RÜġTÜ AKIN VAKFI BAġKANLIĞI’NA ;
RÜġTÜ AKIN VAKFI tarafından, maddi desteğe muhtaç, baĢarılı Türk gençlerine eğitimde fırsat ve
imkan eĢitliği vermek ve onların kabiliyetleri ölçüsünde en üst düzeyde yetiĢmelerine katkıda bulunmak
amacı ile verilecek olan burstan yararlanmak istiyorum. RÜġTÜ AKIN VAKFI burs esaslarını okudum,
durumum burs Ģartlarına uygundur. RÜġTÜ AKIN VAKFI burs Ģartlarına uyacağım. Burs
Yönetmeliğinin 22. Maddesinin Ģartlarını yerine getirmediğim takdirde bursumun kesileceğini biliyorum.
Bu sebeple bütün gücümle burs Ģartlarını sağlamaya çalıĢacağım. Tarafımdan verilen bütün bilgi ve
belgelerin doğru olduğunu bildiririm.
Arz ederim.
Öğrencinin Adı Soyadı :
Okulu

:

Sınıfı

:

Tarih

:

Ġmza

:

EKLERĠ :
EK-1 Dilekçe
EK-2 Kimlik Formu
EK-3 Gelir Durum Formu
EK-4 Öğrenim Durum Formu / Öğrenci Belgesi
EK-5 ÖSYM Sonuç Belgesi
EK-6 Üniversite Öğrenim Belgesi
EK-7 Vicdani Yükümlülük Belgesi
EK-8 Staj ve ĠĢ Yükümlülük Belgesi
EK-9 Ġkametgah Senedi
EK-10 Nüfus Cüzdan Sureti
EK-11 TC Kimlik Numarası ( Öğrencinin )

OKUL ADRESĠ :
TEL:

EV ADRESĠ

:

TEL:

Ek 1

KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ

1. Adı / Soyadı :
2. Doğum tarihi (gün, ay, yıl) :
3. Doğum yeri
4. Uyruğu

:

:

5. Nüfusa kayıtlı olduğu yer :
6. Bitirdiği okulların adı,
Bitirme yılı, bitirme derecesi
Ġlkokul

:

Ortaokul
Lise

:

:

Lise dengi okul :
7. ÖSYM puanı ve yılı :
8. Baba adı ve soyadı, ölmüĢse yılı :
9. Anne adı ve soyadı, ölmüĢse yılı :
10. Babanızın görevi
(Emekli veya ölmeden önceki) :
11. Annenizin görevi

(Emekli veya ölmeden önceki) :
12. Kaç kardeĢiniz vardır
(Adları, YaĢları, Öğrenimleri) :
13. Aile reisinin bakmakta olduğu
fert sayısı

:

14. Ailenizin ikametgah adresi :
15. Ailenizin geçim sorumluluğu
kimin üzerindedir :
16. Öğrenim sırasındaki adresiniz :
17. Burs veya kredi alıp, almadığınız :
18. Ailenizin yanında mı kalıyorsunuz :
19. Akrabanızın veya tanıdığınızın
yanında mı okula devam
ediyorsunuz

:

20. Yurtta veya pansiyonda kalıyorsanız
ne kadar aylık veriyorsunuz :
21. Bunların dıĢında kalıĢ Ģekliniz
varsa açıklayınız :
22. Anne Kızlık Soyadı :

Öğrencinin Adı, Soyadı :
Tarih
Ġmza

:

Ek 3

GELĠR DURUMU

1. Öğrencinin babasının yıllık net geliri :
2. Annesinin yıllık net geliri :
3. KardeĢinin yıllık net geliri :
4. Varsa eĢinin yıllık net geliri :
5. Babasının veya annesinin ölümü ile
öğrenciye bağlanan maaĢın yıllık net geliri :
6. Öğrenci ailesi kirada mı oturuyor :
7. Öğrencinin veya ailesinin evi var mıdır,
varsa takriben değeri, yıllık net geliri
ve ev adresi

:

8. Evden baĢka taĢınmaz veya taĢınır mal
ve kıymetler varsa takribi değeri ve
yıllık net geliri

:

