
 

 

“MARTI” ORTA ÖĞRENİM BURSU BAŞVURU FORMU 
2017- 2018 Eğitim – Öğretim Yılı 

 

I.BÖLÜM  

Bu bölümdeki sorular öğrenci tarafından eksiksiz olarak doldurulduktan sonra KALEV’e 

(Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı) teslim edilecek, KALİD (Kadıköy Maarif Koleji ve 

Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği) ile birlikte değerlendirilecek, uygun bulunursa burs 

verilecektir. Soruların eksik cevaplanması ve doğru olarak cevaplandırılmaması halinde bu 

form işleme konmaz; yanlış bilgi tespit edildiğinde, bu durum daha sonra tespit edilmiş olsa 

dahi burs kesilir. 

 

1.Adı, Soyadı      :                   

2.Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl)    : 

3.Doğum Yeri (İlçe/İl)     : 

4.Cinsiyeti      : 

5.Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer (İlçe/İl)   : 

6. Sınıfı / Okul Numarası / En son karne ort.           : 

7. Baba Adı-Soyadı, Mesleği (Vefat etmişse yılı) : 

8.Anne Adı-Soyadı, Mesleği (Vefat etmişse yılı) : 

9.Kardeşlerin (Adı, Yaşı, Okulu /Mesleği)  : 

   1) 

   2)  

   3) 

   4) 

10.Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fert sayısı: 

 (Yukarıda belirtilenler dışındaki kişileri belirtiniz) 

11.Sizin ve ailenizin geçimi kimin sorumluluğundadır?: 

12.Ailenizin ikametgah adresi ve telefon numarası : 

 

13.Okula devam ettiğiniz sürece kaldığınız yer : 

   A) Ailenizle birlikte     : 

   B) Akraba veya tanıdık yanında   : 

   C) Yatılı        : 

   D) Diğer (Açıklayınız)    : 

 

14.Başka herhangi bir yerden burs/kredi alıyor musunuz:  

 

  

 

15.Kendinizi, ailenizi ve neden burs talep ettiğinizi detaylı olarak anlatınız. (Arka sayfayı da 

kullanabilirsiniz) 

 

 

 

 

 

  Vesikalık 

  Fotoğraf 



 

 

Bu bölümde tarafımdan verilen tüm bilgilerin doğru olduğunu bildiririm. 

 

Öğrencinin 

Adı ve Soyadı   : 

Telefon Numarası  : 

E-posta   : 

     

Tarih / İmza   : 

 

II.BÖLÜM  

Bu bölümdeki sorular öğrenci velisi tarafından eksiksiz olarak doldurduktan sonra KALEV’e 

(Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı) teslim edilecek, KALİD (Kadıköy Maarif Koleji ve 

Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği) ile birlikte değerlendirilecek, uygun bulunursa burs 

verilecektir. Soruların eksik cevaplanması ve doğru olarak cevaplandırılmaması halinde bu 

form işleme konmaz; yanlış bilgi tespit edildiğinde, bu durum daha sonra tespit edilmiş olsa 

dahi burs kesilir. 

 

1.Aile fertlerinin toplam yıllık/net gelirleri (belgelenecektir)  : 

2.Baba veya annenin vefatı halinde öğrenciye  

   bağlanmış olan maaşın yıllık/net tutarı (belgelenecektir)  : 

3.Ailenin oturduğu ev 

    A) Kendine ait (Varsa yaklaşık değeri)    : 

    B) Kira (belgelenecektir)      : 

    C) Aile fertlerinden birine ait başka ev var mıdır?   : 

         (Varsa yaklaşık değeri)      : 

4. Aile fertlerinden birine ait otomobil var mıdır? (Varsa modeli) : 

5.Ailenin başka geliri varsa, kaynağı ve yıllık/net miktarı  : 

 

Bu bölümde tarafımdan verilen bilgilerin doğru olduğunu bildiririm. Aksi çıkarsa sorumluluğu 

şimdiden kabul ederim. 

 

Velinin 

Adı Soyadı    : 

Öğrenciye yakınlık derecesi  : 

Adresi     : 

Telefon numarası   : 

Tarih     : 

 

İmza     : 

 

Bu forma eklenecek belgeler:   

 

Muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi  

Nüfus cüzdanı fotokopisi,  

Ailenin geçimini sağlayan kişi (ler)in maaş miktarını gösterir belgeler,  

Kira kontratı fotokopisi(varsa),  

Geçen yıl burs aldı ise bir önceki yıla ait karne fotokopisi 


