
  
İZMİR ATATÜRK LİSESİ EĞİTİM VAKFI  

BURS BAŞVURU FORMU 

Önemli Notlar 

• Her soru doğru, açik ve tam olarak yanıtlanacaktır. 

• Adreslerde Kapı no, mahalle, il, ilçe ve posta kodu belirtilmelidir. 

• Kişisel bilgiler Nüfus cüzdanına göre yanıtlanacaktır. 

• Kitap harfleri ve tükenmez / dolma kalem ile doldurulacaktır. 

 

1. Adı Soyadı     : ............................................................................ 

2. Doğum yeri ve Tarihi (gün, ay, yıl) : ............................................................................  

3. Cinsiyeti     : ............................................................................ 

4. Uyruğu     : ............................................................................   

 5. Size uygun konumun başındaki kutuya çarpı işareti koyunuz. 

• İAL öğrencisi 

• İAL mezunu üniversite öğrencisi 

6. Devam ettigi okula giriş tarihi   : ............................................................................ 

7. Devam ettiği okulun öğretim süresi : ............................................................................ 

(Dönem yada yıl)   

8. Kaçıncı dönem veya yil öğrencisisiniz : ............................................................................   

9. Okul Kayıt Numaranız   : ............................................................................   

10. Son yıl not ortalamanız   : ............................................................................   

11.Genel (kümülatif) not ortalamanız  : ............................................................................  

12. Teşekkür takdir ve benzeri başari belgesi 

Aldınız mı? Kaç kez ?   : ............................................................................  

13.Yıl / Dönem kaybınız varmı?   : ............................................................................ 

14.Toplam kardeş sayısı (kendisi de dahil) : ........................................................................... 

15.Ailenin oturdugu ev    : Kira     Kendilerinin      Diger      ....................  

16.Ailenin ikametgah adresi   : ........................................................................... 

                                                                         ............................................................................  

17.Ailenin telefon numarası   : ............................................................................ 

18.Öğrencinin İkametgahı   : Ailesinin yani     Yurt      Diger      ...................  

19.Öğrencinin İkametgah Adresi   : ............................................................................ 

.............................................................................. 

20.Öğrencinin varsa telefon numarası : ............................................................................  

21.Öğrencinin e-mail adresi   : ............................................................................ 

22.Öğrenci ve Ailesinin kirada evi varmi? 

Varsa yıllik getirecegi net gelir ve adresi  :.............................................................................  

23.Aileye ait varsa otomobil ve modeli  : ............................................................................  

24.Ailenin başka geliri varsa miktari  : ............................................................................ 

25.Öğrenci bir işte çalışarak kazanç sağlıyor mu? : .............................................................. 

26.Yardım aldığı başka bir kuruluş varsa adı: ........................................................................ 

27.İAL Eğitim Vakfı'ndan geçen yıl burs  

aldınız mı?     : Evet        Hayır     .        

        Başvurdum ama alamadım.  

28.Aldıysanız kaç yıldır burs alıyorsunuz : ........................................................................... 

 



 

29.Bize kendinizi ve ailenizi geniş olarak tanımlayınız : ...............................................................  

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

30. Referanslar : (sizin hakkınızda vakfa bilgi verebilecek kişileri yazınız)    

Adı Soyadı :   İşi              : Adresi           :   Telefonu: 

1- 

2- 

 

 HAYATTA,ÖLÜ 

EVDEN AYRI 

DOĞUM 

TARİHİ 

ÇALIŞTIGI YER,  

OKUDUĞU OKUL 

AYLIK GELİRİ SOSYAL GÜVENCE 

KURULUŞU 

Anne      

Baba      

I .Kardeş      

2.Kardeş      

3.Kardeş      

4.Kardeş      

Evde ki diğer 

Akrabalar 

     

 

Burstan yararlanmak isteyen Öğrencilerden istenecek belgeler: 

a) Eksiksiz olarak doldurulmuş "Burs başvuru Formu" , 

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi , 

c) Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi, , 

d) Genel not ortalamasını gösterir belge (transcript - karne) ,  

e) Nüfus Md.’den alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Bütün aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-

devlet),  

f ) Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet)  

g) Kira kontratı ve son ay banka dekontu, 

h) Yurt Ücreti ödeme dekontu , 

i ) Bir adet fotograf , 

Adayların ailesinin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:  

1-Çalışan anne, babadan onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir.)  

2-Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,  

3-Emeklilerde aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)  

4-Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları 

olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.) (4A, 4B, 4C)  

5-Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı dökümü (e-devlet)  

6-Anne ve baba adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir.)  

(Anne ve baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-

devletten veya ilgili kurumdan kayıt olmadığına dair belge alınmalıdır.)  

 

Burs yönetmeliğine uygun öğrencilerin soruları okunaklı ve eksiksiz yanıtlayarak İAL Eğitim Vakfı 

Büro'suna posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yanıtların gerceğine uymadığı anlaşıldığında burs derhal kesilerek ödenen kısım geri alınır. Eksik yanıt 

veya evrak verildiğinde başvuru formu değerlendirmeye alınmaz ve burs verilmez. 

Burs karşılıksızdır ancak, öğrenimini İAL Eğitim Vakfı bursu ile tamamlayan her öğrenci ileride yeterli gelir 

düzeyine ulaştığında kendisi de gereksinim sahibi bir öğrenci kardeşinin yetişmesine katkıda bulunmayı 

bir vicdan borcu olarak kabul etmelidir. 

 

İSİM   TARİH   İMZA 