9. Aileye ait varsa otomobil ve modeli :
10. Ailenin baĢka geliri varsa, miktarı :
11. Öğrenci resmi veya özel herhangi bir
baĢka kurumdan burs almakta mıdır :
12. Öğrenci bir iĢte çalıĢarak kazanç
sağlıyor mu

:

13. Cevaplarım doğrudur. Aksi çıkarsa
sorumluluğu kabul ediyorum. :
14. Bölümü dolduranın Adı ve Soyadı :
15. Öğrenci ile akrabalık derecesi

:

16. Adresi

:

17. Telefon numarası

Bölümü Dolduranın
Ġmzası ve Tarih:

EK 4

ÖĞRENĠM DURUMU

1. AĢağıda kimliği ve öğrenim derecesi yazılı öğrencimiz ....................................in
çalıĢmasının baĢarılı, davranıĢlarının iyi olduğu,

ders yılında

2. Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe muhtaç olduğu,
3. Yüz kızartıcı / anarĢik olaylara katılmadığı, her bakımdan dürüst ve güvenilir bir aday olduğu
tesbit edilerek, RüĢtü Akın Vakfı bursundan yararlanması uygun görülmüĢtür.

ÖĞRENCĠNĠN KĠMLĠĞĠ
ADI / SOYADI :
SINIFI :
SINIF NUMARASI :
OKUL ADI :
DERS YILI :

OKUL MÜDÜRÜ
Adı / Soyadı :
Ġmza / Mühür / Tarih :

EK-7

BURSLU VĠCDANĠ YÜKÜMLÜLÜK BELGESĠ

Öğrenim süresince baĢarı düzeyimi, Vakıf Burs ve Ödül Yönetmeliğinde belirtilen esasların üstünde
tutmağa çalıĢacağım.
Vakıf etkinliklerine katılacağım.
Vakıf ile iliĢkilerimin sürekli olması içim öğrenim sırasında ve mezun olduktan sonra adresimde olacak
değiĢiklikleri zamanında Vakıf’a bildireceğim.
Öğrenimimi tamamlayıp iĢ hayatına atıldıktan sonra, en az Vakfın bana ödediği burs tutarını, ödemeye
baĢlayacağım tarihteki değeri üzerinden belli bir ödeme planı ile geri ödemeyi veya benim gibi en az
bir Türk gencine Vakıf aracılığı ile burs vermeyi, baĢkasının Vakıfa bağıĢta bulunmasını sağlamaya
çalıĢmayı vicdani bir yükümlülük olarak biliyor ve kabul ediyorum.

Burslu Öğrencinin
Adı ve Soyadı :
Daimi Ġkametgah adresi ve
Telefonu :

Tarih ve Ġmza :

EK-8

STAJ VE Ġġ YÜKÜMLÜLÜK BELGESĠ

1. VAKIF YÜKÜMLÜLÜKLERĠ :
a. RüĢtü Akın Vakfı, öğrencilere Vakıf Burs ve Ödül Yönetmeliği esasları dahilinde bursu karĢılıksız
verir.

b. Bursiyer öğrencilere öğrenim devresinde Vakıfa bağıĢta bulunan Akın Grubu
Müesseselerinde staj yapma olanaklarını sağlar.
c. RüĢtü Akın Vakfından burs alarak Öğretim Kurumundan mezun olan öğrencilere isterlerse ve
ihtiyaçta varsa Akın Grubu Müesseselerinde tercihen iĢ verilir.
2. ÖĞRENCĠNĠN YÜKÜMLÜLÜĞÜ :
a. Öğrenci burs aldığı süre içerisinde, RüĢtü Akın Vakfı’nın staj yapma ve iĢ verme
hususundaki önerilerini öncelikle değerlendirir.
b. Öğrenci bu minval üzere çalıĢmasını yüksek tutar ve okurken veya mezun olduğunda Ģartları
oluĢmuĢsa RüĢtü Akın Vakfı’na müracaat eder.

ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI

RÜġTÜ AKIN VAKFI

