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 Adı / Soyadı:  

 
 

FOTOĞRAF 

 T.C. Kimlik No: 
 

 Dahili Telefon:    214 ……………     

 Cep Telefonu:  

 Sicil Numarası:  

 E-Posta:   

 Unvanı / Görevi:  

 Devlet Üniversitelerinde Akademik Kadrolardaki Kıdemi 1    ………..…………..  yıl   ………………..  ay  ………………..  gün 

 Görev Yaptığı Birim/Bölüm (Lütfen bölümünüzü de yazın)                      

Yabancı Dil Puanı Türü Dil Puan Yıl 

    

Yükseköğretim Kurumunun Üniversitemize tahsis etmiş olduğu Yabancı Dil Eğitim Bursundan faydalanmak istiyorum. Başvuru sahibi 

olarak, bu formda verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan eder, eksik ya da yanlış bilgi durumunda başvurumun geçersiz sayılmasını, 

yanlış bilgi ya da eksikliğin sonradan tespit edilmesi durumunda doğabilecek maddi zararları karşılayacağımı kabul ve taahhüt 

ederim.  

 

Ad/Soyad (İmza) 

 

 

Başvurular ıslak imzalı olarak 15 Ağustos 2018 tarihi, mesai bitimine kadar görev yapmakta olduğunuz birime (Dekanlık, 

Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Müdürlüğü) şahsen yapılacaktır. Başvuru formu ile birlikte verilmesi gereken diğer belgeler: 

Fotoğraf, hizmet belgesi ve ilanda belirtilen dil sınavlarından son beş yıl içinde, muadili en az elli veya en fazla altmış dört olan puanı 

gösterir belge, belgelendirdiği yabancı dilin eğitimini veren bir dil kursundan, en az iki en fazla altı ay süreyle kabul aldığını ve toplam 

kurs ücretini gösteren belge (Not: Eğitim yeri veya merkezi kursun verildiği dilin resmi dil olduğu bir ülkede en az beş yıldır yabancı dil 

eğitimi üzerine faaliyet yürütüyor olmalıdır), erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığını (askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil 

edilebilecek durumda bulunmak) gösteren belge 

                                                           
1 Örneğin: 7 yıl, 3 ay, 15 gün. Başvuru tarihi itibariyle birimlerin tahakkuk servislerindeki maaş bordrolarından bakarak 
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Başvuru sahibi olarak, bu listede verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan eder, eksik ya da yanlış bilgi durumunda başvurumun geçersiz sayılmasını, yanlış bilgi ya da eksikliğin sonradan 

tespit edilmesi durumunda doğabilecek maddi zararları karşılayacağımı kabul ve taahhüt ederim.   

Ad/Soyad (İmza) 

                                                           
2 Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından duyurulan başvuranın kendi alanındaki şekliyle. http://www.uak.gov.tr/?q=node/68 adresi referans alınabilir. Bu alan başvuran tarafından 
doldurulacak ve birim (Enstitü Müdürlüğü, Dekanlık, Yüksekokul ve Meslek Yüksek Okulu) yetkilisi tarafından kontrol edilecektir. 
3 Bu sayfa gerektiği kadar çoğaltılabilir. 
4 Uluslararası Makale, Ulusal Makale, Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın, Kitap, Atıflar, Lisansüstü Tez Danışmanlığı, Bilimsel Araştırma Projesi, Bilimsel Toplantı Faaliyeti (Başvurulan 
bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla), Eğitim-Öğretim Faaliyeti, vs.  
5 SSCI, SCI, SCI- Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale, ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli 
dergilerde yayımlanmış makale, Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap, Doktora tez danışmanlığı, vs.  
6 Burs başvurusunun kabul olması durumunda söz konusu faaliyetlerin fotokopileri komisyona sunulacaktır. 

  

AKADEMİK FAALİYET2,3 

 Faaliyet Türü4 Detay5 Başlık6 
Basım / Tebliğ 

Yılı 
Puan 
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http://www.uak.gov.tr/?q=node/68

