
KAHRAMANMARAŞ EĞİTİM VAKFI (KEV)                    (Foto 
YÜKSEKÖĞRENİM BURSU BAŞVURU FORMU           yapıştırılabilir) 

 

Öğrencinin Adı - Soyadı   

TC. Kimlik No  

Öğrencisi Olduğu Üniversite  

Bölümü ve Sınıfı  

Doğum Yeri ve Tarihi  

Babasının Adı – Soyadı  

Annesinin Adı – Soyadı  

Babasının Mesleği  

Annesinin Mesleği  

Ailenin Ortalama Aylık Net Geliri (TL)  

Kendisi Hariç Kardeş Sayısı Yok (  )     1 (  )     2 (  )     3 (  )      4 (  )     5 ve Daha Fazla (  ) 

Okula Devam Eden Kardeşi Yok (  )         Var   (  ) (Var ise sayısı: ............)  

Üniversitede Okuyan Kardeşi Yok (  )         Var  (   ) (Var ise sayısı: ............) 

Ailesinin Oturduğu Ev Kendilerinin ( ) Kira ( ) Kira ise bedeli: .......................) Lojman ( )             
Başka (Belirtiniz)......................................................................... 

Ailesinin İkamet (Ev) Adresi  

Ailesinin Telefon Numarası  

Öğrencinin İkamet (Ev) Adresi  

Öğrencinin Cep Telefon Numarası  

Hakkınızda Bilgi Alınabilecek Kişilerin    
Adı Soyadı - Mesleği ve Telefon      
Numarası 

1) 

2) 

İstenen Belgeler (Burs formunun vakıf     
komisyonunca değerlendirilmesi sonrasında istenecek    
belgeler) 

1) Eksiksiz doldurulmuş burs başvuru formu, 
2) Bir adet vesikalık fotoğraf. 
3) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı onaylı örneği. 
4) Adli sicil belgesi. 
5) Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınacak      

öğrenci olduğunu gösterir belge. 
6) Anne – baba çalışıyor ise, maaş bordrosu örnekleri. 
7) Üniversitede öğrenci olan kardeşi var ise, onun öğrenci olduğuna         

dair üniversitesinden alınacak öğrenci belgesi. 

*Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Verdiğim bilgilerin yanlış çıkması halinde, bursumun            
kesilmesi ve verilen bursun benden tahsilini kabul ediyorum. Ayrıca TC Devleti kanunlarınca varlığı, kuruluşu              
onaylanmamış herhangi bir örgüte, derneğe, illegal bir oluşum veya yapıya üye olduğumun, gösterilerine katıldığımın              
ve/veya propagandasını yaptığımın tespit edilmesi halinde bursumun kesileceği, verilen bursların benden tahsil            
edileceği konusunda bilgilendirildim. Bu durumda aldığım bursun benden tahsil edilmesini kabul ve taahhüt ederim. 
**KEV Bursları karşılıksızdır. Ancak Vakıf’tan burs almış olanların, mezun olup çalışmaya başladıktan sonra en az               
bir burs sağlaması, KEV’e maddi veya manevi katkıda bulunması, KEV’in gönüllü elçisi olmayı kabul etmesi,               
vicdani bir yükümlülük olarak beklenir. 
Önemli Uyarı: Vakfın burs alan öğrencilere yönelik düzenlediği aktivitelere geçerli bir mazereti olmaksızın katılamayan              
öğrencilerimizin, yönetim kurulunca bursunun kesilmesine karar verilir. 
Öğrencinin Adı Soyadı: .......................................................... İmza: .................................... Tarih: .............................. 



 


