GEMLİK TİCARET BORSASI
BURS BAŞVURU FORMU 2018-2019

ÖĞRENCİNİN KİMLİK BİLGİLERİ
Adı
Soyadı
Cinsiyeti
TC Kimlik Numarası
Doğum Tarihi
Doğum Yeri

:
:
: ERKEK
:
:
:

( )

BAYAN

( )

ÖĞRENCİNİN OKUL BİLGİLERİ
Kazandığı Üniversite
Fakülte
Bölüm
Kazandığı HAM Puan ve Türü

:
:
:
:

ÖĞRENCİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ev Telefonu
Cep Telefonu
E-mail
İkamet Adresi

:
:
:
: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
OKULU DEVAM EDEN ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞARI - DEVAM DURUMU

Okulunu uzattı
Dersten başarısız
Dersleri zayıf, bütünlemelerde geçti,
Dersleri başarılı, sınıfını geçti,

(
(
(
(

)
)
)
)

Üniversiteye Giriş Puanı
Lise Diploma Notu

………………..
………………..

Sınıf geçme notu

……………….

ÖĞRENCİNİN AİLE BİLGİLERİ
Baba
Anne
Anne-Baba

: Sağ
: Sağ
: Ayrı

( )
( )
( )

Vefat
Vefat
Beraber

( )
( )
( )

KARDEŞ BİLGİLERİ :
1 Kardeş İlköğretimde
2 Kardeş İlköğretimde
1 Kardeş Ortaöğretimde
2 Kardeş Ortaöğretimde
Dershaneye Giden
1 Kardeş Yükseköğretimde
2 Kardeş Yükseköğretimde

:
:
:
:
:
:
:

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

ÖĞRENCİNİN ÜNİVERSİTEDE BARINMA DURUMU :
Ailesinin Yanında ( )
Özel Yurtta
( )

Yakının Yanında
( )
Yetiştirme Yurdunda ( )

Devlet Yurdunda ( )
Kirada
( )

BAŞKA BİR KURUMDAN KREDİ-BURS ALIP ALMADIĞI:
Yurtkurdan Katkı Kredisi
Yurtkurdan Öğrenim Kredisi
Özel Bir Kuruluştan Burs

: Alıyorum
: Alıyorum
: Alıyorum

( ) …………..tl
( ) ………..…tl
( ) ………..…tl

Almıyorum ( ) ……….tl
Almıyorum ( ) ……….tl
Almıyorum ( ) …..…..tl

GEMLİK TİCARET BORSASI
BURS BAŞVURU FORMU

AİLENİN EKONOMİK DURUM BİLGİLERİ
Gayri mülkünüz var mı ?

Yok

( ) Var ise nedir ?

Ev

( ) Arsa

( ) Arazi-bahçe ( )

Ailenin oturduğu evin durumu ?

Kendi Evi

( ) Yakınının evi

( )

Kira

( )

Aracınız var mı ?

Yok

( ) Var

( )

Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu
kişi sayısı (çalışanlar hariç)

iki kişi

Ailenin toplam geliri nedir ?

Asgari ücret
daha fazla

Ailenizde özürlü birey bulunmakta mı ?

( ) üç kişi ( )
( )
( )

dört kişi

( ) beş kişi ( ) Daha fazla

1.900 TL ye kadar ( ) 2.800 TL ye kadar ( ) 3.500 TL ye kadar ( )

Evet

( ) Hayır

( )

Evet ise özürlü bireyin geliri var mı ?

Evet

( ) Hayır

( )

Varsa, geliri nereden açıklayınız.

……………………………………………………………………………………

Hakkınızda bilgi alabileceğimiz kişi veya kişiler
AD - SOYAD
1- …………………………………………………………………………………………………………
2- …………………………………………………………………………………………………………
3- …………………………………………………………………………………………………………

AİLE REİSİNİN :
Adı
Soyadı
Doğum Tarihi
Bağlı Bulunduğu Kurum
İş Telefonu
Cep Telefonu
İş Adresi
Ev Adresi

:
:
:
:
:
:
:
:

( )

İRTİBAT TELEFONU
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

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

Borsanızın Yüksek Öğrenimde okuyan öğrencilere vermiş olduğu Burs’dan yararlanmak istiyorum. Aşağıdaki ifadelerimin doğruluğunu ve bir
değişiklik olması halinde Odanıza bilgi vereceğimi beyan eder, burs alabilmem hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
İMZASI

