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İHTİYAÇ BURSU  
BAŞVURU FORMU 

 
 
 

FOTO 
 
 
 
 

 

KİŞİSEL BİLGİLER 

Adı ve Soyadı :  

Öğrenci No:  

Fakülte/ Bölümü :  

Sınıfı :   

Adres : 

 
 

Telefon :  

AİLEYE AİT BİLGİLER * 

1)Babanız hayatta mı? Evet  Hayır  

Baba Adı   : 

  

2) Anneniz hayatta mı? Evet  Hayır  

Anne Adı   : 

 

3) Anne ve babanın birlikteliği  Birlikte  Boşanmış  Ayrı  Diğer  

 

4) Annenizin eğitim durumu : 

Okul bitirmemiş   İlk/Ortaokul          Lise/Meslek Lisesi mezunu      

Yüksekokul/Üniversite mezunu  Lisansüstü derece   

 

5) Babanızın eğitim durumu 

Okul bitirmemiş   İlk/Ortaokul          Lise/Meslek Lisesi mezunu      

Yüksekokul/Üniversite mezunu  Lisansüstü derece   

 

6) Babanız halen çalışıyor mu?  

Evet  Emekli ve çalışıyor  Emekli  Hayır  

 

7) Anneniz halen çalışıyor mu?  

Evet  Emekli ve çalışıyor  Emekli  Hayır  
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8) Babanızın mesleği nedir? 

a) Halen (en son) gelirini sağladığı iş : 

b) İşyerinin adı : 

c) Adresi : 

d) Telefonu :  

 

9) Annenizin mesleği nedir? 

a) Halen (en son) gelirini sağladığı iş : 

b) İşyerinin adı : 

c) Adresi : 

d) Telefonu :  

 

 

10) Babanızın bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumu : 

SSK  Emekli Sandığı  Bağkur  Yok  

 

11) Annenizin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumu : 

SSK  Emekli Sandığı  Bağkur  Yok  

 

12) Ailenizin halen oturmakta olduğu ev adresi ve telefon numarası: 

Adres : 

 

Telefon : 

 

13) Ailenizin geçimine katkıda bulunan kişiler : 

Anne  Baba  Kardeşler  Diğer(belirtiniz)  

 

14) Ailenizin ortalama aylık geliri  

(Maaş/ücret, kira, yan gelir, ürün geliri, serbest meslek kazancı toplamı)  : 
 

……….……. TL
 

 

15 ) Aileniz dışında geçiminiz ile ilgilenen bir yakınınız varsa  
size ve ailenize ortalama aylık yardımı ne kadardır? ……….…….TL 

 

16) Ailenizin oturduğu ev : 

Kira  Lojman  Kendi evi  
Kira ödemeden oturulan yakının evi (belirtiniz)       
Kira ödediğiniz ikinci bir ev var mı?       Evet       Hayır 
Kredi ödemeli kendi evi           

 

17) Ailenizin aşağıdakilerden hangilerine sahip olduğunu (hisseli ya da bütün) işaretleyiniz. 

Yazlık ev  Dükkân  Arsa/tarla  Araba  

Kira getiren ev  Bir bankada vadeli/yatırım/döviz hesabı  

 

18) Okul öncesi ve ilköğretim okuluna devam eden kardeş sayısı :  …………… 
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19) Liseye ve açıköğretim fakültesine giden kardeş sayısı :  
 

…………… 

 

20) Ailenin ikamet ettiği kent içindeki bir yükseköğretim kurumuna devam eden 
sizin dışınızdaki kardeş sayısı:  …………… 

 

21) Ailenin ikamet ettiği kent dışındaki bir yükseköğretim kurumuna devam 
eden sizin dışınızdaki kardeş sayısı 

…………… 

 

22) Burs başvurusu için aşağıda istenilen belgeler başvuru formu ile teslim edilmelidir.  
 

 Vukuatlı Nüfus Kağıt Örneği/Kaymakamlıklar içinde yer alan nüfus müdürlüklerinden alınacak 

 Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir 
vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı 
fotokopisi) 

 Çalışmayan ebeveynler için çalışmadığına dair belge ( SGK’ dan temin edilebilir) 

 Kendi evi olanlar için tapu fotokopisi, kirada oturanlar için kira kontratı 

 Ebeveyn ve öğrencilerin üzerine kayıtlı mülkleri gösteren belgeler (turkiye.gov.tr adresinden e-devlet 
şifresi kullanılarak temin edilebilir) 

 Okuyan kardeşler için öğrenci belgesi 

 Kredi ödemeli bir evde oturuluyorsa ilgili banka makbuzları 
 

 
*TED Üniversitesi yetkilileri,  gerektiğinde aileyi ziyaret edebilir.  
 

Yukarda verdiğim bilgiler doğrudur. Yanlış bilgi vermem 
durumunda tüm üniversite eğitimim süresince TED 
Üniversitesi’nden burs alamayacağımı biliyorum. 

Tarih : 
 
İmza : 
 

Talebinizi belirtiniz. ( birden fazla işaretleyebilirsiniz.) 

% 75 burs   % 100 burs  Yemek          

Kitap           Yurt             Diğer (belirtiniz) : 
 

 

BÖLÜM BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜ 

 

    

                                                                                                                             İmza                       

          

 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU VE DEKAN GÖRÜŞÜ 

 

 

                                                                                                                             İmza                    

 

 

http://turkiye.gov.tr/
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ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARI 

Toplantı Tarihi ve Sayısı:   

Verilmesi Önerilen Burs ve 
Miktarı: 

 

 

Verilme Gerekçesi: 

 

MÜTEVELLİ HEYET ONAYI 

Toplantı Tarihi ve Sayısı:   

Verilmesi Onaylanan Burs ve 
Miktarı: 

 

 

 

 

 


