
O. AILEYE AiT GELIR VE VARlıK BILGiLERi
(Aşağdaki tabloda belirttiğiniz tüm gelir bilgilerine ait belgeleri lütfen ekleyiniz. Herhangi bir yerde çalışmıyorsa,
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan üişiksizlik belgesi eklenmelidir.)

ANNE BABA

Avlık i Yıllık Gelir

Yıllık Faiz Ve Temeltil Geliri

Aluıan Yıllık Nataka Tutan

Ölüm AvlKlı'ndan Balllanmış Maaş

Aylıl<i Yıllık Emekli Maası Tutan
Ayni Yardımların Yıllık Tutarı

Yıllık Ikram "e -
Sahip otdu(ıu Işletmeden Yıllık Geliri

Kira GeI.leri

Hasatllmd Geliri

Diller Gellrier ""çıklamalı olarak belirtiniz)
TOPLAM YILUK GELJR

1. Oturduğunuz <N: D Kendi <Nimiz DAile büyüğüne ait DKira D Lojman

2. Ailenin mülkiyetinde veya ortaklığında olan dığer gayrimenkuller ve myiç bedelleri (lütfen açıklamalı olarak belirtiniz):

3. Aile bireylerin" kullanımında olan taşıt araçları Qütfen açıklamalı olamk belırtinlz):

4. Aileniz size ne kadar haçlık veriyor? (aylık. yıllık vb.)

Burs Isteme nedeninizi açıklayınız: _ . ~__ - _ -- -

Maddi olanağı kısıtlı olan başarılı öğrencilere karşıltksız burs olanağı saı;)lama amacını gOden Vaktınızdan bana burs tahsis
edildiği takdirde, vakfınlZln burs şartlarına uyacağımı, bursun devamının Iyi derecede başarılı olma şartına (borçlu geçme
başarısız sayılır) bağlı olduğunu göz önünde bulundumcağımı. Borusan Kocabo/ık Vakfı'ndan burs aldığım sOre boyunca başka
resmi veya özel kuruluş veya kuruluşların karşılıksız bursundan yararlanmayacağımı aksi takdirde a1dıQım burs meblağlarını geri
ödeyerek bOtOn hukuki mesuliyetine katlanacağımı taahhüt ederim. Yukanda belirtilen sarvet beyanı hususundaki bilgilerin
(D maddelen) doQruluğunu ve bu formdaki bilgilerin doğru olduQunu teyit ederim.

ÖMENCININADI SOYAOI: _
TARIH: __ i , _

IMZA:

VAKıF TARAFINDAN DOLDURU LACAK
BURS TAHSIs EdILIp EOILMEDIQI: _
TARIH: __ I_I __

YETKlLJi IMZASı:

BURS BAŞLANGıÇ TARIHI: ~~_

BURS BITIŞ TARIHI . _

BANKA HESAP BilGilERI

BANKAADI
lBANNO
ŞUBEADil IL: ,

Ek Belgeler:
1. Döneme ait öğenci belgesi (okulonaylı)
2. Aile gelirini göslerir belgeler (Bknz "D" bendi)
3. Vukualh Nufus Kay~ örneği
4. Nüfas cQzdanı fotokopisi
5. Sabıka kaydı
6. B. önceki öğrenim dönemine ait başarı durumu belgesi (Dönem sonu lranskript fotokopisij

Bu form ve ekli belgeler Borusan Kocabıyık Vakfı'na aittir, iade edilemez.
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