
Tarih :
1. ÖĞRENCİNİN

Adı ve Soyadı:
Ev Adresi :

Ev Telefonu:
Öğrenci No: Sınıfı
Doğum Tarihi : Yeri :
Rapora bağlı engel durumu var mı? : Evet Hayır

Bir yıl önceki başarı durumu:

2. AİLEYE AİT BİLGİLER

Anne ve baba hayatta mı?

Anne ve baba
Ayrı iseler öğrenci kiminle yaşıyor
Ailenin geçim sorumluluğu kimin üzerindedir ? :
Bu kişinin bakmakta olduğu fert sayısı (kendisi dahil):
Bu kişi anne ve babadan farklı ise özel durumlar ile ilgili bölümde belirtiniz.

Ailenin aylık toplam geliri (TL): 

Ailenin oturduğu evin durumu :
Ailenin mülkiyetinde veya ortaklığında olan diğer gayrimenkullaer (oturulan konut hariç)
Cinsi İli Semti Değeri
Ev
Bina
Arsa/Tarla

Diğer
Ailenin kullanımındaki taşıt veya taşıtlar :
Ailenin kullanımında otomobil var ise
1.Otomobil Markası Modeli Yılı Kasko Değeri
2.Otomobil Markası Modeli Yılı Kasko Değeri
3.Otomobil Markası Modeli Yılı Kasko Değeri
4.Otomobil Markası Modeli Yılı Kasko Değeri

3. AİLE FERTLERİ

Baba Adı Soyadı : Anne Adı Soyadı :
Doğum Yeri : Yaşı : Doğum Yeri : Yaşı :
Vücutta özür/rahatsızlık var mı? Vücutta özür/rahatsızlık var mı?
Eğitimi Eğitimi

Bölümü Bölümü
Mesleği (açık adıyla yazınız) Mesleği (açık adıyla yazınız)

Çalışmıyor Çalışmıyor
İşyeri (emeklilik sonrası için de doldurulacaktır) İşyeri (emeklilik sonrası için de doldurulacaktır)
İşyeri sahibi veya ortağı mı? İşyeri sahibi veya ortağı mı?
İşyeri adı : İşyeri adı :
Adresi : Adresi :

Telefonu : Telefonu :
Görevi Görevi
Aylık net geliri : Aylık net geliri :
Emeklilik bilgileri : Emeklilik bilgileri :
Emeklilik öncesi son görevi : Emeklilik öncesi son görevi :
Emekli olduğu kurumun / şirketin adı ve telefonu : Emekli olduğu kurumun / şirketin adı ve telefonu :

Bağlı bulunulan emeklilik kurumu adı : Bağlı bulunulan emeklilik kurumu adı :
SGK Diğer SGK Diğer
Kardeşler için:

ÖZEL ALEV OKULLARI
DURUM BİLGİ FORMU

PUANLARIN TOPLAMI

Tüm Mevduat / Hisse Senedi / Hazine Bonosu / Devlet Tahvili / Repo / Altın Hesapları Toplamı

TC Kimlik No.

Ailenin aylık ortalama gelirlerini ve miktarlarını belirtiniz (TL)
Maaş, ücret, işgeliri,kira geliri, emeklilik geliri, vb. gelirlerin aylık toplamı

1. Derece Engelli 2. Derece Engelli 3. Derece Engelli

Pekiyi İyi Orta

Evet Anne veya baba ölü İkisi de ölü

Anne veya baba görevdeyken şehit veya terör nedeniyle malul oldu

2828 sayılı Kanuna göre Devletin himayesi altında 2828 sayılı Kanuna göre koruyucu ailenin himayesi altında

Beraberler Boşanmış Ayrılar

Anne Baba Diğer

Evet Hayır

İlk Orta Lise

Üniversite Lisansüstü

Evet Hayır

Evet Hayır

İlk Orta Lise

Üniversite Lisansüstü

Evet Hayır

MÜRACAAT EDEN VELİLERİN, BAŞVURU FORMUNU EKSİKSİZ OLARAK DOLDURMALARI VE AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERİ DOSYA HALİNDE İLGİLİ 
MÜDÜR YARDIMCISINA “ELDEN” TESLİM ETMELERİ ZORUNLUDUR. BELGERİ EKSİK OLAN BAŞVURULAR GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.



Adı Soyadı:
Okuduğu Kurum: Burs alıyor mu? Çalışıyor mu? Net geliri (TL)

Son üç yılda çocuklarla birlikte ziyaret edilen ülkeler / ziyaret sebebi / süresi :

Belirtmek istediğiniz özel durumları lütfen aşağıdaki bölümde açıklayınız

Bu başvuru formunda verilen bilgilerin doğruluğunu beyan eder, bu konuda yapılacak araştırmaları kabul ederim.

Velinin
Adı Soyadı
Tarih

İmzası

Eğitimi İş durumu

Evet Hayır

Evet Hayır

Evet Hayır

Evet Hayır

Evet Hayır

Evet Hayır

Evet Hayır

Evet Hayır

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
(Belge tarihleri, başvuru tarihinden en fazla 3 ay önceye ait olmalıdır)

1- İkamet belgesi

2-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

3- Gelir Beyanı ile ilgili olarak:
a)Anne veya baba ya da çalışmaları halinde her ikisinin ikramiye ve primler dahil işyeri onaylı bir yıllık bordrolarının detaylı dökümü
b)Serbest meslek sahipleri için vergi levhası fotokopisi
c)Emekliler için aylıklarını gösterir belge 
ç)Emekli sonrası herhangi bir işte çalışmadıklarını gösterir SGK belgesi
d)Emekli olup çalışanlar için emekli aylıklarını dışındaki kazançlarını gösterir belge 
e)Çalışmayan anne, baba ve aynı ikametgahta oturan öğrenci olmayan 18 yaşını aşkın bekar kardeşler için herhangi bir işte çalışmadıklarını gösterir 
sosyal güvenlik kurumundan alacakları bir yazı 
f)İsteğe bağlı sigorta pirimi ödeniyorsa belge
g)Anne ve baba boşanmış ise buna dair kesinleşmiş mahkeme kararı örneği, varsa nafaka miktarını belirten belge
h)İflas etmiş olanların durumlarını gösterir mahkeme iflas kararı

4-Burssuz okuyan kardeşler için öğrenci belgesi 

5-Burslu okuyan kardeşler için öğrenci belgesi ve burs miktarını belirten onaylı kurum yazısı

6-Kirada oturanların kira kontratlarının fotokopisi ve son aya ait kira ödeme makbuz fotokopisi

7-Aile fertlerinin sahip olduğu gayrimenkullerin tapu fotokopisi (ev, işyeri, arsa vb.)

8-Aile fertlerinin evinde oturanların oturdukları eve ait tapu fotokopisi

9-Aile fertlerine veya sahip olduğu şirketlere ait taşıtların ruhsat fotokopileri

10-Durumunu ve talep gerekçelerini içeren detaylı ve imzalı dilekçe


