EKLER
1- Burs başvuru dilekçesini (Form 1) doldurdum………………………………………………………………………………………….
2- Burs başvuru formu (Form 2-3-4) doldurdum………………………………………………………………………………………….
3- GEV burs koşullarını okudum ve imzaladım…………………………………………………………………………………………….
4- SGK’dan anne ve baba adına ilişki durum belgesini aldım (Form 6)…………………………………………………………
5- Tapu Kadastro Müdürlüğünden anne ve babama ait kayıtlı taşınmaz mülkiyeti olup olmadığına dair
belgeleri aldım (Form 7)
Çukurova Tapu Müdürlüğü
Seyhan Tapu Müdürlüğü
Yüreğir Tapu Müdürlüğü
Sarıçam Tapu Müdürlüğü
6- Nüfus dairesinden vukuatlı nüfus kayıt örneği aldım………………………………………………………………………………
7- Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 1 fotoğraf ekledim…………………………………………………………………………….………
8- Maaş bordrosu veya diğer gelir belgesi ekledim (Aileyi geçindirmekle yükümlü kişi veya kişilerin)………
9- ÖSYM sınav sonuç belgesi ve okul kayıt belgesi kopyaları, öğrenci ara sınıfta ise transkript (sınıf geçme
belgesi – not dökümü) ekledim……………………………………………………………………………………………………………………
10- Okuyan kardeşler için okullarından alınan öğrenci belgesini ekledim………………………………………………………
11- Ev mülk değil ise kira kontratı veya akrabaya ait ise belgesini ekledim…………………………………………………….
12- a) Öğrencinin bedensel engelli raporu yok
b) Öğrencinin bedensel engelli raporu var

Raporu dosyaya ekledim.

C) Anne veya babanın bedensel engeli yok
d) Anne veya babanın bedensel engeli var

Raporu dosyaya ekledim.

NOT:
Yukarda istenilen 12 belge tamamlandıktan sonra yanlarındaki kutucuklar işaretlenecektir. İşaretlemiş olduğunuz
kutucukların sorumluluğu formu dolduran kişiye ait olup eksik belge olması durumunda dosya değerlendirmeye
alınmayacaktır.

Form 1

GÜNEY EĞİTİM VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
ADANA

Burs Başvuru Formundaki bilgilerin doğru olduğunu, burs koşullarını incelediğimi, bursiyer
seçilmem halinde Vakıf Yönetim Kurulunun alacağı bütün kararları kabul edeceğimi beyan eder,
burs almam için değerlendirmeye alınmamı arz ederim.

...../...../..........

Öğrencinin Adı Soyadı: ......................................................
İmza: .................................................................................

Form 2

BURS BAŞVURU FORMU
A- Öğrenci Hakkında Genel Bilgi
Adı ve Soyadı
T.C Kimlik No
Öğrencinin
Öğrenim Sırasında

Kalacağı yer ve
Adresi

Ev
Aile Yanı

Özel Yurt

Devlet Yurdu

Formun çıktısı alındıktan
sonra bu alana vesikalık
fotoğraf yapıştırınız.

Fotoğraf

Diğer

Adres:

Aylık Ödediği - Ödeyeceği Yurt/Ev Kirası (kendine düşen pay)

Ev Telefonu
Cep Telefonu
Başka Telefon
E-Posta

Hakkınızda bilgi alabileceğimiz kişi veya Vakıf üyesinin
Adı-Soyadı

Telefon Numarası

DİKKAT!!! Önemli Not
1- Adaylar, tüm formları eksiksiz olarak dolduracaktır. Eksik formlar değerlendirme dışı
kalacaktır.
2-Verilen bilgilerin doğruluğu araştırılacaktır. Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda
bulunan, beyan dışı ve yanıltıcı bilgi verenlere burs verilmeyecektir. Burs verilmiş ise
bursu kesilecek ve aldığı bursun faiziyle geri alınacaktır.
3-Burs Başvuru formu ve dilekçesini doldurulup, istenilen belgeler ve tüm evraklarla birlikte
web sayfamızdaki bilgi formunu doldurarak hepsini kapaklı şeffaf dosya içinde Vakıf
Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
4- Başvuru zamanı; okulların açılış tarihine göre Eğitim İşleri Komisyonu tarafından tespit
edilir.

