
KTU ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH KANCA MESLEK YÜKSEK OKULU BURS BAŞVURU FORMU
...... / ….. /20...

Öğrencinin 

Adı ve Soyadı             :  

Tc Kimlik No              :                                                 

Kazandığı bölüm         :                                             

YGS Puanı                  : 

MYO Giriş yılı              :        

MYO Bölüm Giriş Sırası:

MYO Dönem Notu       :

İkametgah adresi: 

Telefon numarası :

E-Posta Adresi     :

1. İlk ve Ortaöğretimi nerelerde okudunuz ? (şehir-kasaba-belde vb)                                 Devam 
                        Okul     adı                                Şehir                   Kasaba                   Belde                      Köy                  süresi

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Yabancı dil durumunuz: (10 üzerinden değerlendiriniz)
Yabancı     dil                             Okuma     derecesi                    Yazma     derecesi              Konuşma     derecesi   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Mezun olduğunuz ortaöğretim okulunun:                               Mezuniyet                  Mezuniyet  
Okul     adı                                                              Bölümünüz                         yılınız                   Dereceniz
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Okul içi veya okul dışı katıldığınız aktivite veya yarışmalardan önemli birkaçını belirterek 
varsa alınan derece- ödülü yazınız. Yok ise hobilerinizi yazınız.

Faaliyet     veya     yarışmanın     adı                     Tarih     (yıl)          Kazanılan     Derece          Kazanılan     Ödül   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Belirtmek istediğiniz özel kabiliyet veya yetenekleriniz varsa yazınız.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Okul dışı zamanlarda (tatiller-okul zamanı) herhangi bir iş kolunda çalıştınız mı? Belirtiniz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Aile üyelerinizin yaşadığı yer veya yerleri belirtiniz?  (şehir-kasaba-belde-köy)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



8. Ebeveynlerden hayatta olmayan var mı? Varsa kimler, vefat tarihleri ile belirtiniz?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
9. Baba ve annenizin;                                                          Yaklaşık                 Varsa     bağlı     olduğu     
               Eğitim     durumu                  Yaşı                İş     durumu             aylık     geliri          sosyal     güvenlik     kurumu   
       

      Baba---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anne--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Kardeş sayısını belirtiniz?
           Erkek     Kardeş     sayısı                                    Kız     kardeş     sayısı                       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               
11. Okuyan kardeşleriniz hakkındaki aşağıda istenilen bilgileri yazınız
   Kardeşinizin     Adı   Yaşı           Okuduğu     Şehir-İlçe                     Okulun     adı                        Bölümü                Sınıfı

a--------------------- ------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------------- ------
           
b--------------------- ------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------------- ------

c--------------------- ------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------------- ------

d--------------------- ------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------------- ------

12. Ailenizin geçimine katkısı olan kardeşiniz var mı ? Varsa kimler nasıl ve ne kadar katkı 
yapıyor, belirtiniz?

a------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           
b------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Ailenizin oturmuş olduğu evin mülkiyet durumu nedir?(kendisine ait, kira, lojman....vs)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Okula (MYO) devam ettiğiniz süre içinde nerede ikamet ettiniz veya etmeyi planlıyorsunuz.? 
(aile, yurt, ev, akraba veya arkadaş yanında...)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Başka bir kurum-kuruluştan burs alıyorsanız ismini, burs miktar ve süresini belirtiniz.
Kurum     veya     kuruluş     adı                                          Burs     Miktarı/ay                              Burs     Süresi                     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
16. Bursun neden size verilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz.? Buradan alacağınız burs ile hangi 

ihtiyaçlarınızı karşılamayı planlıyorsunuz?

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Yukarıda beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu teyit ederken, bu bilgilerin gerçeğe uygun olmama halinin 
tespit edilmesi durumunda bursun kesilmesini, aldığım veya alacağım bursu yasal faizleri ile peşinen geri 
ödemeyi ve diğer yasal sorumlulukları karşılamayı taahhüt ederim. 

                                                                                                 
                                                                                                           İMZA      
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