koloğlu
Holding tarafından oluşturulan bir etkinlikte çekilen fotoğraflarımın, görüntülerimin
veya Koloğlu Holding’e kendi iradem ile sunmuş olduğum fotoğraflarımın,
görüntülerimin ve kişisel tüm verilerimin Koloğlu Holding faaliyetleri, tanıtımı,
organizasyonu çerçevesinde paylaşılmasına müsaade ettiğimi, söz konusu veriler
dolayısıyla Koloğlu Holding’ten herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımı,
Öğrenimimi tamamladıktan sonra Koloğlu Holding uygun gördüğü takdirde Koloğlu
Holding veya grup şirketlerinde, mezun olduğum bölümle ilgili olarak burs aldığım her
seneye karşılık 1 sene çalışacağımı (Koloğlu Holding A.Ş. bu hakkından vazgeçebilir),
kabul, beyan ve taahhüt ederim.

T.C. Kimlik Numarası:
Adı- Soyadı:
Tarih:
İmza:

Fotoğraf

BURS BAŞVURU FORMU
1. KİMLİK BİLGİLERİ
T.C. Kimlik Numarası:

Uyruğu:

Ad-Soyad:

Cinsiyeti:

Doğum Yeri:

Doğum Tarihi:

2. ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Mezun Olunan Lisenin Adı:
Lise Mezuniyet Ortalaması:
LYS/ YKS Yılı:
LYS/ YKS Puan Türü:
LYS/ YKS Puanı:
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Başarı
Sırası (Puan türüne göre):

2.a. YENİ KAYIT YAPTIRANLAR
(Üniversiteyi yeni kazanmış, hazırlık okuyacak veya hazırlık okumadan birinci sınıfa kayıt yaptıracak öğrenciler doldurmalıdır.)
Kazanılan Üniversite:
Fakülte:
Bölüm:
Burs Durumu:

2.b. ARA SINIFTA OKUYANLAR
Öğrenim Görülen Üniversite:
Fakülte:
Bölüm:
Burs Durumu:
Sınıf
Öğrenci Numarası:
Genel Not Ortalaması:

3. AİLE BİLGİLERİ
Babanızın:
Adı- Soyadı:
Vefat Durumu

Çalışma Durumu

(
(
(
(
(
(

) Sağ
) Vefat Etti
) Çalışıyor
) Emekli ve Çalışıyor
) Emekli ve Çalışmıyor
) Çalışmıyor

Öğrenim Durumu
İşi/ Mesleği
Aylık Net Geliri

Annenizin:
Adı- Soyadı:
Vefat Durumu

( ) Sağ
( ) Vefat Etti

Çalışma Durumu

(
(
(
(

Öğrenim Durumu
İşi/ Mesleği
Aylık Net Geliri

) Çalışıyor
) Emekli ve Çalışıyor
) Emekli ve Çalışmıyor
) Çalışmıyor

Anne ve Babanın Birliktelik Durumu

( ) Evliler
( ) Ayrı Yaşıyorlar
( ) Boşandılar

Anne ve Babanızın maaşları dışında başka gelirler var
mı? Varsa miktarı

( ) Evet
( ) Hayır

Aile ikamet durumu

( ) Kira (Lütfen miktarı belirtiniz)
( ) Ev Sahibi
( ) Diğer

Miktar: ……...
Açık Adres:

Kardeş Sayısı
Kardeşinizin Adı Soyadı

Doğum Tarihi

Eğitim Durumu

Doğum Tarihi

Yakınlık Derecesi

Aile Yanında mı İkamet Ediyor

Ailenizin Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Varsa
Adı Soyadı

4. ÖĞRENCİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
e-mail Adresi:
Telefon Numarası:
Öğrenim Sırasında Nerede Kalıyorsunuz?

( ) Öğrenci Evi
( ) Aile Yanı
( ) Yurt

Açık Adres:

Size Ulaşılamadığında Aranılacak Kişinin;
Adı-Soyadı:
e-mail Adresi
Telefon Numarası:

5. DİĞER BİLGİLER
Başka kredi veya burs alıyor musunuz?
Bursun/Kredinin Alındığı Yer
Bursun/Kredinin Tutarı
Çalışıyor musunuz? Çalışıyor iseniz nerede vehangi
meslek dalında çalışıyorsunuz? (Lütfen maaşınızı da
belirtiniz.)
Bedensel Engeliniz Var mı? (Evet ise açıklayınız.)

Belirtmek istediğiniz özel bir durum var ise paylaşınız

BURS DEVAM KOŞULLARI
1- Bursiyerin bulunduğu üniversitenin, dönem geçme sistemi var ise dönem geçmesi, sınıf geçme sistemi var ise sınıf geçmesi
2- 4,00’ lük not sistemi geçerli ise not ortalamasının en az 2,5; 100’lük not sistemi geçerli ise not ortalamasının 60 olması
3- Bir önceki dönemden başarısız dersinin olmaması
4- Disiplin cezası almamış olması ve yüz kızartıcı suç işlememiş olması

BAŞVURU FORMUNA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER
1- Yüksek Öretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesi
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınabilir.)
4- Ara sınıfta öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldığı dersleri, notları, not ortalamasını gösteren transkript
5- İdeallerinizi Anlatır Bir Mektup
6- Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devletten alınabilir.)

Varsa Mesleği/İşi-Aylık Net Geliri

7- Çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir.)
8- Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin/kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi,
9- Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.) (Emekli olmakla birlikte aktif olarak çalışan anne-baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)
10- Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.) (4A, 4B, 4C)
11- Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet)
12- Anne ve baba adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir.) (Anne-baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili
kurumlardan belge alınmalıdır.)
13- Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği.
Yukarıda belirtilen burs devam koşullarını okuyup, anladığımı ve yukarıda tarafımdan verilen tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ederim.

Tarih- İmza

