
HIGHER EDUCATION FINANCIAL ASSISTANCE - Application form / 

YÜKSEK ÖĞRENİM FİNANS DESTEĞİ – Başvuru formu 

Please make sure to submit the completed application and the supporting documents (listed on the last page) to turanuni@unhcr.org  / 

Lütfen tamamen doldurmuş olduğunuz başvuru formunu destek dokümanlar (son sayfada listelenmiştir) ile birlikte turanuni@unhcr.org 

adresine mail atınız. 

Biographical information / Biyografik bilgi* 

First name(s):  
İsim: 

 

Surname (family name): 
Soyadı:  

 

Nationality: 
Uyruk:  

 

Foreigners’ ID number (with 99 number): 
Yabancı kimlik no (99 ile başlayan) : 

 

UNHCR Case number: 
BMMYK Dosya numarası: 

 

Gender: 
Cinsiyet: 

 

Age:   
Yaş: 

 

Province  (where you will collect the PTT card) : 
İl (PTT kartının teslim alınacağı) : 

 

Mobile telephone number: 
Cep telefonu numarası: 

 

E-mail: 
E-posta: 

 

* If this section is not completed in full, it will not be possible to consider your application. / Eğer bu kısım tam olarak doldurulmamış ise 

başvurunuzu dikkate almak mümkün olmayacaktır. 

Please ensure that your Foreigners’ ID number and UNHCR case numbers are written clearly and accurately in order to enable UNHCR to 

process your application. / BMMYK tarafından başvurunuzun işleme alınabilmesi için lütfen Yabancılar Kimlik No. ve BMMYK Dosya No’nuzu 

açık ve doğru olarak belirttiğinize emin olunuz. 

Current university enrolment or acceptance / Mevcut üniversite kayıt veya Kabul durumu 

To be completed by: students who are already enrolled in university programmes / Hali hazırda üniversitede kayıtlı 

öğrenciler tarafından doldurulacaktır. 
 

Name of university: 
Üniversite adı: 

 

Province in which university is located: 
Üniversitenin bulunduğu il: 

 

Nature of current programme in which you are 
enrolled (Tick one) : 
Şu an kayıtlı bulunduğunuz program tipini seçiniz 
belirtiniz (Birini işaretleyiniz): 

  Preparatory programme / Hazırlık  

  TOMER  

   Undergraduate degree / Ön lisans 

   Post graduate degree (Masters/ Yüksek lisans ) 

   Post graduate degree (PhD / Doktora) 

Programme name: 
Program adı: 

 

Department of study: 
Ait olduğu Fakülte: 

 

Year of study in 2017 2018: 
2017- 2018 döneminde kaçıncı sınıftasınız: 

 

Attach proof of enrolment / Öğrenci Belgenizi ek doküman olarak ekleyiniz 
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To be completed by: newly accepted students who are enrolling for the first time in university / Üniversiteden 

yeni kayıt almış öğrenciler tarafından doldurulacaktır. 

Name of university: 
Üniversite adı: 

 

Province in which university is located:  
Üniversitenin bulunduğu il: 

 

Nature of current programme in which you are 
enrolled (Tick one): 
 
Şu an kayıtlı bulunduğunuz program tipini seçiniz 
belirtiniz (birini işaretleyiniz) : 

   Preparatory programme / Hazırlık  

   TOMER 

   Undergraduate degree / Ön lisans 

   Post graduate degree (Masters/ Yüksek lisans ) 

   Post graduate degree (PhD / Doktora) 

Programme name: 
Program adı: 

 

Department of study: 
Ait olduğu Fakülte: 

 

Grade of study in 2017 2018: 
2017 2018 döneminde kaçıncı sınıftasınız: 

 

Attach letter of acceptance to university / Üniversite kabul belgesini ek dokuman olarak ekleyiniz 
 

Family information / Aile bilgisi 

How many of your brothers and sisters are currently enrolled in education programmes in Turkey? 
Erkek ya da kız kardeşlerinizden kaçı şu anda Türkiyede bir okula kayıtlıdır? 

Number attending school: 
Okula devam eden sayısı: 

 

Number attending university: 
Üniversiteye devam eden sayısı: 

 

 

Number dropped out of school before Grade 12: 
12. sınıf öncesi okulu bırakan sayısı: 

 

Number dropped out of university: 
Üniversiteyi bırakan sayısı: 

 

 

Monthly family income (in Turkish Lira): 
(all immediate family members combined)     
Aylık aile geliriniz: 
(tüm aile bireylerinin gelirleri toplandığında) 

 
_______________________________  TL 

 

Are you currently working?  
Şu anda çalışıyor musunuz? 

   Yes /  Evet 

   No /  Hayır 

 

If yes, what is the nature of your current work? 
Eğer çalışıyorsanız, nasıl bir işte çalışıyorsunuz? 
 
 

   Part time / Yarı zamanlı 

   Full time / Tam zamanlı 

   Occasional (less than 5 hours per week) / 
Seyreklikle (haftada 5 saatten az) 

 

I have read and accepted conditions below. / Aşağıda belirtilen kuralları okudum ve kabul ediyorum. 

Signature / İmza: 
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Conditions / Kurallar 

 Acknowledge that this is an assistance to support access to higher education.  There is no guarantee that 

UNHCR will be able to continue this assistance in future.  

Bu desteğin bir kerelik olduğunu bilmeniz gerekmektedir. BMMYK’nın bu desteği önümüzdeki yıllarda 

sürdüreceğinin bir garantisi yoktur. 
 

 You may be contacted for more information on the use of the Higher Education Grant. 

Yüksek Öğrenim burs desteğinin kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için sizinle iletişime geçilebilir. 
 

 Payments will be made through the PTTKart.  You will be contacted by SMS to collect your card. 

Ödemeler PTTKart üzerinden yapılacaktır. Kartınızı almanız için  SMS aracılığıyla sizinle iletişime geçecektir.  
 

 It is very important to update UNHCR if you change your mobile phone number.  

Cep telefonunuz değiştiği takdirde BMMYK’yı bilgilendirmeniz önem arz etmektedir. 
 

 I certify that the statements made by me in answer to the questions are correct and complete to the best 

of my knowledge and belief. 

Yukardaki sorulara vermiş olduğum yanıtların doğru ve tam olduğunu temin ederim.  
 

 DAFI scholars are not eligible for this grant.  

DAFI bursu sahipleri bu destekten faydalanma hakkına saip değillerdir.  
 

 PHD students are not eligible for this grant. 

Doktora öğrencileri bu destekten faydalanma hakkına sahip değildir. 

 

Documents / Belgeler  

I have attached the documents relevant to me. / Aşağıda belirtilen belgelerden benimli ilgili olanaları ekte 

paylaşıyorum. 

   Foreigner ID / Yabancı kimlik  

   UNHCR Certificate / BMMYK belgesi  

   Student certificate from university / Öğrenci belgesi  

   Universitiy acceptence letter / Üniversiteye kabul belgesi (yeni kayıt olacaklar için) 

 

 

Apply to turanuni@unhcr.org.  

Bu başvuru formu ile turanuni@unhcr.org adresine başvurunuz. 

 

You can also approach ASAM/ HRDF offices in your provinces for assistance.  

Aynı zamanda ASAM / HRDF ofislerine başvuru yardımı için danışabilirsiniz.  
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