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ATOK İLHAN GASTRONOMİ EĞİTİM KATKI BURSU BAŞVURU FORMU 
(FORM_UBYO_01_001)  

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 
Öğrenci No:  

Adı Soyadı:  

Programı ve Düzeyi:  

Cep Telefonu:  

E-posta:  

 

BURS TALEBİ 
Bursun hangi dönem için talep edildiği  

Talep edilen burs miktarı  

Burs türü  

□Öğrenim ücretinden muafiyet 

□Yurt dışı staj katkı bursu (1500 TL) 
     Nakit burs ödemesi için Fibabanka Özyeğin Üniversitesi Şubesi’nde  başvuru    
     sahibi tarafından adına açılacak IBAN hesap numarası : 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 

Başarıyla tamamlanmış toplam AKTS  

Öğrenim durumunuz 
□Kayıtlı □Kayıt dondurmuş 

□Kayıtsız □Diğer  

Daha önce disiplin cezası aldınız mı? □Hayır □Evet  

Son dönem itibariyle GNO’nuz                             / 4.00 

 

ÖZÜ DIŞINDA ALINAN BURS VE DESTEKLER  
Kurum Adı Bursun kapsamı ve süresi Geri ödemeli / Karşılıksız Başvurdum / Alıyorum 

      

      

      

    

    

 

ÖZÜ’DEN ALINAN BURSLAR 
 Burs Türü Bursun Süresi ve Kapsamı 

Yurt bursu   

Yemek bursu   

Kitap bursu   

Nakit burs   

Daha önce İhtiyaç bursundan faydalandınız mı? 
 

İhtiyaç bursundan şu anda yararlanıyor musunuz?   

Daha önce AİGEK bursundan faydalandınız mı?  

AİGEK bursundan şu anda yararlanıyor musunuz?  

 

ÇALIŞMA BİLGİLERİ 
ÖZÜ kısmi zamanlı çalışma olanağı kapsamında: 
Çalıştığınız ÖZÜ birimi,  
Çalışma saati ve süresi,  
Yönetici bilgisi, 
Aylık gelir? 

 

ÖZÜ dışında çalışıyorsanız çalıştığınız yer ve aylık 
geliriniz? 
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AİLE BİLGİLERİ 
☐ Anne- Baba sağ ve birlikte ☐ Anne sağ, Baba vefat ☐ Anne –Baba vefat 

☐ Anne-Baba sağ ve ayrı ☐ Baba sağ, Anne vefat ☐ Diğer 

 

Anne Eğitim Durumu : Okul bitirmemiş  ☐ İlköğretim  ☐ Lise  ☐ Lisans  ☐ Lisansüstü  ☐ 

Baba Eğitim Durumu : Okul bitirmemiş  ☐ İlköğretim  ☐ Lise  ☐ Lisans  ☐ Lisansüstü  ☐ 

 

 
Meslek İşyeri adı Görevi İli Telefonu 

Anne :          

Baba :          

 

Kardeşlerin durumu ve sayısı : Sayı Okul / Kurum adı 

Okul öncesi :   

İlköğretimde okuyan :   

Lisede okuyan :   

Üniversitede (açık öğretim hariç) okuyan :   

Evde ve çalışmayan :   

Evde ve çalışan :   

Kardeşlerin Burs aldığı Kurum veya Kuruluşlar ve Burs 
Miktarları: 

 

 

İstanbul’da nerede ikamet ediyorsunuz? Yer Aylık ödenen ücretler 

Aile ile birlikte   

Bir yakınıyla birlikte   

ÖzÜ konukevinde   

Özel yurtta   

Kirada   

Diğer   

  

AİLE GELİR / BORÇ BİLGİLERİ 
Ailenin oturduğu konut tipi  (Kira, 
lojman, aileye ait vb.) 

İli / Semti Kira veya lojman ise aylık kirası (TL) 

   

 

Ailenizin veya sizin mülkiyetinizde ya da ortaklığınızda olan 
diğer gayrimenkuller ( Ev, Bina, Arsa, Tarla vb.) 

İli / Semti 

  

  

  

  

 

Ailenizin aylık ortalama net geliri?  

Aileniz dışında geçiminiz ile ilgilenen bir yakınınız varsa 
size ve ailenize ortalama aylık yardımı ne kadardır (TL)? 

 

 

Varsa ailenizin ve sizin aylık düzenli ödenen kredi veya 
borç(lar) ve miktarı (TL) 
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AİGEK Burs Fonu’ndan burs alacak öğrenciler, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nca yapılan 
değerlendirme sonucunda belirlenir. Burs başvurusunda verilen bilgiler gizli tutulacaktır. Burs başvuru 
formunda ve burs başvuru dosyasında doğru ve eksiksiz bilgi verilmesi zorunludur. Aksi hareket edenler 
hakkında Yüksek Öğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca öğrenci disiplin soruşturması açılır, 
gerekli ceza verilir ve durum öğrencinin siciline işlenir. Gerekli görüldüğü durumlarda öğrencinin ihtiyacını 
kanıtlaması amacıyla ve verilen bilgilerin doğrulanması için ek belgeler istenir. 
 
Öğrencinin adı, soyadı : 
 
Öğrencinin imzası          :  
 
Verdiğim bütün bilgilerin doğru olduğunu, yapılacak tahkikat sonucunda bunun aksi tespit edilirse uygulanacak 
kanuni soruşturma ve disiplin işlemlerinin her türlü sorumluluğunu ve sonuçlarını kabul edeceğimi beyan 
ederim. 
 
Tarih   :   …………… / ……………….. / 20 ……… 

EK BİLGİLER -  AİGEK Bursu başvurunuz ile ilgili yukarıdaki bilgilere eklemek istedikleriniz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


