
 

 

 

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 baba adına kayıtlı taşınmaz mülkiyeti olup olmadığına dair 

sorgulama E-Devlet üzerinden yapılacak, herhangi birinin üzerine kayıtlı bir mülkiyet var ise ilgili tapu 

dairesinden ayrıntısı alınacak………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                    

6- Başvuruyu yapan öğrenci nüfus dairesinden tüm aile bireylerini gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği alması 

gerekiyor. (Vukuatlı Nüfus kayıt örneği Anne veya Baba adına alınırsa tüm aileyi gösterir)……..…………….. 

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 var.                        Raporu dosyaya ekledim.  

b) Bedensel engelli kardeşim var.                           Raporu dosyaya ekledim. 

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.  Yukarıda istenilen belgeler E-DEVLET üzerinden temin edile bilinir. Aileyi geçindirmekle yükümlü kişi emekli 

ise maaş bordrosu E-Devlet üzerinden, emekli değil ise çalıştığı yerden kaşe ve ıslak imzalı olarak alması gerekmektedir. 

Ailede engelli biri beyan edilir ise dosyaya mutlaka raporu eklenecektir, eklenmeyen rapor olur ise değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Tapu sorgusunda aileye ait mülkiyet çıkar ise ilgili tapu dairesinden mutlaka ayrıntısı alınacaktır.  

 

 

 



                                                                                                                                                               

 

     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   
 

Formun çıktısı alındıktan 
sonra bu alana vesikalık 

fotoğraf yapıştırınız. 
 

Fotoğraf 

T.C Kimlik No  

Öğrencinin 

Öğrenim Sırasında 

Kalacağı yer ve 

Adresi 

 Ev                     Özel Yurt                Devlet Yurdu      

Aile Yanı                 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 Mezun Olduğu Lise ve Kayıtlı Olduğu Üniversite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C- Başvuru yapan öğrencinin bedensel engeli               Var           Yok             
      
     Kardeşimin bedensel engeli                                          Var           Yok 
Herhangi birinin cevabı evet ise açıklaması 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
D-Öğrencinin Ailesi Hakkında Bilgi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

E-Adayın Eklemek İstedikleri (Verdiğiniz bilgiler dışında ilave etmek istediğiniz bilgiler) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................                                                                                                                

Hangi Liseden Mezun Olundu 
(Özel Lise ise kaçıncı sınıfta geçti ve burs oranı) 

 

Üniversite: Fakülte: 
 
 
 

Bölüm: Üniversiteye Giriş Yılı: 

Üniversiteye Girişte Esas alınan ÖSYS 
Puanı: 

Üniversiteye Girişte Esas alınan ÖSYS Puan Türü: 

Üniversiteye Yeni Kayıtlar 
için 

Ara sınıflar için 
Hazırlık                                           ……….. 
1. Sınıf  
(Hazırlıktan Muhaf Olanlar için) ……….. 

1. Sınıf (Hazırlık Okuyanlar için)………… 
2. Sınıf                                           ………… 
3. Sınıf                                           ………… 
4. Sınıf                                           ………… 
5. Sınıf                                           ………… 
6. Sınıf                                           …………   Öğrenim Süresi: 

 
 
 

Kalan Öğrenim Süresi: 

Ailenin İkamet Adresi 
 

 
Ailenin oturduğu ev 
 
 

MÜLK…………………             

KİRA…………………... 

AKRABAYA AİT…… 

DİĞER………………… 

Ev Kira İse Aylık veya Yıllık Kira Miktarı 
 



   Form 4 

 

Anne Baba Hakkında Bilgi 
 

Bilgi Anne Baba 
Hayatta mı?                   Sağ                 Ölü                 Sağ                 Ölü 
Medeni durumu nedir? Boşanmış            Evli               Dul Boşanmış              Evli             Dul 
Adı Soyadı   

Yaşı   
İşi (açık olarak ne iş yapıldığı yazılacak)   

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) 
ARAÇ VAR İSE MODEL VE YILI YAZILACAK 

 

  

Kalıcı hastalık ya da bedensel engeli var 
mı? Varsa lütfen kısaca açıklayınız. 

