BURS BAŞVURU FORMU - 2018/19 Yılı

KIŞISEL BILGILER

* Adı Soyadı:__________________________________________________

* TC Kimlik No:_______________________________________________
* Doğum yeri ve yılı: _____________________

____/____/____

* Telefon (cep ): ______________________________________________

Fotoğraf

*e-mail:_______________________________________________________

ÖĞRENIM BILGILERI

LYS /YGS Giriş Puanı (Yalnızca Yeni Kayıtlar İçin)______________________________________________
*Üniversite: ______________________________________________________ *Not ortalaması: _____________
*Bölüm: ___________________________________ *Sınıf: ______________ *Kayıt Yılınız : ________________
*Tahmini Mezuniyet Yılınız: ______________ *Tahmini Mezuniyet Döneminiz: ________ _______

Öğrenim sırasında kalacağınız yer:



☐Aile ile birlikte ☐Akraba yanında ☐Kira ☐Yurt
( ) Özel ( ) Devlet
İkametgah adresiniz:_______________________________________________________________________________

BURS KAYDI

Daha önce EL-Com Derneği’ne burs başvurusunda bulundunuz mu?
☐Evet ☐Hayır Evet ise Tarih _________

Daha önce EL-Com Derneği nden burs aldınız mı?
☐Evet ☐ Hayır Evet ise Tarih _________

Başka bir kurumdan daha burs alıyor musunuz?

☐ Evet ( nereden? )___________________________________________________________________ ☐ Hayır

Burs almak için başvurduğunuz diğer kurum ve kuruluşlar varsa belirtiniz.

☐Başbakanlık ☐Kredi Yurtlar Kurumu ☐Katkı Kredisi ☐Diğer Vakıf ve Dernekler

AILE BILGILERI
Baba

Anne
☐Hayatta değil

☐Hayatta

☐Hayatta ☐Hayatta değil

☐ Öğrencinin adresi ile aynı

Adresi :

☐ Öğrencinin adresi ile aynı

Adresi :

değilse adresi:_______________________________

________________________________________________

değilse adresi:_______________________________

________________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Cep Telefonu:________________________________
Anne baba boşanmış ☐ Hayır
İş Durumu: ☐Çalışmıyor

Ev Telefonu:________________________________

☐ Evet

İş Durumu: ☐Çalışmıyor

☐Çalışıyor

☐Emekli çalışmıyor ☐Emekli çalışıyor

☐Emekli çalışmıyor

☐ İşveren

☐ İşveren

Mesleği:______________________________________
☐ Çalışan





☐ Özel

☐Çalışıyor

☐Emekli çalışıyor

Mesleği:_____________________________________



☐ Çalışan

☐ Kamu

☐ Emekli
☐ Özel
☐ Emekli
☐ Kamu
Toplam kardeş sayısı :______
Okuyan kardeş sayısı:______



Finansal Bilgiler

Babanın aylık geliri: __________TL

☐ Özel ☐ Kamu

☐ Özel ☐ Kamu

Annenin aylık geliri:__________TL

Ailenin oturduğu ev: ☐ Kira __________TL ☐ Mülk ☐ Lojman ☐ Yakının evi
Aile bireylerinin üzerine kayıtlı gayrimenkulleri veya menkuller:
☐ Araba

☐ Ev

☐ Arsa ☐ Kooperatif

☐ Diğer ________________

Varsa, ailenin maaşları dışındaki geliri :
☐ Kira______TL

☐ Tarım______TL ☐ İkramiye______TL

☐ Diğer(detaylandırınız)_____________ /______TL
Ailede çalışan toplam kişi sayısı :____________



Ailede çalışan toplam kardeş sayısı :_________

Aylık Gelir________TL



Aylık Gelir________TL

☐ Yok

EL-Com Derneği bursundan nasıl haberdar oldunuz ?
☐El-Com Derneği Bursiyeri
(Adı ve Soyadı)________________________________
☐El-Com Derneği üyesi veya yöneticisi

(Adı ve Soyadı)_____________________________________

☐İnternet/Gazete ☐Aile üyesi
(Adı ve Soyadı)______________________________________________

☐Arkadaş ☐Diğer
(Açıklayın lütfen)________________________________________________________

REFERANSLAR

Elbistan kökenli hakkınızda bilgi alınacak 2 kişinin;

1. Adı ve Soyadı_________________________________________
2. Adı ve Soyadı_________________________________________

Cep Telefonu :_______________________
Cep Telefonu :_______________________

Yalnızca dernek/vakıf çalışanları için,
Scholar ID:

[ ] Dernek [ ] Vakıf

Bursunuzun tarafınıza ulaşabilmesi için cep telefon numaranızın DOĞRU ve SİZE ait
olmasına lütfen özen gösteriniz

