
BURS/KISMİ BURS BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
 

Her bölümde (10. ve 13. bölümler hariç) sadece bir seçenek işaretlenecektir. İşaretsiz bölüm 
bırakılmayacaktır. 10. ve 13. bölümlerde duruma göre birden fazla seçenek işaretlenebilir. 

 
Burs/kısmi burs başvuru formu öğrencinin kanuni velisi tarafından doldurulacaktır. Anne ve babanın 
boşanması durumunda velayet hakkı kimde ise formu o doldurur. 

 
Burs/kısmi başvuru formu doğru ve eksiksiz olarak doldurulmalı, işaretlenen yerlere ait belgeler eksiksiz 
olarak verilmelidir. Yönetimce yapılacak inceleme sonunda beyana aykırı durumlar tespit edildiğinde 
ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

 
Formdaki bilgilerde bir değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliği öğrenci veya velisi 30 gün içinde 
yazılı olarak ilgili Okul Müdürlüğü’ne bildirmekle yükümlüdür. 

 
Geçmiş yıllardan okul ücreti borcu bulunanların burs/kısmi burs başvuruları değerlendirme dışı bırakılacak, 
usulüne uygun olarak doldurulmayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular ise işleme 
konulmayacaktır. 

 
a)Öğrencinin adı ve soyadı yazılacaktır. 
b)Öğrencinin cinsiyeti işaretlenecektir. 
c)Öğrencinin başlayacak eğitim-öğretim yılında devam edeceği sınıf ve okul numarası yazılacaktır. 
d)Öğrencinin en son bitirdiği okulun adı yazılacaktır. 

 
* İSTEK Okulları’nda okuyan  başka kardeş veya kardeşler var ise, kardeşlerden biri için evrakların aslı teslim 
edilmek şartıyla diğerleri için evrakların fotokopisi teslim edilebilir. Her öğrenci için ayrı form doldurulacaktır. 
Her bir kardeşin formuna diğer kardeşlerin adı, soyadı ve okulu yazılacaktır. 

 
1) Öğrencinin bitirdiği okulun resmî okul mu, özel okul mu yoksa İSTEK Okulu mu olduğu 
işaretlenecektir. 

 
2) Öğrencinin başarı durumu  işaretlenecektir. 

 
3) Öğrencinin bu alanda belgelendirilmiş başarı derecesine uygun olanlardan sadece biri işaretlenecektir 
(Son iki senede aldığı en iyi derece). Bunu kanıtlayan belge de okula teslim edilecektir. 

 
4) “Hayatta”nın haricinde bir durumun  işaretlenmesi halinde anne ve/veya babanın ölü, şehit veya sakat 
olduğunu, anne-babanın boşanmış olması durumunda velayetin kimde olduğunu ispatlayan belge 
okula teslim edilecektir. 

 
5) Ailenin oturduğu  evin durumunu belirten en uygun şık işaretlenecektir. Oturulan evin lojman olması 
halinde evin durumunu belirten belge, ailenin başka birinin yanında oturması veya kirasız oturması 
durumunda bu imkanı sağlayanlardan alınmış imzalı yazı ile evin tapu  fotokopisi, evin kiralı olması 
durumunda kira kontratının  bir nüshası ile oturulan eve ait emlak vergi beyannamesinin fotokopisi, kendi 
mülkü ise tapusunun fotokopisi, anne-baba ayrı olup, anne ya da baba ailesinin yanında oturuyor ise; 
oturulan evin kira olması halinde kira kontratı, kendilerinin olması halinde tapu fotokopisi okula teslim 
edilecektir. 

 
6) Öğrencinin sakatlık veya uzun süreli tedavi durumu  varsa tam teşekküllü bir hastaneden durumu 
belirten sağlık raporu  okula teslim edilecektir. 

