MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
BURS BAŞVURU FORMU

1.Form online olarak doldurulacak, formun çıktısı alınıp öğrencinin vesikalık
fotoğrafı yapıştırılarak imzalanacak ve ek belgelerle birlikte teslim edilecektir.
2. Ek belgeler:
MSGSÜ öğrenci belgesi, transkript, ailenin tüm gelirlerini gösteren belgeler (beyan edilen gelirlere ait
belgeler), okuyan kardeşin ya da kardeşlerin öğrenci belgeleri, ailenin oturduğu yer kira ise kira
kontratı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve bir adet vesikalık fotoğraf.
3. Eksik doldurulan, ek evrakları tamamlanmamış olan başvuru formları dikkate alınmayacaktır.
4. Eski ve yeni tüm bursiyer öğrencilerin her yıl form doldurmaları ve mülakata katılmaları
gerekmektedir.
5. Başarı Bursu için başvuruda bulunanlar, formun sadece 1. ve 2. Bölümlerini dolduracaklardır.
1) Öğrenciye ait bilgiler
Adı – Soyadı:
Doğum yeri:

Uyruğu:

TC kimlik no:

Doğum tarihi:

Ev telefonu:

Cinsiyeti:

Evli

Medeni hali:

Cep telefonu:

Bekar

e-posta:

2) Öğrenim bilgileri
Öğrenci No:
Öğrenim kademesi

Ön lisans:

Lisans:

Lisansüstü:

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul adı:
Bölümü /Program adı:
Dönemi:
MSGSÜ Ön lisans / Lisans programı genel not
3.7 üzeri
ortalaması:
Üniversite akademik başarı sırası:

3.5 üzeri

3 üzeri

İlk 10

İlk 50

İlk 100

Fakülte/Yüksekokul akademik başarı
İlk 10
sırası:

İlk 50

İlk 100

Mevcut burslar (Kurum/Kişi, KYK Öğrenim ve Katkı Kredisi
Var:
hariç ):
Varsa adı:
Üniversite öncesi okul:

Yok:

Varsa aylık miktar:
Parasız yatılı

Devlet lisesi
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Özel lise

2.5 üzeri

3) Öğrencinin almak istediği burs türü
Nakdi Burs

Ayni Destek (Kitap. Kırtasiye,
Giysi vb)

Yemek Bursu
Başarı Bursu

İhtiyaç Bursu

4) Sağlık bilgileri
Fiziksel engeliniz var mı?

Var

Yok

Var

Yok

Varsa nedir?
Sürekli tedavi gerektiren bir
hastalığınız var mı?
Varsa nedir?

5) İkamet bilgileri
Öğrenim sırasında
barınılan yer

Akraba/Tanıdık yanı

Yurt

Kira

İstanbul’daki adresi:
(Tam adres yazılacaktır)
Aylık kira/Yurt aidatı miktarı (TL/Kişi başı):

6) Öğrencinin aylık gelir bilgisi
Eğitimi esnasında herhangi bir yerde çalışıyor mu? Çalışıyorsa çalıştığı yerin telefonu ve adresi:
Çalışıyorsa maaş tutarı (TL):
Aileden gelen gelir (TL):
Akrabadan gelen gelir (TL):
Almakta olduğu diğer burs/burslara ait gelir (TL):
Diğer gelir (TL):
Toplam gelir (TL):

2

Aile ile

7) Aileye ait bilgiler
Baba vefat

Anne vefat

Baba sağ

Anne baba ayrı

Anne sağ

Anne baba beraber

Anne baba ayrı ise kiminle yaşıyorsunuz?
Sizin ve ailenizin geçim sorumluluğu kimin veya kimlerin
üzerindedir?
Bu kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı (kendisi dahil):
Kardeş sayısı (siz dahil):
Okuyan kardeş sayısı (siz dahil):
Aile fertleri

Adı-Soyadı

Öğrenim
durumu

Yaşı

Mesleği

Emekli çalışmıyor
Emekli çalışıyor
Çalışmıyor
Çalışıyor
Emekli çalışmıyor
Emekli çalışıyor
Çalışmıyor
Çalışıyor
Öğrenci
Çalışmıyor
Çalışıyor
Öğrenci
Çalışmıyor
Çalışıyor
Öğrenci
Çalışmıyor
Çalışıyor

Baba

Anne

1. Kardeş
2. Kardeş
3. Kardeş
Başka şehirde öğrenim gören
kardeş sayısı

Çalışma durumu

3 ve 3’ten fazla kardeş

2 kardeş

1 kardeş

Evde yaşayan diğer fertler
Ailede engelli var mı?

Var

Yok

Var

Yok

Var

Yok

Varsa kimdir ve engeli nedir?
Ailede bakıma muhtaç olan var mı?
Varsa kimdir?
Sürekli tedavi gerektiren hastalığı
olan var mı?
Varsa kimdir ve hastalığı nedir?
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Toplam maaş
tutarı (TL)

8) Ailenin aylık gelir bilgileri
Maaş geliri (TL):

Kira geliri (TL):

Emekli geliri (TL):

Faiz geliri (TL):

Diğer gelir (Gelir türünü belirtiniz) (TL):

Toplam gelir (TL):
Ailenin oturduğu konut
Aileye Ait

Lojman

Kira

Başkasının yanında

Aile kirada oturuyor ise
kira miktarı (TL)

300-800

800-1500

1500-2000

2000 üzeri

Ailenin ek gelirleri dahil
aylık toplam net geliri (TL)

0-700

700-1000

1000-2000

2000 üzeri

Ailenin daimi adresi:
Ailenin ev telefon
numarası
Aileye ait motorlu taşıtlar:

Yılı:

Markası:

Modeli:

Aile üyelerinin varsa mal varlıkları (Ev, Dükkan, Tarla, Hisse Senedi, Küçük/Büyük Baş Hayvan vb.):

Ailenin ek gelir kaynakları:

Belirtmek istediğiniz özel durumları lütfen aşağıdaki bölümde açıklayınız.

Burs başvurumda verilen tüm bilgilerin doğruluğunu, yapılan tahkikat sonucu aksi ispatlanır ise uygulanacak
olan MSGSÜ Disiplin Yönetmeliği ilgili maddesi gereğince hakkımda disiplin işlemlerinin başlatılmasını ve
neticelerini kabul ettiğimi beyan ederim.
Tarih: ……. /……. /…….
Öğrenci adı – soyadı:
İmza:
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