KON-ER
KONYA ERMENEKLİLER KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ

ÖĞRENCİ BURS MÜRACAAT FORMU
Öğrenci Tanıtma Belgesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Doğum Yeri ve Tarihi
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl
Baba Adı ve Mesleği
Anne Adı ve Mesleği

:…………………………………………………………………………………………………..
:…………………………………………………………………………………………………..
:……………………………………………………………………………………………………
:……………………..…….İlçesi………………….………Köy/Mah……………………
:………………………………………………Mesleği………………………………………
:………………………………………………Mesleği.………………………………………
(Emekli bile olsa mesleğini yazınız.)
7. Anne ve Baba durumu/Sağ,vefat etti ayrı veya beraber yazınız: ………………………………………………….
8. Okuduğunuz Üniversite ve Bölüm:………………………………………………………………………………………………..
9. Okulunuzun bulunduğu il-ilçe :…………………………………………………………………………………………………..
10. İkametgah durumu ?
: Ailemle [ ] Özel yurt [ ]
Devlet yurdu [ ]
Kira [ ]
11. Yurt veya kira ise ödenen ücret
:………………………………………………………..
12. Babanızın aylık net geliri
:………………….……………………………(Bilmiyorum denmeyecek)
13. Annenizin aylık net geliri
:………………………………………………………………………………………..
14. Ailenizin ek geliri var mı?varsa miktarı :…………….………………………………………………………………………….
15. Ailede birlikte yaşadığınız kişi sayısı :………………………………………………………………………………………
16. Ailede okuyan kardeşlerinizin sayısı :.……………………İlköğretim……………………Üniversite……………
17. Aile kirada mı oturuyor?
:………………………………………………………………………………………..
18. Kirada oturuyor ise aylık kira miktarı :.……………………………………………………………………………………….
19. Ailenizin gelir getiren mülkü var mı? :…………………………………………………………………………………………
Cevabınız Evet ise yıllık gelir miktarı
:.……………………………………………………………………………………….
20. Başka yerden burs alıyor musunuz? :.................................. alıyorsanız aylık miktarı:……………
21. Daha Önce Koner’den burs aldınız mı?:……………………………………….Kaç yıl aldınız?…..…………………….
22. Hakkınızda bilgi verebilecek kişilere ait:
Adı ve Soyadı
Telefonu
Yakınlık Derecesi
1.Referans*
2.Referans*
Mahalle Muhtarınızın
* Vereceğiniz referanslar mutlaka sizi tanımalı ki sizin ve ailenizin hakkında bilgi alabilelim.
Verdiğim bilgilerin doğruluğu konusunda herhangi bir belge istendiğinde bu konudaki gerekli belgeyi
ibraz edeceğimi, verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim. Aksine bir durum olması halinde bursumun kesileceğini ve o ana kadar aldığım bursları da kanuni faizi ile birlikte geri ödeyeceğimi
kabul ve taahhüt ederim.
Öğrenci İletişim Bilgileri:
….. /…. /20..
Cep Tel
:……………………………………
Ad-Soyad-İmza
E-mail
…………………………………….
Kan grubunuz:……………………………………
Varsa Vakıfbank IBAN numaranız:…………………………………………………………………
Başvuruda Gerekli Belgeler
1Nüfus cüzdanı fotokopisi ,
2Öğrenci belgesi
3Eski öğrenciler için transkript
4Başvuru formu

D İ K K A T !!!
Değerli öğrencilerimiz;
-

Formu eksiksiz ve tam doldurunuz.

-

Sorulara tam ve doğru cevap veriniz.

-

Yazılarınız okunaklı olsun.

-

İletişim bilgileriniz doğru olsun.

TAAHHÜTNAME
Konya Ermenekliler Kültür Sanat ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (KON-ER)’den alacağım karşılıksız bursumun
devamı ya da sonlandırılabileceği konusunda aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt ederim.
1. Öğrenci tanıtım belgesinde verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, aksine bir durumun ortaya çıkması
durumunda bursumun derhal kesileceğini ve o tarihe kadar aldığım bursu kanuni faizi ile birlikte geri
ödeyeceğimi,
2. Ermenek ve yöre kültürünün yaşatılması, tanıtılması ve yöremiz insanlarıyla medeni ölçüler çerçevesinde
sıcak ilişkiler kurmaya gayret edeceğimi,
3. Çevremdeki hemşehrilerimi KON-ER’ e üye olması konusunda teşvik edeceğimi,
4. Burs verebilecek tanıdıklarımın dernekle temas etme konusunda yardımcı olacağıma, mezuniyetimin
sonrasında da burs verme konusunda kendimin de yardımcı olmaya çalışacağıma,
5. KON-ER’in düzenleyeceği faaliyetlerde kabiliyetim doğrultusunda katkı sağlamaya çalışacağıma ve dernek
çalışmalarına katılmaya çalışacağıma, yöremiz insanlarının ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olmaya gayret
edeceğime içtenlikle kabul ve beyan ediyorum.
……/……./ 20..
Ad ve Soyad
İmza

