Med Marine Öğrenim Bursları Başvuru Yönergesi
BAŞVURU:

Burslara başvurular; 22 Ağustos 2016 – 23 Eylül 2016 tarihleri arasında kabul edilecektir.
Şirketimizin web sayfası üzerinden (http://www.medmarine.com.tr/scholarships.html)
indirilecek olan Burs Başvuru Formu doldurulup imzalanarak ek istenilen belgelerle birlikte
Şirketimiz adresine (Ömer Avni Mah. İnebolu Sk. No:21 Setüstü-Kabataş
Beyoğlu/İSTANBUL) kargo ya da posta yoluyla dosya halinde gönderilecektir. Elden
yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.
EKLENECEK BELGELER:
Başvuru formunun ekinde ayrıntılı olarak listelenmiştir.

ÖNEMLİ NOTLAR:
• Burs Başvuru Formu'na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması,
• Burs Başvuru Formu'nun Taahhüt bölümündeki imzaların eksik olması,
• Burs Başvurularının 23.09.2016 tarihinden sonra şirketimize ulaşmış olması,
• Burs Başvuru Formunda ve ekindeki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun
tespit edilmesi,
durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
BURSUN ÖDENMESİ:

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, Ekim ayında ilk burs ödemesi yapılır. İlk burs
ödemesi, Eylül ve Ekim aylarına ait burs bedelleri ile her öğretim yılı başında bir defaya
mahsus olarak verilecek olan aylık harçlık tutarlarını kapsar. Bir öğretim döneminde EylülMayıs arası (9 ay) burs ödenmektedir ve diğer aylarda (Haziran, Temmuz, Ağustos) ödeme
yapılmamaktadır. Ödemeler takip eden aylarda, içinde bulunulan ayın ilk yarısında yapılır.
BURSUN KESİLMESİ:

Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi
boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu Mayıs ayı sonunda
kesilir.
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MED MARİNE AŞ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜNE
Başvuru formundaki bilgiler gerçekleri yansıtacak şekilde tarafımdan doldurulmuştur.
Burs programınızdan yararlanabilmek için değerlendirmeye alınmamı arz ederim.
Adı Soyadı
:
Adres (ailenin ) :

.../…./
İmza

Kurumunuzdan“Burs” alabilmek için gerekl i belgeler Ek’te sunulmuşt.ur

BURS BAŞVURU FORMU
1-BURS İSTEĞİNDE BULUNAN ÖĞRENCİNİN KİMLİK VE OKUL BİLGİLERİ:
Adı Soyadı

:

Okul/Fakülte :

Baba Adı

:

Bölümü

:

Anne Adı

:

Sınıfı

:

:

Öğrenci No :

Doğum Yeri
(İl, İlçe, Köy)
Doğum Tarihi
(Gün, Ay,Yıl)

….…../…….../….…...

:

Cinsiyeti

:

T C kimlik No

:

Kadın ( )

Erkek ( )

En Son Mezun
Olunan Okul :

Bölümü

:

2- AİLENİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU :
Baba: Hayatta: ( ) , İşi:
Hayatta Değil : ( )

Aylık Net geliri:

Öğrenimi:

Anne: Hayatta : ( ) , İşi:
Hayatta Değil : ( )

Aylık Net geliri:

Öğrenimi:

Anne Baba Birlikte: Evet ( ) Hayır ( )
Varsa, ailenin toplam gelirine katılan diğer aylık net gelir toplamı:
Ailenin toplam net gelirinin içeriği/kaynağı hakkında verilebilecek bilgiler:

Aile reisinin calistigi

Kurum :

Adresi :
Ailenin Oturduğu Ev: Kendinin : ( ), Kira : ( ), Lojman : ( ), Diğer : ( )………………..
Aylık kira bedeli : ……………………………..
Ailenize ait araç var: Evet ( ) Hayır ( )
Marka ve Modeli :
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3- KARDEŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER:
(BAŞVURU SAHİBİ HARİÇ)
Adı ve Soyadı

Yaşı

Çalışıyor ise
İşi ve Aylık geliri

Aldığı Burs
Miktarı

Okulu ve Sınıfı

4- KİŞİSEL BİLGİLER:
A-ÖĞRENİM SÜRESİNCE İKAMET DURUMU
Ailemle birlikte ikamet edeceğim ( )
Ailemden ayrı bir şehirde ikamet edeceğim ( )
YURT ( )

Ücreti :

EV

( )

İkamet edeceğim yer :
Kirası:
(size düşen miktar)

Diğer :
Ücreti:

B-BURS BAĞLANTISI
Başka Kurumlardan Burs / Öğrenim Yardımı alıyorsanız, bu kurumların adları:
Aldığınız Aylık Burs/ Öğrenim Yardımı Toplamı

