YAMANTÜRK VAKFI
Güriş Holding A.Ş. tarafından 1992 yılından itibaren verilen burslar, Sn. İdris YAMANTÜRK tarafından kurulan
YAMANTÜRK VAKFI aracılığıyla üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak verilmeye devam edilecektir.
KARŞILIKSIZ BURS BAŞVURUSU
1. Başvuru süresi
Bu yıl ki burs başvuruları 15 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında YAMANTÜRK VAKFI web sitesi üzerinden alınacaktır.
2. Başvuru Koşulları
YAMANTÜRK VAKFI tarafından verilen karşılıksız burs adayı olabilmek için öğrencinin;
Şehit ve Gazi çocukları ile ekonomik desteğe gereksinimi olan kız çocukları öncelikli olmak üzere;
 Öncelikli olarak GÜRİŞ Grup Şirketlerine ait işyerlerinin bulunduğu illerde ikamet etmesi;
o Ankara,
o İstanbul,
o Aydın/Germencik,
o İncirliova,
o Afyon/Dinar-Sandıklı
o Antakya/İskenderun - Belen Şenköy,
o Mersin/Mut,
o Artvin/Borçka ve Yusufeli,
o Edirne/Uzunköprü,
o Tekirdağ/Hayrabolu,
o Kırklareli/Üsküp,
o Osmaniye/Kadirli,
o Kırıkkale/Kalecik,
o Muğla/Menteşe,
o Giresun/Espiye,
o Sivas/Şarkışla
o Çanakkale/Ayvacık
 Tam zamanlı öğrenci olması,
 2. , 3. veya 4. sınıf öğrencisi olması,
 Not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,75 olması,
 Adli sicil kaydının ve disiplin cezasının bulunmaması,
 Ekonomik desteğe gereksinimi olması,
 Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almıyor olması,
gerekmektedir.
YAMANTÜRK VAKFI Karşılıksız Burs Yönergesi’nde ayrıntıları yer alan burs başvuru koşullarını sağlayan adayların
başvurularını, YAMANTÜRK VAKFI web sitesi üzerinden yapması gerekmektedir.
3. Değerlendirme
Yapılan tüm başvurular Ağustos ayı içerisinde değerlendirilip, başvuru sonuçları mail yoluyla bildirilecektir.
4. Taahhütname
YAMANTÜRK VAKFI bursları karşılıksızdır. Ancak, burs almaya hak kazanan öğrenci, Burs Yönergesini okuduğuna ve
yönergede yer alan hükümlere uymayı kabul ettiğine dair Vakıf tarafından hazırlanan taahhütnameyi imzalamakla yükümlüdür.
Taahhütnameyi imzalayan öğrencinin, Vakıf Burs Yönergesi’nde yer alan koşulları sağlamadığı tespit edildiği takdirde
kendisine verilen burs kesilerek, o güne kadar ödenen burs tutarını YAMANTÜRK VAKFI’na iade etmeyi kabul etmiş olur.
5. Burs Ödemeleri
Ödemeler Temmuz ve Ağustos aylarında yapılmamaktadır. Buna karşılık Ekim ayında iki aylık ve Şubat ayında iki aylık
olmak üzere toplam dört aylık bursa isabet eden ödeme yapılmaktadır. Bu nedenle, yapılan yıllık burs ödemeleri 12 aya tekabül
etmektedir.
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