Başarı Notu:

İhtiyaç Notu:

………………………..…………

1-

23-

……………………………………..

İTÜ Burs Başvuru Formu / B1

…

Form tükenmez veya dolmakalem ile doldurulacaktır. Forma öğrenci belgesi, transkript, yeni kazanan öğrenciler için ÖSS
belgesi, Ailenin tüm gelirlerini gösteren belgeler, okuyan kardeşin ya da kardeşlerin öğrenci belgesi, Ailenin oturduğu yer
kira ise Kira Kontratı, Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 1 adet resim eklenecektir.
Eksik doldurulan, ek evrakları hazırlanmayan ve imzasız başvuru formları dikkate alınmayacaktır.
Eski ve yeni tüm bursiyer öğrencilerin her yıl form doldurmaları ve mülakatlara katılmaları gerekmektedir.

1-Öğrencinin
Adı-Soyadı:……………………………..…………………… ……………

No: ………………..…………………………

Fakültesi: ………………..…………………… Bölümü: ………………..…………………… Sınıfı: ………………..…………………………
TC Kimlik No: ………………..…………… Doğum Yeri: ………………..…………… Doğum tarihi………………..……………

Fotograf

GSM No………………..……………………………………………E-mail: ………………..………………..…………………………
Babanızın/Annenizin Vergi sicil no: ………………..…………………… ……………………..…………………… ……
Öğrenim sırasında barındığınız yer:

Aile yanı

İstanbul’daki adresi ( Yurtta ise tam adı ve adresi):

Tanıdık yanı

Ev

Yurt

………..………………………………………………………………………………………

……………………………………………………....…………………………………..…………………………………………………………………………………………………

Aylık kira/yurt aidatı miktarı(TL/kişibaşı): ……………………………………………………………… ……………………………………………

2-Sosyal ve Mali Durum
Aile
Fertleri

Adı-Soyadı

Yaşı

Öğrenim durumu

Mesleği/İş (*)

(Öğrenci ise okulu)

Aylık Net
Gelir (TL)

Baba
Anne
1.kardeş
2.kardeş
3.kardeş
Diğerleri
Ailenin ikametgahı :

Kendinize ait ev

Yakınınıza ait ev

Lojman

Kira

Aileniz Kirada oturuyor ise kira miktarı ( TL/ay)
Ailenin Ek Gelirleri Dahil aylık Toplam Net Geliri (TL)
*“Meslek ve İş” kısmında, yapılan iş açık ve ayrıntılı olarak yazılmalıdır.

Ailenizin daimi adresi:………………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..……..
Ailenizin telefon numaraları:

Ev :………………………………………… ……..……..GSM :……….…………………………….…….…….

Aile üyelerinin malvarlıkları (ev, dükkan, arsa, tarla, hisse senedi, küçük/büyük baş hayvan vb.) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ailenin ek gelir kaynakları (kira, ürün geliri gibi.) : ………………………………………………………………………………………..
Aile fertlerinin arabası var mı, varsa markası ve modeli : ……………………………………………………………………………

Puan

3-Öğrencinin Burs ve Kredi bilgileri
İçinde bulunduğunuz eğitim-öğretim yılında başvurduğunuz kredi ve burslar;
1- Kredi Yurtlar Kurumu:

Burs

Öğrenim Kredisi

2- Diğer;…………………………………………………………………….( burs adını ve miktarı açık yazınız.)
*Geçmiş eğitim-öğretim yılında aldığınız kredi ve burslar;
1- Kredi Yurtlar Kurumu:

Burs

Öğrenim Kredisi

Katkı(Harç) Kredisi

2- Diğer :…………………………………………………… ………………( burs adını ve miktarı açık yazınız.)

4-Öğrencinin durumu
Ailenizden ve/veya yakınlarınızdan gelen aylık miktar (TL): ………………………………………………………
Çalışıyorsanız işiniz ve aylık geliriniz (TL): ……………………………………………………………………………………………
LYS puanınız: ……………………………………
Dikey/yatay geçiş ile geldiyseniz puanınız : …………………
Genel not ortalamanız: …………………

Sigara kullanıyor musunuz: …………………

BURS KOMİSYONU DEĞERLENDİRMELERİ
(Bu bölüm burs komisyonunca doldurulacaktır)

Burs başvurumda verilen bütün bilgilerin doğruluğunu, yapılan tahkikat sonucu aksi ispatlanır ise uygulanacak olan İTÜ
Disiplin yönetmeliği ilgili maddesi gereğince hakkımda disiplin işlemlerinin başlatılmasını ve neticelerini kabul ettiğimi
beyan ederim.
Tarih: …../.…./…….

İmza

