BURS VE YARDIM BAŞVURU FORMU
(Bu form ile elde edilen bilgiler gizli tutulacaktır)
Soyadı:..................................
Adı:....................................... Doğum Yılı:.........................
Öğrenci No:..........................
Danışmanı:........................... Doğım Yeri:.........................
1. Cinsiyetiniz:
2. Medeni Durumunuz:
3. Uyruğunuz:
a. Kız
b. Erkek
a. Evli
b. Bekar
a. T.C.
b. Yabancı
5. Sınıfınız: a. Hazırlık
b. 1. sınıf
c. 2. sınıf
d. 3. sınıf
e. 4. sınıf
6. Mezun olduğunuz lisenin adı ve yeri: ..................................................................................
a. Parasız yatılı lise
b. Ücretsiz lise
c. Ücretsiz Anadolu / Fen Lisesi
d. Ücretsiz Meslek Lisesi (Dalınız:...............................................................)
e. Ücretli Özel Lise (Ücretinizi kim karşıladı:..............................................)
7. Fizisel bir özürünüz var mı?(Fiziksel özür burs ve yardım değerlendirmelerinde bir ölçüt değildir.)

a. Yok
b. Görme
c. İşitme
d. Yürüme
e. Diğer (belirtiniz........................)
8. Devamlı Tedavi gerektiren bir sağlık sorununuz var mı?
a. Evet (belirtiniz....................................................................)
b. Hayır
9. Üniversite yaşamında katılmak istediğiniz sanat ve kültür etkinliklerini işaretleyiniz
a. Müzik
b. Tiyatro
c. Resim
d. Folklor
e. Diğer (Belirtiniz..................)
10. Üniversite yaşamınızda katılmak istediğiniz spor etkinliklerini işaretleyiniz

a. Futbol

b. Basketbol

c. Voleybol

d. Yüzme

e. Diğer (Belirtiniz................)

11. Babanızın eğitim durumu nedir?
14. Annenizin eğitim durumu nedir?
a. Okul bitirmemiş
a. Okul bitirmemiş
b. İlk
b. İlk
c. Orta (Ortaokul, Lise Meslek Lisesi)
c. Orta (Ortaokul, Lise Meslek Lisesi)
d. Yüksek
d. Yüksek
e. Lisansüstü
e. Lisansüstü.
12. Babanız hayatta mı?
15. Anneniz hayatta mı?
a. evet
b. Hayır (Soru 14’e geçiniz)
a. evet
b. hayır (Soru 17’ye geçiniz)
13. Babanız halen çalışıyor mu?
16. Anneniz halen çalışıyor mu?
a. evet
b. hayır (Nedenini
a. evet
b. hayır (Nedenini
belirtiniz:......................................................)
belirtiniz:......................................................)
Babanızın Mesleği:.......................................... Annenizin Mesleği:..........................................
Halen yaptığı görev:........................................ Halen yaptığı görev:........................................
İşyerinin adresi:............................................... İşyerinin adresi:...............................................
......................................................................... .........................................................................
İşyerinin Telefon numarası:............................. İşyerinin Telefon numarası:.............................
17. Anne ve babanın birlikteliği
a. Birlikte
b. Boşanmış
c. Ayrı
d. Diğer (Belirtiniz................)
18. Ailenizin kiraya verdiği gayrimenkul(ler) var mı?
a. Evet (Belirtiniz:....................................................................)
b. Hayır
19. Ailenizin oturduğu ev
a. Kira
b. Lojman
c. Kendi evi
d. Yakınının evi
Ailenizin halen oturmakta olduğu ev adresi:
Telefon:
20. Ankara’da nerede kalıyorsunuz
a. Ailemin yanında
d. Özel bir yurtta

b. ODTÜ Yurdunda
e. Pansiyon/ortak kiralanan konutta

Ankara Adresiniz (Yukarıdakinden farklı ise):
Telefon:

c. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda
f. Akraba yanında

21. Ailenizin geçimine katkıda bulunan kişileri işaretleyiniz
a. Anne
b. Baba
c. Kardeşler (Sayısı:............)
d. Diğer (Belirtiniz:....................................................................................................)
22. Ailenizin aylık net geliri (maaş+ücret+kira+yan gelir+ürün geliri+serbest meslek
kazancı) ne kadardır ?
a. 350’den az
b. 351-650
c. 651-1000
d.1001-1300
e. 1301-1600
f. 1600 üstü
23. Geçimini ailenin gelirinden sağlayan (sizin ve evli olanların dışında) kardeş sayısı:
a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4 ve fazla
Anneniz, babanız ve sizin dışınızda geçimini ailenin gelirinden sağlayan kişiler:
Kişiler
Yakınlık derecesi
Yaşı
Eğitimi
1. Kişi
2. Kişi
3. Kişi
4. Kişi
Diğer (belirtiniz)
24. Orta öğreniminiz sırasında burs, kredi ya da yardım aldınız mı?
a. evet
b. hayır (Soru 26’ya geçiniz)
25. Orta öğreniminiz sırasında aldığınız burs, kredi ya da yardımları işaretleyiniz
Yardım Türü
Yardım eden kurum ya da kişi adı
a. Burs
b. Dershane ücreti
c. Okul ücreti
d. Kalacak yer
e. Diğer (belirtiniz)
26. Üniversite eğitiminiz sırasında burs, kredi ya da yardım almakta mısınız?
a. evet
b. hayır (Soru 27’yi atlayınız)
27. Üniversite eğitiminiz sırasında almakta olduğunuz burs, kredi ya da yardımları işaretleyiniz

a. Kredi ve Yurtlar Kurumu harç kredisi
c. ODTÜ bursu
e. ODTÜ yemek yardımı
(öğle/akşam/öğle+akşam)

b. Kredi ve yurtlar kurumu öğrenim kredisi
d. ODTÜ yurt yardımı
f. Diğer (belirtiniz:.................................)

Bu başvuruda verilen bütün bilgilerin doğruluğu araştırıldığında, yanlış ya da eksik bilgi
veren öğrencilere sağlanmış olan haklar geri alınacaktır ve ODTÜ disiplin yönetmeliğinin
3. maddesi uygulanacaktır.
Yukarıda verdiğim bilgiler doğrudur.
Soyadı, Adı:...............................................................

Tarih:...........................
İmza:............................

BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ BAŞKA BİR ŞEY VARSA LÜTFEN EKLEYİNİZ:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

