ELGİNKAN VAKFI
BURSU DUYURUSU
SON BAŞVURU TARİHİ : 9 EKİM 2017 PAZARTESİ
BAŞVURU KOŞULLARI
1-BAŞKA YERDEN BURS ALMIYOR OLMAK
2-YENİ KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN 2016 LYS YERLEŞTİRME PUANI
SIRALAMASINDA ÖNDE OLMAK
3-ARASINIFTA OKUYANLAR İÇİN NOT ORTALAMASI EN AZ 70 VEYA 2.50
OLMAK VE ALT SINIFTAN HİÇ BAŞARISIZ DERSİ OLMAMAK
4-1.ÖĞRETİM LİSANS ÖĞRENCİSİ OLMAK
5-23 YAŞINDAN BÜYÜK OLMAMAK
KOŞULLARA UYGUN OLAN ÖĞRENCİLER BAŞVURU FORMLARINI ÖĞRENCİ
İŞLERİNDE TEMİN EDEREK 9 EKİM 2017 PAZARTESİ MESAİ
BİTİMİNE KADAR BELGELERİ İLE BİRLİKTE KÜLTÜR VE SPOR HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BURS BÜROSUNA BAŞVURU YAPABİLİRLER.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Anne ve babanın aylık gelir durumu aşağıdaki maddelere göre belgelenecektir. (
Gelir belgeleri
yeni tarihli olmalıdır.)
a) Anne ve babanın aylık gelirini gösteren belge,
b) Kendi hesabına çalışanlar için vergi dairesinden alınacak yıllık kazanç belgesi,
c) Anne ve babası çalışmayanların emekli sandığı, bağ-kur, sosyal sigorta kurumlarından ve
vergi dairesinden bağlı olmadıklarını gösteren belgeler (Anne ve babası emekli olan
öğrencilerde emekli maaş belgesinin dışında, şu an çalışmadıklarına dair bu
kurumların her birinden belge getireceklerdir),
d) Ailesi çiftçi olanların Ziraat Odasından gelirlerini ve topraklarını gösteren belge,
2- Okuyan kardeşler için öğrenci belgesi,
3- İkametgah belgesi, ( Ailesinden ayrı oturanlar hem ailesi için, hem kendisi için
ikametgah belgesi getirecek)
(KYK yurdu / diğer resmi veya özel yurt / misafirhanelerde kalan öğrenciler de
kaldıkları kurumdan belge getirecekler)
4- Aile nüfus kayıt örneği ( Nüfus İdaresinden alınacak ),
5- Ailesi kirada oturanların kira kontratı ( Yoksa muhtarlık onaylı yazı ),
6- Ailesinden ayrı kirada oturan öğrencilerin kira kontratı ( Yoksa muhtarlık onaylı yazı ),
7- Nüfus Cüzdan fotokopisi,
8- Ara sınıflar için transkript,
9- Öğrenci belgesi
10- Yeni kayıtlar için 2017 Üniversiteye Giriş Puanı/Türünü, LYS Sonuç Belgesinin Fotokopisi
11- Savcılıktan iyi hal kağıdı
12- Öğrencinin kendisinin herhangi bir yerde çalışmadığını gösterir belgeler ( Emekli Sandığı, BağKur, Sosyal Sigortalar Kurumu, Vergi Dairesi)

EK 2: Öğrenci Başvuru Belgesi
I. BÖLÜM
Bu bölümdeki sorular öğrenci tarafından doldurulacaktır. Her soru doğru, açık ve tam olarak
cevaplandırılmalıdır. Adreslerde semt, mahalle, sokak, kapı numarası, ilçe, il ile birlikte
öğrencinin ve ailesinin telefon numaraları bildirilecektir.
A-Kimlik Bilgileri (Nüfus Cüzdanınıza göre doldurunuz)
1. T.C. Kimlik No :
2. Adı Soyadı :
3. Doğum Tarihi (gün, ay, yıl) :
4. Doğum Yeri (ilçe, il) :
5. Uyruğu :
6. Cinsiyeti :
7. Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer (ilçe, il) :
8. Bedensel özürünüz varsa yazınız :
B- Eğitim Bilgileri (Sadece mezunu olduğunuz okulları yazınız)
9. İlkokul :
10. Ortaokul :
11. Lise ve Dengi Okul :
C- Sınav Bilgileri
12. ÖSYM Puanı ve Yılı :
13. Üniversite Giriş Puanı :
14. Okul Kayıt Numarası :
15. Öğrenime devam edeceğiniz okulun
Adı:

Bölümü:
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Sınıfı:

