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TURK LOYDU VAKFI 

Say1: TLV/2021-00084/HA istanbul, 22.11.2021 

Konu: 2020/2021 Egitim Ogretim Y1h Lisansi.isti.i Burslan; bursiyer ogrenci aday1 talebi 

iSTANBUL TEKNiK UNiVERSiTESi 

Gemi inljaat1 ve Deniz Bilimleri Fakiiltesi Dekanhg1'na, 

2020/2021 Egitim Ogretim Y1hnda Vakf1m1zm kar�1hks1z burs verdigi, Oniversiteniz Fen 
Bilimleri Enstiti.isU'nde FakUlteniz ana bilim dallan kapsammda gemi in�aat1 ve gemi makineleri 
mUhendisligi, gemi ve deniz teknolojisi mi.ihendisligi anabilim dallannda lisansi.isti.i ogrenim 
goren ogrencilerden burs �artlanm1z1 halen saglad1klan tespit edilen ogrencilerinize 2021/2022 
Egitim Ogretim Ytl1'nda da kar�1hks1z burs verilmeye devam edilmektedir. Bu ogrencilerin listesi 
EK-1 de verilmi�tir. 2021/2022 Egitim Ogretim Y1h i9in yi.iksek lisans programlarmda ogrenim 
goren ogrenciler i9in belirlenmi� kar�1hks1z burs tutan: 860 (sekizyi.izatm1�) TL/ay, doktora 
programlannda ogrenim goren ogrenciler i9in 1, l 00 (binyUz) TL/ay olup, burslar egitim ogretim 
y1h i9inde Ekim aymdan ba�layarak Haziran aymda sonlanacak bi9imde 9 ay si.ire ile 
verilmektedir. Burs devam etme �artlanm1z sagland1g1 si.irece, burs tahsis edilen ogrenciye daha 
sonraki donemlerde de burs verilmeye devam edilebilmektedir. 

2021/2022 Egitim-Ogretim Ytl1 itibariyle Vakftm1z tarafmdan gemi insaat1 ve gemi makineleri 
mi.ihendisligj, gemi ve deniz teknolojisi mi.ihendisligi tezli lisansi.isti.i program, ogrencileri i9in
a91k burs kontenjanim1z; yUksek lisans ogrencileri i9in 2 (iki), doktora ogrencileri i9in ise 1 (I)
ogrencidir.

Lisansi.istU burs ba�vurulan; ilgili ogrencilerin dogrudan kendileri tarafmdan, EK IT de belirtilmi� 
olan belgelerle birlikte 06.12.2020 giinii mesai bitimine kadar yap1labilecektir. Bu tarihten sonra 
yap1lacak ba�vurular kabul gormeyecektir. Yaptlacak burs ba�vurulan, burs kontenjanlanm1z ve 
Kurulu�umuzun belirledigi lisansi.isti.i tez 9ah�mas1 konulan (EK-IV) birlikte goz ontinde tutularak 
degerlendirilecektir. 

Gemi insaati ve gemi makineleri mi.ihendisligi, gemi ve deniz teknolojisi mi.ihendisligi tezli 
lisansi.istU programlannda ogrenim goren yiiksek lisans ve doktora ogrencilerinizin konu 
hakkmda bilgilendirilmesi i9in bilgilerinize sunar, 9alt�malanmzda ba�anlar diler, destekleriniz 
i9in �imdiden te�ekktir ederiz. 
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