BAŞVURU TARİHİ

GEMLİK TİCARET BORSASI
BURS BAŞVURU İÇ YÖNERGESİ
GENEL ŞARTLAR
a) T.C vatandaşı olmak.
b) Çalışkan ve Başarılı olmak.
c) Herhangi bir firma ve kuruluşta çalışmamak.
d) Lise ve Dengi mesleki teknik orta öğretim kurumlarından mezun olup yükseköğretim kurumlarına lisans eğitimi
düzeyinde kayıt yaptırmış olmak.
e) İkametgâhının Gemlik ve üniversite öncesi eğitim ve öğretiminin büyük kısmını Orhangazi’ de tamamlamış olmak,
f) Öğrencinin kendisi veya ailesi öğrencinin eğitim giderlerini karşılayamayacak durumda olması.
g) Devlet aleyhine herhangi bir suçtan dolayı mahkûmiyet kararı açılmış adli sicil kaydının olmaması, herhangi bir idari
ve disiplin soruşturması bulunmaması.
h) Burs almaya hak kazanmış öğrencilerin almakta olduğu burslarının devam edebilmesi için, eğitim aldığı dönemdeki
tüm derslerinden geçmiş olması, yıl sonunda da bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olduğunu 1. ve 2. yarıyıl sonunda
okuldan getirileceği resmi transkript belgesi (okul tarafından mühürlenmiş imzalanmış olacak) ile ispatlamak.
ı) Ara sınıflarda okuyup, yeni başvuruda bulunan öğrenciler de okuldan alacakları transkript belgelerini ve sınıf
geçtiklerine dair öğrenci işlerinden alacakları belgelerini başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.
i) Yükseköğretimde okuyan iki kardeşten ikisinin de başvurması halinde sadece bir kardeşe burs verilecektir.
j) Burslar içinde bulunulan eğitim öğretim dönemi için verilmektedir. Her yıl yapılacak başvurularla burs alacakların
listesi yeniden oluşturulmaktadır. Burs almak isteyen öğrenciler her yıl yeniden başvurmak zorundadır.
k) Burs alacak öğrenciler, yapılacak puanlama sonrasında alınacak puan sıralamasına göre belirlenecektir.
l) Burs başvurularının fazla olması durumunda yönetim kurulunun kararıyla noter kurasına başvurabilecektir.
m ) Başvurulardan meclisçe belirlenen sayıda burs hakkı kazanan öğrenci sayısına ulaşılamaması durumunda,
meclisçe belirlenen sayıdaki burs hakkı kazanmış öğrenciye dağtılacak hibe miktarı, o yıl için burs almaya hak kazanan
öğrencilere eşit şekilde pay edilerek dağıtılacaktır.
n ) Yükseköğrenim gören ve ara sınıflarda bulunan öğrencilerin, eğitim aldığı her iki dönemdeki tüm derslerinden
başarılı olması ve yıl sonunda bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olması gerekmektedir. O yıla ait ilk dönemde en az
bir dersinden başarısız olan öğrencinin bursu kesilerek, sırasıyla yedek listedeki öğrencilere burs verilir.
o) Üniversitelerin Lisans bölümlerinden birinde öğrenim görmek veya kazanmış olmak.
ö) Bu form ile yerine getirilmesi istenen şartları yerine getirmeyen öğrenciye burs verilmeyecek, istenen belgelerde
herhangibir sahte evrak düzenlenmesi halinde hak kazanılan burs sonlandırılacaktır.
p) Her yıl 25 Ağustos - 25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen burs duyurusu ve talep toplamalarına zamanında
başvurmak.
r) Burs başvuruları ve sonuçlarına yönelik yapılacak duyuruları www.orhangazitso.org.tr web adresinden takip etmek
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
a) Lise veya dengi okul diploma fotokopisi (okulundan onaylı veya aslı ile birlikte)
b) Vukaatlı Nüfus kayıt örneği, Nüfus cüzdan fotokopisi,
c) Adli Sicil Kaydı
d) Gelir ve maaş belgeleri
e) İkametgah belgesi
f) İkamet edilen konut kira ise kira kontratı, konut kredisi ödeniyor ise bankadan alınacak yazı.
g) 1 adet fotoğraf
h) Yükseköğretimde okuyan kardeş var ise, öğrenci belgesi.
ı) Okul kazananlardan kazandıklarına dair ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi, (Okul başladığında, okul kayıt belgesi veya
öğrenci belgesi ayrıca alınacaktır. Bu belgeyi getirmeyenlere burs ödemesi başlatılmayacaktır).
j) Ara sınıflarda okuyan öğrenciler okuldan alacakları transkript belgeleri ve sınıf geçme belgeleri başvuru formuna
eklenecektir. (bu belgeler gelmeden burs verilse dahi ödeme yapılmayacak ve burs hakkı diğer öğrenciye geçecektir).
k) Burs başvuru formu.