Form 3

B- Öğrencinin Kayıtlı Olduğu
Üniversite:

Fakülte:

Bölüm:

Üniversiteye Giriş Yılı:

Üniversiteye Girişte Esas alınan ÖSYS Üniversiteye Girişte Esas alınan ÖSYS Puan Türü:
Puanı:

Üniversiteye Yeni Kayıtlar
Ara sınıflar için
Hazırlık
……….. 1. Sınıf (Hazırlık Okuyanlar için)…………
için

1. Sınıf
2. Sınıf
(Hazırlıktan Muhaf Olanlar için) ……….. 3. Sınıf
4. Sınıf
5. Sınıf
6. SınıfÖğrenim Süresi:
Öğrenim Süresi:
Kalan

C-Başvuru yapan öğrencinin bedensel engeli

Var

Yok

…………
…………
…………
…………
…………

Var ise kısaca açıklaması

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
D-Öğrencinin Ailesi Hakkında Bilgi
Ailenin İkamet Adresi
Ailenin oturduğu ev

MÜLK…………………
KİRA…………………...
AKRABAYA AİT……
DİĞER…………………

Ev Kira İse Aylık veya Yıllık Kira Miktarı
Ev Telefonu
E-Adayın Eklemek İstedikleri (Verdiğiniz bilgiler dışında ilave etmek istediğiniz bilgiler)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Form 4

Anne Baba Hakkında Bilgi
Bilgi

Anne

Hayatta mı?
Medeni durumu nedir?
Adı Soyadı
Yaşı
İşi (açık olarak ne iş yapıldığı yazılacak)

Sağ
Boşanmış

Baba

Ölü
Evli

Sağ
Dul

Ölü

Boşanmış

Evli

Dul

Aylık Geliri
Ailesinin varsa ek geliri (kira, banka faizi vd.)
Ailesinin sahip olduğu mal varlığı (ev, araç,
arsa-tarla, bahçe, dükkan vb. hisseli olanlar dahil)

Kalıcı hastalık ya da bedensel engeli var
mı? Varsa lütfen kısaca açıklayınız.
Bağlı Oldukları Sosyal Güvenlik Kuruluşu
Anne-Baba haricinde aileye maddi
katkıda bulunan kişi ve miktarı

SSK

BAĞ-KUR

Emekli Sandığı

SSK

Adı-Soyadı

BAĞ-KUR

Emekli Sandığı

Maddi Destek Miktarı

* Halen okumakta olan kardeşler:
Adı-Soyadı

Yaşı

Okulu

Sınıfı

* Mezun-Okul Terk-Boşanmış vb. (Evinizde ikamet eden kardeşler) :
Adı-Soyadı

Eğitimi

Cinsiyeti
Erkek / Bayan
Erkek / Bayan
Erkek / Bayan
Erkek / Bayan

Yaşı

İşi

Medeni Hali

Varsa
Size
Aylık

Katkı
Mikta
rı

Form 5

GÜNEY EĞİTİM VAKFI BURS KOŞULLARI
1- Dört yıl ve üstü örgün eğitim kurumunu kazanan öğrenciler ve ara sınıfta okuyan öğrenciler burs başvurusunda bulunabilir.
2- Son sınıf öğrencileri burs başvurunda bulunamazlar.
3456-

Özel ve vakıf üniversitelerinde %100 burslu olarak okuyan öğrenciler burs başvurusunda bulunabilir.
Aynı aileden ikinci bir kardeşe burs verilememektedir.
Burs başvurusunda bulunacak ara sınıfların genel not ortalaması 1.80’nin altında olması durumunda başvuru yapamazlar.
Öğrenimi tamamlayan her GEV BURSİYERİ ilerde kendisi gibi en az bir gencin yetişmesi için aldığı bursa eş zamanda,
mezuniyetinden en fazla 5 yıl içinde başlamak ve o yılın saptanmış bedelleriyle şartsız olarak bir başka öğrenciye burs
vererek geri ödemeyi taahhüt eder.