D- Aile Bilgileri
16. Baba Adı, Soyadı (vefat etmiş ise yılı) :
17. Ana Adı, Soyadı (vefat etmiş ise yılı) :
18. Babanızın Görevi (vefat etmiş ise son görevi) :
19. Annenizin Görevi (vefat etmiş ise son görevi) :
20. Kaç kardeşiniz var? (Adları, yaşları, öğrenim dereceleri) :
21. Aile Reisinin Bakmakta Olduğu Fert Sayısı :
22. Sizin ve ailenizin geçim sorumluluğu kimin üzerindedir? :
E- İkametgah Bilgileri
23. Ailenizin ikametgâh adresi ve telefon numarası :
24. Ailenizin yanında kalarak mı okula devam ediyorsunuz?:
25. Akrabanızın veya bir başka tanıdığınızın yanında kalarak mı okula devam ediyorsunuz?
26. Yurtta veya pansiyonda kalıyorsanız ne miktar aylık kira veriyorsunuz?
27. Bunların dışında kalış şekliniz varsa açıklayınız.
28. Öğrenim sırasında kaldığınız ikametgâh adresiniz, cep telefon numaranız ve e-mail
adresiniz :
29. Başka herhangi bir resmi veya özel kurumdan burs veya kredi alıyor musunuz ?
30. Nereden? :
Yukarda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.
Öğrencinin Adı ve Soyadı ___________ Tarih _________ İmza ______________
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II. BÖLÜM
Bu bölümdeki sorular öğrencinin velisi (veya kendisi) tarafından cevaplandırılmalıdır.
“Maddî desteğe ihtiyacı” olma durumu, bu bölümde verilecek bilgilere göre tesbit edilecektir.
Bunun için ailesinin veya kendisinin malvarlığının ve gelir durumunun aşağıda tam olarak
belirtilmesi gerekir. Bilgilerin, eksik ve yanlış olarak verildiği tesbit edildiği takdirde burs
kesilir ve ödenen meblağın geri ödenmesi talep edilir.
F- Aile Geliri Bilgileri
1. Babasının Yıllık Net Geliri :
2. Annesinin Yıllık Net Geliri :
3. Kardeşinin Yıllık Net Geliri :
4. Varsa Eşinin Yıllık Net Geliri :
5. Babasının veya Annesinin vefatı ile Öğrenciye Bağlanan Maaşın Yıllık Net Geliri :
6. Ailenin başka geliri varsa miktarı :
7. Öğrenci bir işte çalışarak kazanç sağlıyor mu?
G- Konut ve Otomobil Sahipliği ile İlgili Bilgiler
8. Öğrencinin ailesi kirada mı oturuyor?
9. Kirada oturuyor ise aylık kira tutarı nedir?
10. Öğrencinin ve ailesinin evi var mıdır?
11. Oturulan evden başka gayri menkul olup olmadığı, varsa takribi değeri ve geliri :
12. Aileye ait otomobil var mı? Varsa Markası ve Modeli :

Yukarda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.
Öğrenci Velisinin Adı ve Soyadı ___________ Tarih _________ İmza ______________
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Anne ve babanın aylık gelir durumu aşağıdaki maddelere göre belgelenecektir. (
Gelir belgeleri yeni tarihli olmalıdır.)
a) Anne ve babanın aylık gelirini gösteren belge,
b) Kendi hesabına çalışanlar için vergi dairesinden alınacak yıllık kazanç belgesi,
c) Anne ve babası çalışmayanların emekli sandığı, bağ-kur, sosyal sigorta kurumlarından ve
vergi dairesinden bağlı olmadıklarını gösteren belgeler (Anne ve babası emekli olan
öğrencilerde emekli maaş belgesinin dışında, şu an çalışmadıklarına dair bu
kurumların her birinden belge getireceklerdir),
d) Ailesi çiftçi olanların Ziraat Odasından gelirlerini ve topraklarını gösteren belge,
2- Okuyan kardeşler için öğrenci belgesi,
3- İkametgah belgesi, ( Ailesinden ayrı oturanlar hem ailesi için, hem kendisi için
ikametgah belgesi getirecek)
(KYK yurdu / diğer resmi veya özel yurt / misafirhanelerde kalan öğrenciler de
kaldıkları kurumdan belge getirecekler)
4- Aile nüfus kayıt örneği ( Nüfus İdaresinden alınacak ),
5- Ailesi kirada oturanların kira kontratı ( Yoksa muhtarlık onaylı yazı ),
6- Ailesinden ayrı kirada oturan öğrencilerin kira kontratı ( Yoksa muhtarlık onaylı yazı ),
7- Nüfus Cüzdan fotokopisi,
8- Ara sınıflar için transkript,
9- Öğrenci belgesi
10- Yeni kayıtlar için 2017 Üniversiteye Giriş Puanı/Türünü, LYS Sonuç Belgesinin Fotokopisi
11- Savcılıktan iyi hal kağıdı
12- Öğrencinin kendisinin herhangi bir yerde çalışmadığını gösterir belgeler ( Emekli Sandığı, BağKur, Sosyal Sigortalar Kurumu, Vergi Dairesi)