  

Bağlı Oldukları Sosyal Güvenlik Kuruluşu SSK         BAĞ-KUR         Emekli Sandığı SSK         BAĞ-KUR        Emekli Sandığı 

Anne-Baba haricinde aileye maddi 
katkıda bulunan kişi ve miktarı 

Adı-Soyadı Maddi Destek Miktarı 

 
           * Halen okumakta olan kardeşler: 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

*Vakfımızdan kardeşiniz veya yakınınız burs aldı mı? 

Adı - Soyadı Yakınlık Derecesi Hangi Yıl Bölümü 

    

    

 

 

Adı-Soyadı Yaşı Okulu Sınıfı 

    

    

    

 
Adı-Soyadı 

 
Eğitimi 

 
Cinsiyeti 

 
Yaşı 

 
        İşi 

 
Medeni Hali 

Varsa Size 
Aylık Katkı 

Miktarı 
  Erkek / Bayan     

  Erkek / Bayan     

  Erkek / Bayan     



 Form 5 

 

GÜNEY EĞİTİM VAKFI BURS KOŞULLARI 

1- Dört yıl ve üstü örgün eğitim kurumunu kazanan öğrenciler ve ara sınıfta okuyan öğrenciler (En az 2,00 not ort. 
gerekmektedir) burs başvurusunda bulunabilir.  

2- İki Yıllık ve Açık Öğretimde okuyan öğrenciler burs başvuru yapamaz. 

3- Son sınıf öğrencileri burs başvurunda bulunamazlar. 

4- Özel ve vakıf üniversitelerinde %100 burslu olarak okuyan öğrenciler burs başvurusunda bulunabilir. 
5- Aynı aileden ikinci bir kardeşe burs verilememektedir. 
6- Koşulları uyan adaylar, istenilen belgelerle birlikte web sayfamızdaki bilgi formunu doldurarak Vakıf Müdürlüğü’ne 

teslim ederek burs başvurusunda bulunurlar. Başvuru zamanı; 13 Eylül ile 13 Ekim arasında yapılır. Sonuçlar Aralık ayının 
son haftası açıklanır. 

7- Eğitim İşleri Komisyonunca yapılacak yeni bursiyer seçiminde maddi desteğe olan ihtiyaçları ve giriş sınavında alınan 
puanları göz önünde bulundurulur. 

8- Yüksek Öğrenim bursları, öğrenime başlama tarihinden itibaren her yıl 10 ay olarak ödenir. Ancak ilk başvuruda                    
değerlendirme bitimi biriken ödemeler Şubat ayında ödenmeye başlanır.  
9- Aşağıdaki koşullarda öğrencinin bursu  kesilir: 

9.1.Sınıfta kalanların, okulla ilişiği kesilenlerin ve sınıfı geçtiklerini Ekim sonuna kadar belgelemeyenlerin, 
9.2.Öğrencinin ekonomik durumunda Vakfın verdiği bursa ihtiyaç duymayacak derecede iyileşme olanların, 
9.3.Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde bulundukları; yargı ve öğretim kurumları kararı ile veya 
güvenilir belgelerle sabit olanların, 
9.4.Vakfa yanlış veya eksik beyanda bulunanların, 
9.5.Burs vereceği öğrenciyi kendisi saptayan şartlı burs verenlerin taahhütleri bir yılı kapsadığı için, ertesi yıl 
yenilenmeyenlerin bursu kesilir. 
9.6.Not ortalaması 2,00’nin altına düşen öğrencinin 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: ..................................................................... 

                                                                                                                                        
 

 
 



GÜNEY EĞİTİM VAKFI 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BURSİYERİ/ BURSİYER ADAYI /BURSİYER AİLESİ/BURSİYER ADAYI AİLESİ 

 AÇIK RIZA METNİ 
KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI VE İLETİŞİM İZNİ 

 
Güney Eğitim Vakfı (GEV/Vakıf) tarafından iletilen aydınlatma metni ile tarafıma, işlenecek kişisel veri kategorileri, 

işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun 
kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni 
www.guneyegitimvakfi.org.tr adresinde yer alan aydınlatma metnini ilgili linke tıklayarak tarafımca okunmuştur ve de yazılı 
bir nüshası da elden verilmiştir.  