7- Koşulları uyan adaylar, istenilen belgelerle birlikte web sayfamızdaki bilgi formunu doldurarak Vakıf Müdürlüğü’ne

teslim ederek burs başvurusunda bulunurlar. Başvuru zamanı; 1Eylül ile 30 Eylül arasında yapılır. Sonuçlar Aralık ayının
son haftası açıklanır.
8- Eğitim İşleri Komisyonunca yapılacak yeni bursiyer seçiminde maddi desteğe olan ihtiyaçları ve giriş sınavında alınan
puanları göz önünde bulundurulur.
9- Yüksek Öğrenim bursları, öğrenime başlama tarihinden itibaren her yıl 10 ay olarak ödenir. Ancak ilk başvuruda
değerlendirme bitimi biriken ödemeler Şubat ayında ödenmeye başlanır.
10- Aşağıdaki koşullarda öğrencinin bursu kesilir:
10.1.Sınıfta kalanların, okulla ilişiği kesilenlerin ve sınıfı geçtiklerini Ekim sonuna kadar belgelemeyenlerin,
10.2.Öğrencinin ekonomik durumunda Vakfın verdiği bursa ihtiyaç duymayacak derecede iyileşme olanların,
10.3.Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde bulundukları; yargı ve öğretim kurumları kararı ile veya
güvenilir belgelerle sabit olanların,
10.4.Vakfa yanlış veya eksik beyanda bulunanların,
10.5.Burs vereceği öğrenciyi kendisi saptayan şartlı burs verenlerin taahhütleri bir yılı kapsadığı için, ertesi yıl
yenilenmeyenlerin bursu kesilir.
10.6. Genel not ortalaması 1.80’nin altında olanların bursu kesilir.
Bursun kesilmesini gerektirecek diğer sebep ve faktörler, Eğitim İşleri Komisyonunca değerlendirilerek karara
bağlanır. Sınıfta kalıp bursu kesilenlerden, ertesi yıl sınıfını geçenlerin ve bursun kesilmesini gerektiren neden ve sonuçların
ortadan kalkmasıyla, öğrencilerin başvuruları halinde durumları Eğitim İşleri Komisyonunca tekrar incelenerek burs tahsis
edilebilir.

Vakıf Tarafından Düzenlenecek Eğitim ve Kültür Etkinliklerine Katılacağımı, tarafımdan verilen bütün bilgi
ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu, bilgilerin değişmesi durumunda en kısa zamanda vakfı haberdar
edeceğimi, bilgilerdeki yanlışlık ve eksiklik durumunda GEV tarafından verilen bursun kesileceğini ve vakfın o
güne kadar ödenen burslardan dolayı tazminat hakkı doğacağını beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

Velinin

Öğrencinin

Adı Soyadı: ...................................................

Adı Soyadı: ..........................................................

İmza: ...........................................................

İmza: .....................................................................

Form 6
Tarih ..../...../.........

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE
ADANA

………………………………………………. Üniversitesi’nde okumaktayım. Yapmış olduğum burs talebi için
kurumunuzda ANNE ve/veya BABAMIN kayıtlarının olup olmadığına dair gerekli incelemelerin
yapılmasını ve sonucun belirtilmesi için gereğini arz ederim.
……./……/……

Adı Soyadı: ..................................................
T.C.Kimlik Numarası:....................................
İmza: ...........................................................

Anne Adı Soyadı: .........................................

Baba Adı Soyadı:........................................ ..

T.C.Kimlik Numarası:....................................

T.C.Kimlik Numarası:...................................

Form 7

……………………………………….. TAPU KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE
ADANA

………………………………………………. Üniversitesi’nde okumaktayım. Yapmış olduğum burs talebi için
kurumunuzda ANNE ve/veya BABAMIN adına kayıtlı taşınmaz mülkiyetlerinin olup olmadığına
dair gerekli incelemelerin yapılmasını ve sonucun belirtilmesi için gereğini arz ederim.
……../…../……

Adı Soyadı: ..................................................
T.C.Kimlik Numarası:....................................
İmza: ...........................................................

Anne Adı Soyadı: .........................................

Baba Adı Soyadı:........................................ ..

T.C.Kimlik Numarası:....................................

T.C.Kimlik Numarası:....................................

