İSTANBUL  ERKEK  LİSELİLER  EĞİTİM  VAKFI
DESTEK BURSU TALEP FORMU
(Lise  ve  Üniversite  Öğrencileri  için)
(2013-2014)
2020-2021
1) TALEP  ETTİĞİNİZ  BURS

2) KİMLİK  BİLGİLERİ

Orta  Öğretim:

Adınız  :

Lisans:

Soyadınız  :

Yurt  dışı  Lisans:

T.C.Vatandaşlık  No:

3) FOTOĞRAF

Cinsiyetiniz :
Doğum  tarihiniz :
Doğum  yeriniz  :
Medeni haliniz :

4) İLETİŞİM  BİLGİLERİ
E-mail (Bildirilmesi zorunlu):
Ailenizin ev adresi :
Kaldığınız  yurt  veya  ev  adresi  :
(Ailenizden  ayrıysanız)
Aile evi telefonu:
Kaldığınız  yurt  veya  ev  telefonu:
Cep telefonu:

0
0
0

-

0
0
0

-

5) KAYITLI  OLDUĞUNUZ  OKULUN,  BÖLÜMÜN  ADI  /  SINIFINIZ  /  OKULA  GİRİŞ  TARİHİNİZ
Okulunuzun  Adı:  
Bölümünüz:
Sınıfınız:
Giriş  Tarihiniz:
6) ANNE-BABA BİLGİLERİ
Babanızın  adı  ve  yaşı:

Anne-Baba ayrı

Babanızın  eğitimi  ve  işi:

Baba  vefat  etmiş

Annenizin  adı  ve  yaşı:

Anne  vefat  etmiş
Anne-Baba  vefat  etmiş

Annenizin  eğitimi  ve  işi:
7) AİLENİZİN  OTURDUĞU  EV

8) AİLENİZİN  GELİR  BİLGİLERİ  (Lütfen  belgeleyiniz)

Ailenizin  mülkü

Babanızın  aylık  net  geliri  :

Kira (Bedeli)

Annenizin  aylık  net  geliri  :

Lojman (Bedeli)

Ailenizin  diğer  net  gelirleri  toplamı  :
Ailenizin  aylık  toplam  net  geliri  :

9) AİLEDE  HALEN  SİZDEN
BAŞKA  ÖĞRENİM  GÖRENLER
Yok
İlköğretimde:

kişi

Lisede:
Üniversitede:

10) AİLE  EVİNİZDE  HALEN  BERABER
OTURANLAR
Anne-Baba:
kişi
Çocuklar:
kişi
Dede-Nine:

kişi

kişi

Diğer:

kişi

kişi

Toplam:

kişi

11)  EĞİTİM  YAŞAMINIZLA  İLGİLİ  BİLGİLER  (Bitirdiğiniz  okullar)
BİTİRMİŞ  OLDUĞUNUZ  OKULUN  ADI

MEZUNİYET  YILINIZ

NOT ORTALAMANIZ

İlkokul
Ortaokul
Lise
12)  İELEV  HARİCİNDE  HALEN  BURS  ALIYORSANIZ  
Hangi Kurumdan
Miktarı
1.
2.
3.

14) TAKİP  ETTİĞİNİZ  YAYINLAR  /
KATILDIĞINIZ  SOSYAL  FAALİYETLER
Düzenli  
olarak gazete
okur
musunuz?
Okuyorsanız  
hangileri?

13)  İELEV’İN  ESKİ  BURSİYERİYSENİZ
Burs  aldığınız  ilk  dönem:
Burs  aldığınız  son  dönem:
İELEV’in  düzenlemiş  
olduğu  etkinliklere  
katıldınız  mı?

15)  KİŞİSEL  UĞRAŞLARINIZ  
(Yanıtınız  evet  ise  lütfen  ayrıntılarını  belirtiniz)
Sanatla  uğraşıyor  musunuz?  

Sporla  uğraşıyor  musunuz?  (Lisansınız  varsa  lütfen  belirtiniz.)
Sivil  toplum  kuruluşlarında  aktif  olarak  çalışıyor  musunuz?  
(Yanıtınız  evet  ise  lütfen  belgeleyiniz.)

Takip
ettiğiniz  köşe  
yazarları  veya  
gazete
bölümleri:
Üye  
olduğunuz  
dergiler:
Okuduğunuz  
son kitap ve
yazarı:
Gittiğiniz  son  
konser,
izlediğiniz  son  
film ve
tiyatro:

Sosyal   faaliyetleriniz   var   mı?   Lisedeyken   “Kültür   Haftası,   Spor  
Şöleni”   vb   etkinliklerde   aktif   olarak   görev   aldınız   mı?  
Üniversitenizdeki   kulüplerde   aktif   olarak   yer   alıyor   musunuz?  
Belirtiniz.

İELEV’in  düzenlediği  organizasyonlarda  aktif  olarak  çalışmak  
ister misiniz?

16)  AİLENİZDE  İSTANBUL  ERKEK  LİSELİ  VARSA
Adı,  Soyadı  ve  Mezuniyet  Yılı

17)  RAPORLA  BELGELEYEBİLECEĞİNİZ  
BEDENSEL  ENGELİNİZ  VARSA  LÜTFEN  
AÇIKLAYINIZ

1.
2.
3.
18)  YABANCI  DİLİNİZ  VE  SEVİYESİ

Çok  İyi

İyi

Orta

Az

19)  BİR  YIL  ÖNCEKİ  NOT  ORTALAMANIZ
(Lütfen  belgeleyiniz)

Almanca
İngilizce
…
…
Yukarıdaki  bilgilerin  tam  ve  doğru  olarak  tarafımca  doldurulduğunu  ve  değişiklik  olduğunda  7  gün  içinde  bildireceğimi  beyan  ederim.
Söz  konusu  bilgilerin  tam  ve  doğru  olmadığı  belirlendiğinde  bursumun  kesileceğini  biliyorum  ve  almış  olduğum  burs tutarını  Vakfınızın  
uygun  gördüğü  şekilde  geri  ödemeyi  üstleniyorum.
Şayet  burs  programına kabul  edilirsem,  eğitim  hayatımı  tamamlayıp  iş  yaşamına  atıldıktan  sonra,  İstanbul  Erkek  Liseliler  Eğitim  Vakfı  
burs  fonuna  katkıda  bulunmayı  ve  başkalarının  da  katkıda  bulunması  için  uğraşmayı  vicdani  bir  yükümlülük  biliyorum.    
Saygılarımla.

Teslim alan :

Burs  verilmesine  karar  verilmiştir

Ad-Soyad,  İmza  ve  Tarih

Teslim tarihi :

Burs  verilmemesine  karar  verilmiştir