 
7) Aile reisinin mesleğine ve durumuna uyan grup işaretlenecektir. Özel veya  resmi kurumlarda 
çalışıyorsa çalışılan kurumdan mesleğini ve çalışmasını kanıtlayan belge, serbest meslek sahipleri vergi 
levhasının fotokopisini, şirket ortağı iseler ortaklıklarını kanıtlayan belge ve ortağı olduğu şirketin vergi 
levhasının fotokopisini, diğer meslek sahipleri ile çalışmayan emekliler durumlarını kanıtlayan resmi 
belgelerin suretlerini okula teslim edecektir. (Evraklar yetkili merci ve/veya kurumca onaylı değilse kabul 
edilmeyecektir.) 

 
8) Aile reisinin baba olması durumunda annenin mesleğini belirten durum işaretlenecektir. 7. şıkta 
belirtildiği gibi annenin mesleğini kanıtlayan resmi belgeler okula teslim edilecektir. (Evraklar yetkili merci 
ve/veya kurumca onaylı değilse kabul edilmeyecektir.) 
 

 
9) Anne, baba ve diğer aile fertlerinden çalışanların net gelirleri toplamı ile ailenin elde ettiği 
gayrimenkul ve diğer gelirlerinin toplamı neticesinde bulunan ailenin toplam net gelirlerine uyan grup 
işaretlenecektir. Ailenin senelik toplam kazançlarını ispat eden ilgili kurumlardan alınmış belgeler okula 
teslim edilecektir. (Evraklar yetkili merci ve/veya kurumca onaylı değilse kabul edilmeyecektir.) 



10) Ailenin oturulan ev ve sahip olduğu arsa dışında sahip olduğu gayrimenkulleri varsa ilgili gayrimenkul 
grupları işaretlenecektir. Yat, tekne  vb. de bu gruba  girer. Sahip olunan gayrimenkullerin emlak vergi 
beyannamelerinin veya diğer gayrimenkullerle ilgili sahiplik belgelerinin bir sureti okula teslim edilecektir. 

 
11) Ailenin binek aracı  olup olmadığı işaretlenecek; eğer  varsa, başvuru tarihine uyan,  noterlerde ve 
sigorta acentelerinde bulunan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin belirlediği, Ticaret 
Bakanlığı onaylı “Motorlu Araçlar Kasko Değer  Listesi”ne göre araba değeri işaretlenip bu listede mevcut  
araca uyan sayfanın fotokopisi ile aracın ruhsatının fotokopisi eklenecektir. Ailenin birden fazla arabası 
olması durumunda, birden fazla seçenek işaretlenebilecek, tüm araçlara göre belgeler düzenlenerek 
okula teslim edilecektir. 

 
12) Aile fertlerinin toplam sayısına göre işaretlenecek ve aile fertlerinin T.C. kimlik numaralarının 
bulunduğu kimliklerinin fotokopileri ve resmi makamlarca tasdik edilmiş ikametgah belgeleri okula 
teslim edilecektir. 

 
13) Aile de burs/kısmi burs için başvurulanın dışında öğrenim gören  (İSTEK Okulları dahil) kardeşlerin her biri için 
okuduğu  okula göre işaretlenecektir. Öğrenim gören  kardeşlerin kendi okullarından alınacak öğrenci olduklarını 
ispatlayan belgeler okula teslim edilecektir (varsa bursluluk durumlarını) . Okuyan 
diğer kardeşlerin sayısının üçü geçmesi durumunda en fazla üç kardeş işaretlenebilecektir. 

 
14) Ailede burs/kısmi burs başvurusu yapılan öğrenci dışında öğrenim görenlerden indirimli ve/veya yatılı 
okuyanların toplam sayısına göre işaretlenecektir. İndirimli ve/veya yatılı okuyanların durumlarını kanıtlayan 
resmi belgeler okula teslim edilecektir. 

 
15) Öğrencinin anne ve babasının en son mezun olduğu okullar yazılacaktır. 

 
*Ailenin burs/kısmi burs müracaatı esnasındaki ikametgah adresleri ve telefon numaraları açıkça 
yazılacaktır. 

 
AÇIKLAMA kısmına ise gerek  duyduğunuz konuda not yazabilirsiniz. 


