
SPOR BURSU BAŞVURU FORMU
Tarih-Date: / /202. 

APPLICATION FORM FOR SPORTS SCHOLARSHIP 

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE, 
TO THE RECTORATE OF DOĞUŞ UNIVERSITY, 

 Üniversitenizin aşağıda belirttiğim programına kayıtlı öğrencisiyim. Sporcu olmam 

nedeniyle, Burs Yönergesinde belirtilen “Spor Bursu”ndan yararlanmak istiyorum. Bursu 

kazanmam halinde branşımda okul takımında görev alarak Doğuş Üniversitesi’ni temsil 

edeceğimi biliyorum. 

I am a student enrolled in your university's program which I specify below. Since I am 

an athlete, I would like to avail myself of the "Sports Scholarship" specified in the Scholarship 

Regulation. I know that if I am given the scholarship, I will take part in the school team in my 

branch and be a representative of Doğuş University.  

Ekte sunduğum belgenin incelenerek Burs yönergesinde belirtilen süreler için söz 

konusu burstan yararlanabilmem hususunu onaylarınıza saygılarımla arz ederim.  

I respectfully request you to review the document I have attached and take the 

necessary actions to approve my application for scholarship so that it can be granted to me 

during the specified time period.  

Signature 

      (İmza) 

   Adı-Soyadı- Name-Surname 

ÖĞRENCİNİN- STUDENT’S 

Adı – Soyadı- Name-
Surname : 

Fakülte/Yüksekokul- 
Faculty-Vocational School : 

Programı- Department : 

Burslu-Ücretli/Tercih Sırası- 
Scholarship-Paid / Order of 
Preference : 

Öğrenci No- Student 
Number : 

GSM No- Telephone : 

Milli sporcuyum. (%30) I am a national athlete. (30%) 

     Spor dalında profesyonel ligde oynuyorum. (%25) I play in the professional 

league. (25%)   



 Uluslararası müsabakalarda ferdi spor dallarında son üç yıl içinde ilk üç dereceye 

girdim. (%25) In international competitions, I have ranked in the top three in individual 

sports in the last three years. (25%)    

 Ulusal müsabakalarda ferdi spor dallarında son üç yıl içinde ilk üç dereceye girdim. 

(%20) At national competitions, I ranked in the top three in individual sports in the last 

three years. (20%)   

EKLER-APPENDIX: 

1. Yukarıda işaretlemiş olduğum durumumu gösterir belge. The document indicating

the status of mine, which I have checked above.

Önemli Bilgi: Bu burs her yıl yeniden değerlendirilir. Durumunda olumsuz yönde 

değişiklik olanların bursu kesilir.  

Important Information: This scholarship is reassessed every year. Scholarships of 

those whose current state is negatively affected are revoked. 


