KAYSERİ İLİ YARDIM DERNEĞİ
Libya caddesi NO: 34 06420 Ahmetler/ANKARA
Telefon: 0312 4312828-4332266-4358623 Telefax: 0312 4311580
BURS İSTEK DİLEKÇESİ
KAYSERİ İLİ YARDIM DERNEĞİ GENEL MERKEZ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
Derneğiniz aracılığı ile verilmekte olan karşılıksız burstan yararlanmak istiyorum. Hiçbir kurum veya
şahıstan burs almamakta olup, herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışpmıyorum.
Tarafıma burs verildiği taktirde; yukarıdaki beyanımda zaman içerisinde değişiklik olursa derneğinize
bilgi vereceğimi, doldurduğum formdaki bilgilerin eksik veya yanlış olduğu belirlenirse bursumun
kesilebileceğini ve almış olduğum miktarı iade edeceğimi beyan ve taahhüt ederim.
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI
BAŞVURU TARİHİ
İMZASI

:
:
:
:

BURS VERİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER:
1Burs verilebilmesi için;
a) T.C Vatandaşı olmak,
b)En az dört yıl sre bir yüksek öğrenim kurulunun öğrencisi olmak (Açık Öğrenim Fakültesi ve
iki yıllık öğrenim kurumları hariç).
c) Hazırlık ve birinci sınıfta 22, ikinci sınıfta 24, üçünc sınıfta 25, dördüncü sınıfta 26 yaşından
büyük olmamak,
d) Herhangi bir resmi veya özel kuruluştan burs almamak,
e) Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmamak,gerekmektedir.
2“Durum Bildirim Formu’ndaki sorular eksiksiz ve anlaşılır bir şekilde doldurulacaktır.
Durum Bildirim Formu istenilen şartlarda doldurulmaz , belgeler eksik verilirse burs başvurusu
değerlendirmeye alınmayacaktır.
3“Durum Bildirim Formu’nda yer alan “Ailenin toplam aylık geliri” bölümünde belirtilen kişiler
(Aile bütçesine katkı sağlayan baba, anne ve diğer aile fertleri) adına
düzenlenmiş,işyerlerinden alınan maaş bordrosu, sosyal güvenlik kuruluşlarından alınan
emekli maaşı belgesi, serbest çalışanlar için vergi dairesinden alınan beyanname forma
eklenecektir. Ayrıca burs isteminde bulunan her öğrenci bağlı olduğu nüfus idaresinden
alacağı “Kendi adına” düzenlenmiş “Nüfus Kayıt Örneği” ile nüfus cüzdanı fotokopisini
vermekle yükümlüdür.
4Yüksek öğrenim kurumuna kayıt yaptıran öğrenci belgelerini, ara sınıftakiler ise öğrenci
belgeleri ile transkriptlerini getirmekle yükümlüdür. Bu belgelerde ayrıca,öğrencinin başka bir
kurumdan burs alıp almadığı hususu belirtilecektir.
5Burs isteminde bulunan öğrenciler, öğrenim kurumlarına verdikleri yeni çekilmiş
fotoğraflarından bir adet vereceklerdir.
6Tarafına burs verilecek öğrencilerden, Ankara’da öğrenim görenler Halk Bankası Demirtepe
Şubesi’nde (Gazi Mustafa Kemal BulvarıOnnur İşhanı altı) Ankara dışında öğrenim görenler ise
bulundukları yerlerdeki Halk Bankası şubelerinde adlarına hesap açtırarak, numaralarını
bildireceklerdir.

DURUM BİLDİRİM FORMU
ÖĞRENCİYE AİT BİLGİLER
123456-

Adı-Soyadı
Doğum yeri ve tarihi
Cinsiyeti
Medeni hali
Uyruğu
Nüfusa kayıtlı olduğu yer

:
:
:
:
:
:

ÖĞRENCİNİN GİRMEYE HAK KAZANDIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMU
123456-

Üniversite
Fakülte
Bölüm
Sınıf
Giriş tarihi
Öğrenim kurumunun adresi

:
:
:
:
:
:

NEREDE KALIYORSUNUZ?
Ailenizle

Öğrenci yurdunda

Kiralık evde

Otel/Pansiyon

Misafirhane

Diğer

Adresi

:

Tel

:

HERHANGİBİR KURUMDAN BURS ALIYORMUSUNUZ?
Evet :

Hayır :

CEVABINIZ EVET İSE
Nereden? :

Ne miktarda? :

BİR FİRMA VEYA KURULUŞTA ÇALIŞIYORMUSUNUZ?
Evet :

Hayır :

BURS ÇIKMASI HALİNDE SİZE ULAŞABİLECEĞİMİZ ! ( Ailenizin Adresi – Telefonu )

Adresiniz

:

Telefonunuz

:

AİLENİZ İLE İLGİLİ BİLGİLER
Babanızın adı- soyadı
Yaşıyor mu?
Öğrenim durumu
Çalışıyor mu?
Nerede?
Bağlı olduğu sosyal
Güvenlik kurumu
Aylık ortalama kazancı

:
:
:
:
:

Annenizin adı- soyadı
Yaşıyor mu?
Öğrenim durumu
Çalışıyor mu?
Nerede?
Bağlı olduğu sosyal
Güvenlik kurumu
Aylık ortalama kazancı

:
:
:
:
:

Evet:

Hayır:

Evet:

Hayır:

Evet:

Hayır:

Evet:

Hayır:

:
:

:
:

AİLE BüTÇESİNE GİREN BAŞKA GELİRİNİZ VAR MI ?
Varsa aylık ortalama miktarı

:

ANNE VE BABANIZIN EVLİLİK BİRLİĞİ SÜRÜYOR MU ?
Evet :

Hayır :

AİLENİZ NEREDE OTURUYOR (İl/İlçe/Köy)
Kendi evinde

:

Kirada :

Lojmanda

AİLENİZİN BAKBAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KAÇ ÇOCUĞU VAR :
Yüksek öğrenim kurumunda okuyan kaç kardeşiniz var ? (Sizin dışınızda) :
Nerede okuyorlar ?
123Bedensel bir özürnüz var mı?
T.C. Kimlik Numaranız :

Adınız ve Soyadını

:

Evet:

Hayır:

İmzanız

:

:

