“İNSANA YAPILAN YATIRIM”

SOSYAL AMAÇLI BURS BAŞVURU FORMU
1-BURS İSTEĞİNDE BULUNAN ÖĞRENCİNİN KİMLİK VE OKUL BİLGİLERİ
Adı ve Soyadı

:

Üniversite

:

Baba Adı

:

Fakülte

:

Ana Adı

:

Bölüm

:

Doğum Yeri (İl,İlçe,Köy):

Sınıf

:

Doğum Tarihi(Gün,Ay,Yıl):

Öğrenci No

:

Cinsiyeti

:

Başvuru Tarihi :

Medeni Hali

:

Bitirdiği Lise

:

Uyruğu

:

Lise Türü

:

2-AİLENİN SOSYO – EKONOMİK DURUMU
Baba : Hayatta (

)

İşi:

Aylık Net Maaşı:

Hayatta Değil: (

)

Anne : Hayatta (

)

İşi:

Aylık Net Maaşı:

Hayatta Değil: (

)

Varsa,Ailenin Toplam Gelirine Katılan Diğer Aylık Net gelirler Toplamı:
Ailenin Toplam Net Gelirinin Muhteviyatı Hakkında Verilebilecek Bilgiler:

Aile Reisi :
İş Adresi :
Ev Adresi :
Telefon+Mail Adresi:
Ailenin Oturduğu Ev:

Mülk ( ) Lojman ( ) Kira ( ) Diğer ........................

Aylık Ödeme: ............................

ÖNEMLİ NOTLAR:
1- Anne – Baba veya bunlardan birinin yaşamıyor olması durumu, ilgili Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı
Nüfus Kayıt örneği ile, bedenen veya ruhen çalışmayacak haldeler ise resmi bir yazı ile belgelendirilecektir.
2- Kiracıların, kira kontratının bir suretini, lojmanda oturanların ise resmi, yarı resmi veya benzeri kuruluşlardan
düzenleyecekleri bir belgeyi göndermeleri gerekmektedir. Düzenleme tarihi 1 yılı geçen kira kontratı bir suret
alınarak apartman yöneticisi ve/veya ev sahibi tarafından yeniden onaylanmalıdır.
3- İstenen belgelerin düzenleme tarihi, başvuru formunun doldurulduğu tarih itibari ile 3 aydan eski olmamalıdır.
4- Net maaşa varsa, ikramiye tazminat, yan ödemeler v.b. gelirler de dahil edilecektir.

3-AİLEDE BULUNAN DİĞER KARDEŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER
A-ÖĞRENİMİ DEVAM EDEN KARDEŞLER
ADI VE SOYADI
YAŞI

B-OKUMAYAN KARDEŞLER
ADI VE SOYADI

OKULU VE SINIFI

YAŞI

MEDENİ DURUMU

4-ÖĞRENİM SÜRESİNCE İKAMET DURUMU
Ailemle İkamet Edeceğim
( )
Ailemden Ayrı Başka Şehirde İkamet Edeceğim ( )
Yurt
( )
Ailemle Aynı Şehirde Ayrı yerde İkamet Edeceğim( )
Pansiyon ( )
BURS BAĞLANTISI :
Başka Bir Kurumdan Burs/Kredi Alıyorsanız,Bu kurumun Adı :
Aldığınız Aylık Yardım
:
ÖĞRENİMDEKİ ADRES:

TELEFON :
MAİL
:
YUKARIDAKİ BİLGİLER GERÇEKTİR.

Misafirhane ( )
Diğer
( )

REFERANS KİŞİ ADI SOYADI :
YAKINLIK DERECESİ
:
ADRES :
TEL. NO :
MAİL
:
İMZASI

:

İMZA:

BURS ALMA AMACINIZ:

HANGİ SEKTÖRDE VE NE POZİSYONDAÇALIŞMAK İSTİYORSUNUZ?:

İLERİDE ANTEV’E HANGİ KONU/KONULARDA KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ?:

Ev (

)

SOSYAL AMAÇLI BURS PROGRAMI HAKKINDA AÇIKLAMA
(Vakıf Burs Yönetmeliği İlgili Maddeleri: 8,12,13,14,15)

1-GENEL
Sosyal amaçlı bursla, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin, öğrenim giderlerine
katkıda bulunmak amacıyla verilir.
2-ESASLAR
-

-

Başvurular, her ders yılı başında sitemizde yayınlandığı ve üniversitelerde duyurulduğu
üzere 15 Eylül tarihine kadar Vakfa şahsen yapılır. Diğer tarihlerde yapılan başvurular
işleme konmaz.
Burs öğrencinin sosyo-ekonomik ve başarı durumu değerlendirerek tahsis edilir.
Burs miktarı her ders yılı yeniden ayarlanır. Burslar ekim-kasım ayından başlamak
suretiyle her ders yılı 8 ay süre ile ödenir.
Bursiyer öğrencilerimizden, okullarının yönetmelikleri uyarınca staj yapmak zorunda
olanlara, vakfımızca staj imkanı da sağlanabilmektedir.