 
6698 Sayılı KVKK 5/2. md uyarınca açık rızam olmaksızın verilerimin işlenmesini gerektiren haller müstesna olmak kaydıyla, 
Bursiyer / Bursiyer Adayı/ Bursiyer Ailesi/Bursiyer Adayı Ailesi sıfatlarından birisi ile Veri Sorumlusu GEV’e yazılı, sözlü, sms 
veya dijital ortamda tamamen kendi insiyatifimle verdiğim/bildirdiğim  

 
- Kimlik, iletişim, özlük, sağlık ve finans bilgilerimin, 
- Anne-babam ve kardeşlerimin kimlik, iletişim, özlük, sağlık ve finans bilgilerinin, 
- Fotoğraf ve görüntü gibi bilgilerimin,  
- tüm aktivitelerde görüntülenecek fotoğraflarımın, video kayıtlarımın,  
- Vakıf’tan aldığım ve alacağım bursun miktarına ilişkin bilgilerimin,  
 
Bursiyer / Bursiyer Adayı / Bursiyer Ailesi / Bursiyer Adayı Ailesi olduğum GEV’in kayıtlarına işlenmesine; aktivite ve toplantı 
duyurularını göndermek ve her türlü iletişim kurmak için kaydedilmesine, kullanılmasına, proje, gezi, tiyatro, şenlik gibi 
etkinlikler ile ilgili reklam bilgilendirme yapılması amacıyla tüm bu verilerimin paylaşılmasına; gelecekte açılış, davet, toplantı 
ve aktivitelerde, yurt içi ve yurt dışı organizasyonların düzenlemesi amacıyla turizm firmaları ile paylaşılmasına; tarafımdan 
toplanan/toplanacak bilgi, resim, fotoğraf, videolarla bilgilendirme, dergi, gazete, kitapçık, albüm hazırlanmasına, 
çoğaltılmasına, vakfa ait web sitesi ve tüm sosyal medya hesaplarında belirtilmesine ve yayınlanmasına, çoğaltılmasına, 
paylaşılmasına; Vakfın bağlı bulunduğu üst kuruluş olan İçişleri Bakanlığı ve Vakıflar Genel ve Bölge Müdürlüğü ile Dernek İl 
Müdürlüğü ve bunlarla beraber vakfın yurt içinde bulunan tüm şubeleri ile paylaşılmasına, gerektiği takdirde vakıf avukatı ile 
de paylaşılmasına ve yukarıda belirttiğim tamamen kendi inisiyatifimle verdiğim şahsıma ve aileme ait tüm verilerin, 
silinmesini istemediğim sürece,  hukuki ilişki (Üyelik) bittikten sonra kanuni saklama süresi olan 10 (On) yıl müddetle 
saklanmasına özgür iradem ile açık rızam ile onay veriyorum. 
 

Aşağıdaki kutucuğa “okudum, kabul ediyorum” yazılacak. 
                    **                                                                                                      ** 
 
VERİ SAHİBİNİN ADI -  SOYADI     
Veri Türü - Bursiyeri/ Bursiyer Adayı/ Bursiyer 
Ailesi/Bursiyer Adayı Ailesi 

 

T.C. NO                  

İMZASI  

 
Veri Sahibi 18 Yaşın Altında İse Velisinden Alınacak Açık Rıza Onayı 

VELİ ACIK RIZA ONAYI  
Aşağıdaki kutucuğa “okudum, kabul ediyorum” yazılacak. 

                    **                                                                                                      ** 
 
VERİ SAHİBİNİN ADI -  SOYADI     
Veri Türü - Bursiyeri/ Bursiyer Adayı/ Bursiyer 
Ailesi/Bursiyer Adayı Ailesi 

 

T.C. NO                  

İMZASI  

 



KENDİNİZİ TANITIR MISINIZ? (En az 5 cümle ile) 

 
KISA-ORTA-UZUN VADELİ HEDEFLERİNİZİ BELİRTİR MİSİNİZ? 

  



 
 
 
 

FAVORİ FİLMİNİZ NEDİR? NEDEN? 

  
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI İLE NELERİ TAKİP EDİYORSUN? 

  


