
 

             
 
T.C. Kimlik No    : ...................................................................................................... 

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

Sınıfı ve Fakülte Numarası  : ...................................................................................................... 

Doğum Yeri ve Yılı   : ...................................................................................................... 

Nüf.Kayıtlı Olduğu Yer  : ...................................................................................................... 

Bitirdiği Lise ve Dengi Okulun Adı : ...................................................................................................... 

Bitirme Yılı/ Bitirme Derecesi  : ...................................................................................................... 

Fakülteye giriş puanı ve yılı  : ...................................................................................................... 

Geçen Yılki Ders Geçme Notu Ort. : ...................................................................................................... 

Adli/Disiplin Cezası Alıp Almadığı : ...................................................................................................... 

Ailenin Sosyo-Ekonomik Durumu :  
 
Baba Adı  : ...................…...İşi  ..........................Aylık Geliri ..........................TL. Hayatta  E ( ) H ( ) 

T.C.Kimlik  No : .................................... 

Anne Adı  : ...................…...İşi  ..........................Aylık Geliri ..........................TL. Hayatta  E ( ) H ( ) 

T.C.Kimlik  No : .................................... 

Her ikisinin emeklilik sonrası herhangi bir işte çalışıp çalışmadığı : Geliri/Ay ....................................TL. 

Ailenin toplam aylık geliri   : ………………………..…………………………….……..TL. 

Anne baba boşanmış ( ) belgesi eklenecek. 

Ailenizin sahip olduğu gayrimenkuller :…………………………………………………….…………..  
(Ev,arsa,otomobil gibi) 
  
Ailenin oturduğu ev    : Mülk ( ),Lojman ( ),Kira ( ),Ödenen Kira/Aylık………..TL. 
(Kira Kontratı eklenecek) 
 
Ailenin ev adresi  : …………..…………………………Telefon :. ……………. 

Kaç kardeşiniz var? 

Cinsiyeti  Yaşı    İlköğretim/Lise/ Üniversite Öğrencisi       İşi/Adresi Medeni Hali (E/B) 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Bir başka üniversite öğrencisi kardeşin öğrenci belgesi eklenecek. 

 

 
 

Ç.Ü. TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ 
(ÇukurovaTIPMED) 

ÖĞRENCİ BURS BAŞVURU FORMU 
 

 

 

 

 

FOTOĞRAF 



 

Bedensel özrünüz varsa yazınız : ……………………………………………………………………….... 

Ailenizde özürlü varsa belirtiniz : …………………………………………………………………………. 

Şehit Çocuğuyum(belgesini ekleyin) : …………………………………………………………………………. 

Gazi Çocuğuyum(belgesini ekleyin) : ……………………………………………………………………..….. 

Ailenin Sağlık Güvencesi  :  

Baba : Emekli Sandığı ( ), SSK ( ), Bağ-kur ( ), Yeşil Kart ( ) 

Anne : Emekli Sandığı ( ), SSK ( ), Bağ-kur ( ), Yeşil Kart ( ) 

Öğrenim sırasında kalmakta olduğunuz yer : …………………………………………..……………………. 

(Yurt,pansiyon,aile ile birlikte,akraba gibi) 

Herhangi bir yerden burs alıp alınmadığı : Burs (   )  Miktarı :                Kredi (      )  Miktarı :       

Ailenizin yanında kalmıyorsanız kalmakta olduğunuz yerin ; 

Adresi  : ………………………………………………………………………………..………….. 

Telefonu  : ………………………………………………………………………………………….... 

Ödediğiniz kira/Aylık: ………………………………………………………………………………………….... 

Cep Telefonu/Faks : ………………………………………………………………………………………….... 

e-mail  : ………………………………………………………………………………………….…  

Ç.Ü. İş Bankası Kampüs IBAN No :………………………………………………………………….… 

NOT : 1. Burs formuna, ailenin geçimini sağlayan aile reisinin çalıştığı kurumdan maaş bordrosu (gelir 
      durumuna ait belge) örneği eklenecek,Çiftçilik,esnaf,sanatkar v.b.işle iştigal edenler bağlı    
      oldukları kurum ve kuruluşlardan alacakları belgeleri ekleyeceklerdir. 
2. Öğrencilerin kurum ve kuruluşlardan almakta olduğu burslar kayıtlarına işlenmektedir. Her yıl 

sonunda başarı belgeleri istendiğinden doğru beyanda bulunmayanlar değerlendirmeye 
alınmayacaktır.  

3. Öğrenci yanlış beyanda bulunduğu takdirde burs ve yemek yardımı derhal kesilir,disiplin 
soruşturması açılır.  

4. Formun tamamı doldurulmadığında ve istenilen belgeler eklenmediği takdirde burs formları    
 değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
 

    Tarih: ……………………………….Beyanımın doğruluğunu kabul ederim. 
 
         Öğrencinin Adı,Soyadı 

          İmzası  

 

BURSUN NEDEN SİZE VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 

 

  