3-BURSUN KESİLMESİNİ GEREKTİREN HALLER
a- Sınıfta kalanların veya dönem içi aldığı derslerden öğretim yılı sonu itibariyle başarısız olanlar,
b- Okulu bırakanların, okulla ilişiği kesilenlerin veya vakıf yönetimine bilgi vermeksizin öğretim kurumunu
veya öğrenim dalını değiştirenlerin,
c- Vakıftan yeterli miktarda burs aldığı süre içinde başka bir kurum, kuruluş veya şahıstan (üstün başarı
nedeniyle alınan ödüller hariç) burs, öğrenim kredisi veya yardım alanların,
d- Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde ve/veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli
menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı
veya güvenilir belge ve şahitlerin tevsik ve beyanlarıyla sabit olanların,
e- Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahkum olanların, öğretim
kurumları yönetimince “sürekli uzaklaştırma” cezası verilenlerin,
f- Bir suçtan zanlı olarak tutuklananların, tutukluluk halleri devam ettiği sürece,
g- Her ne sebeple olursa olsun vakfa yanlış beyanda bulunanların, bursları kesildiği gibi Vakıftan aldığı
burs miktarı bursiyerden talep edilir.
h- Vakıf yönetimince istenen belgeleri göndermeyenlerin (Ek kefalet v.s.gibi)
i- Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulanların veya dönem izni alanların,
j- Üç aydan fazla tedavi gören, istirahat ve hava değişimi alanların bursları kesilir.

4-TEKRAR BURS TAHSİSİ İÇİN KOŞULLAR
-

Bursu kesilenlerden, müteakip yıl sınıfını geçenlerin ve bursun kesilmesini gerektiren
nedenleri, yalan beyanda bulunma durumları hariç, sonuçları ile ortadan kalkan
öğrencilerin, başvuruları halinde durumları tekrar incelenerek burs tahsis edilebilir.

-

Sağlık nedenleri dışında ikinci defa sınıfta kalanlara yeniden burs tahsis edilmez.

ANTEV’in bursiyerler için düzenlediği bursiyer gelişim programlarına katılmayı taahhüt
ediyorum.
Vakfınızdan burs alabilmek için gerekli belgeler ekte sunulmuştur. Başvuru formundaki
bilgilerin
gerçekleri yansıtacak şekilde tarafımdan doldurulduğunu ve burs koşullarını incelediğimi,
bildirimlerde gerçeğe aykırı bir durum ortaya çıktığı takdirde Vakfın alacağı kararları kabul
edeceğimi şimdiden beyan eder, burs programınızdan yararlanabilmem için değerlendirmeye
dahil edilmemi arz ederim.
Saygılarımla,
Adı-Soyadı İmza

FORMA EKLENECEK BELGELER:
1-Giriş sınavı sonuç belgesi fotokopisi
2-Diploma veya mezuniyet Belgesi Fotokopisi
3-Ailenizin İkamet Ettiği yeri gösteren resmi bir belge
4-Gelir Beyanı ile İlgili Olarak,
-Aile Reisi eğer çalışıyorsa; maaşını gösteren bir belge, Serbest meslek
sahibi,çiftçi,sanayici veya esnaf olması halinde vergi levhasının fotokopisi
-Muafiyete Tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge
-Emekliler için aylıklarını aldıkları kurumdan onaylı maaşlarını gösterir belge
5-Bağlı bulunulan Nüfus Dairesince düzenlenecek olan Aile nüfus bildirgesi formu

ÜNİVERSİTE ARA SINIFINDAN BAŞVURANLAR İÇİN YUKARIDAKİLERE EK OLARAK
1- Okuduğunuz öğretim kurumundan alınan, öğrenime devam ettiğinize, sınıfta
kalmadığınızı belirten ve tüm öğrenim dönemlerine ilişkin geçme notunuzun bildirildiği
belge.
2- Bu Başvuru Formu 4 sayfadan oluşmaktadır.

ANTEV
Antalya Eğitim ve Araştırma Vakfı
Perge Bulvarı, Atmaca İş Merkezi No:56 Kat:1 Daire:5
Tel : 0 242 322 97 97
antev@antev.org.tr
www.antev.org.tr

