BURSLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Adınız Soyadınız:

Cinsiyetiniz:

Fakültedeki Döneminiz:

Bölümünüz:

Genel Not Ortalamanız (CGPA): (Transkript Ekleyiniz)

Okul No:

Öğrenci Cep Telefonu Numarası ve E-Mail Adresi:
İstanbul’da kaldığınız yer: (Belgeleyiniz)
(
(
(
(

) Evde Ailemle
( ) Evde Arkadaşlarımla
) Evde Tek Başıma
( ) Okulun Yurdu
) Özel Yurt
( ) Devlet Yurdu
) Diğer, Belirtiniz .....................................................................................................

İstanbul adresiniz:

(Yurtta kalıyorsanız, yurdun adı ve adresi)

Annenizin mesleği:

Annenizin ev adresi ve telefonu:

Annenizin işi:
(Maddi Durumunu Belgeleyiniz)
Babanızın mesleği:

Babanızın ev adresi ve telefonu:

Babanızın işi:
(Maddi Durumunu Belgeleyiniz)
Okul ücreti ile ilgili size destek olan bir yakınınız var mı? Var ise onların gelir durumu nedir?
(Dede/anneanne/babaanne/hala/dayı/amca/abla/ağabey vb.) (Maddi Durumunu Belgeleyiniz)

Yeditepe Üniversitesi’ndeki bursluluk durumunuz:
( ) İSTEK Okul Mezuniyet Bursu (%25)
( ) Sporcu Bursu (%50)
( ) Milli Sporcu

Branşınız .............................................

( ) Okul Takımı

Branşınız ..............................................

( ) Üniversiteye Giriş Başarı Bursu (%25)
( ) Üniversiteye Giriş Başarı Bursu (%50)
( ) Üniversiteye Giriş Başarı Bursu (%75)
( ) Üniversiteye Giriş Başarı Bursu (%100)
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İstediğiniz burs/kredi çeşidi nedir?
( ) Eğitim Bursu
( ) Okul Ücreti İçin Tahsil Kredisi
( ) Yurt Bursu

Önceki dönemlerde/yıllarda okul içinden ve okul dışından hangi burs/kredi olanaklarından hangi yıllarda
yararlandınız/yararlanmaktasınız?

Eviniz kendinizin mi, kira mı? (Belgeleyiniz)
( ) Kendimizin

( ) Kira

( ) Diğer, belirtiniz .......................................................

Yeditepe Üniversitesi’ne nasıl öğrenci oldunuz?
( ) ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)

( ) DGS (Dikey Geçiş Sınavı)

( ) Yatay Geçişle (Geldiğiniz üniversiteyi yazınız) .........................

Okula ulaşımınız nasıldır?
( ) İETT/Halk Otobüsleri

( ) Minibüs

( ) Okul Servisi

( ) Özel Araba

( ) Yaya

Kaç kardeşsiniz? (Durumlarını Belgeleyiniz)
Yaşı

Öğrenci ya da Çalışan

İşi (Büyükten Küçüğe Doğru Yazınız)

1............................................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................................................
4............................................................................................................................................................................................
5............................................................................................................................................................................................
Diğer...................................................................................................................................................................................
*Burslu okuyan kardeşiniz varsa burs türünü ve oranını belirtiniz.
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Bursa/krediye, maddi olanaklarınız kısıtlı olduğu için başvurduğunuzu göz önünde bulundurursak,
son 6 ay-1 sene içerisinde aile olarak yaşadığınız major problem nedir?
(İşsizlik/vefat/hastalık/hüküm giymek vb. arka sayfayı kullanabilirsiniz) (Açıklayınız ve belgeleyiniz)

Üniversitenin burslu/kısmi burslu okuma hakkından faydalanmak için yapılacak değerlendirmeye esas olmak
üzere bu formda vermiş olduğum bilgiler ve belgelerin doğru olduğunu ve başvurunun değerlendirme
esnasında yapılacak olan kontroller hakkında bilgilendirildiğimi beyan ederim. Bu formda verdiğim bilgilerin
Üniversitemizce yapılacak olan inceleme sonucunda doğru ve tam olmadığının tespiti halinde şahsıma
tanınan burslu/kısmi burslu okuma hakkının sona erdirilmesini, burslu/kısmi burslu okuduğum dönemlere ait
ücretleri, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, mevduata ödenen en yüksek faiz oranındaki
faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt ederim. Ayrıca hakkımda yalan ve yanlış beyanla haksız menfaat
sağlamaktan dolayı Türk Ceza Kanunu’nun 207. Maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacağını bilerek bu beyannameyi imzaladığımı kabul ediyorum.
T.C. Yeditepe Üniversitesi’nde aldığım herhangi bir disiplin cezam olmadığını, ya da Üniversitemize karşı
başlatmış olduğum hukuki bir işlemin bulunmadığını taahhüt ederim.

Tarih: ......./......./ 20.....
İmza:
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