:

C-ADRESLER: (Posta kodu mutlaka belirtilmelidir)
Öğrenimdeki devamlı adresim:

Ailemin ikametgah adresi:

Ev Tlf:

Ev Tlf:

Cep Tlf:

Cep Tlf:

e-mail adresi:
Kendi adına hesabının bulunduğu, Bursun yatırılacağı

Banka Adi :

Sube Adi :

IBAN No: TR

Yukarıdaki bilgiler şahsıma aittir ve doğrudur. Med Marine Klv. ve Rom. Hiz. Ins. San. ve Tic. A.S.
tarafindan yapılacak/yaptırılacak kontrollerde beyan ettiğim bilgilerin hatalı ya da eksik olduğu tespit
edildiği takdirde bursumun kesileceğini ve aldığım tüm bursları yasal faizleri ile birlikte geri ödeyeceğimi
biliyor ve KABUL EDİYORUM.
Burs başvurusunda bulunanın
: Adı ve Soyadı :
Tarih
:
İmza
:
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BAŞVURU FORMU İLE BİRLİKTE SUNULACAK BELGELER
(Belgeler Madde Numarasına Göre Sıralanarak Bu Dokümanın Altına Eklenecektir.)

1. Öğrenci Belgesi Aslı ve Öğrenci Kimlik Belgesi Fotokopisi,
2. T.C. Nüfus Cüzdanınızın önlü arkalı fotokopisi,
3. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
4. Nüfus Müdürlüğü’nden alacağınız ailenizin Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Bildirim
Belgesi
5. Tapu, Vergi Dairesi, Trafik Tescil kaydınızın olup olmadığına dair; siz, anneniz ve babanız veya
eşiniz için ailenin ikametinin bulunduğu yerden alınacak onaylı belge
6. Kirada oturan başvuru sahibi ve/veya ailesi için Kira Kontratı ve son üç aya (Haziran, Temmuz,
Ağustos 2016) ait kira ödemesine ilişkin Banka Dekontu,
7. Adli sicil kaydınız

8. Başarı Belgesi,
a- Ara sınıflarda öğrenim görenler için transkript
b- İlk ve orta öğrenim öğrencileri için bir önceki yıla ait notları gösterir belge aslı ya da
eğitim kurumundan onaylı sureti
9. Bağlı bulunduğu öğretim kurumundan sene/sınıf tekrarı yapmadığına dair belge
10. Bağlı bulunduğu öğrenim kurumundan alınacak, hakkında idari ceza verilmediğine dair belge
11. Gelir Beyanı ile ilgili olarak:
a- Çalışan Anne, Baba ve evli ise Eşinin, İşyerinden Onaylı Maaş Belgesi,
b- Gelir vergisine tabi iseler, Vergi Levhası’nın noter tasdikli fotokopisi,
c- Emekli iseler, emekli oldukları sosyal güvenlik kurumundan alınmış maaş miktarını gösterir belge,
d- Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge,
e- Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge,
12. Çalışmayan Anne, Baba ve evli ise Eş için Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK’da kayıtlı olmadıklarını
gösterir belge (Belgede T.C. kimlik no/ İsim/ Soy-isim olması zorunludur)
13. Aileyle birlikte oturan 18 yaşını bitirmiş kardeşler için:
a- Askerde iseler Askerlik Durum Belgesi,
b- Okuyor iseler (Açıköğretim Fakültesi, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencisi kardeşler dahil)
okumakta oldukları kurumdan Öğrenci Belgesi,
c- Aynı zamanda çalışıyor iseler İşyerinden Onaylı Maaş Belgesi,
d- Çalışmayan kardeşler için Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK’da kayıtlı olmadıklarını gösterir belge
(Belgede T.C. kimlik no/ İsim/ Soy-isim olması zorunludur.)
14. Öğrencinin veya anne-babanın rapora bağlı engelli olma durumu varsa belgesi,
15. Anne veya Babası resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı kanunun hükmüne göre
devlet himayesinde veya koruyucu aile himayesinde olanların resmi belgesi veya noterden onaylı
fotokopisi,
16. Banka hesap bilgisini gösterir, başvuru sahibine ait Hesap Cüzdanı fotokopisi / belgesi (18 ve

üzeri yaştaki öğrenciler için bildirilecek hesap bilgisi başvuru yapan öğrenciye ait olmalıdır,
18 yaşından küçük öğrenciler için bildirilecek hesap bilgisi öğrencinin kendisine ait ya da
veli yahut vasisine ait olmalıdır. Bunun dışındaki belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır),
Not: Bu belge ekleri ile birlikte Başvuru Formunun altına eklenecektir.
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