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ÖNSÖZ

Mustafa Kemal TANER
Kurum ve Lise Müdürü
YETERLİYİZ YETENEKLİYİZ

‘’Uygar dünyada yerimizi korumayı sağlamlaştırmayı istiyorsak yeteneğin her zerresine, zekanın
her kıvılcımına ve maharetin en küçük ışığına bile ihtiyacımız vardır.” Mustafa Kemal ATATÜRK
Günümüzde bireyleri ve toplumları biçimlendirme, yönlendirme, geliştirme, güçlü ve güvenli
bir konuma yüceltmede en etkili aracın eğitim olduğu artık bilinmektedir.
Eğitim, bireyi ilgi, yetenek ve kapasitesi doğrultusunda en üst noktaya taşıyan bir araç
olmanın yanında, toplumsal amaçlara yönlendirerek toplumun her yönüyle kalkınmasının temelini de
hazırlamaktadır. Üstün yetenekli bireyler, toplumun kalkınmasında belirleyici bir rol üstlendikleri gibi
aynı zamanda tarihe yön vererek insanlığın geleceğini de şekillendirmektedirler.
Toplumların bünyesinde o toplumu ileriye götürebilecek sınırlı sayıda üstün yetenekli insan
vardır. Bu elit bireylerin seçilmesi, uygun bir şekilde eğitilmeleri, yöneltilmeleri ve çok yönlü
desteklenmeleri o toplumun geleceği için belirleyici yararlar sağlamaktadır.
Üstün yetenekli bireyler, geleceğin akademisyenleri, bilim adamları, askeri liderleri, sporcuları
ve sanatçılarıdır. Bu bireylerin eğitimlerinin desteklenmesi, ülkelerin ve tüm insanlığın yararınadır.
Sınırlı olanaklara sahip üstün yetenekli bir birey, ne kadar değerli olursa olsun kendini
gösteremez; kişiliğini, yeteneğini kanıtlayıp lâyık olduğu yere yükselemez. Bu durum onun önemsiz
görülmesine, etkisiz kalmasına, körelmesine hatta toplumsal bir yük olmasına neden olabilirken,
elinden tutulan ya da keşfedilen üstün yetenekli bireyler, bulundukları ortamda rol model olmakta,
mentörlük yaparak yeni yeteneklerin doğup gelişmesinin yolunu da açmaktadırlar.
Özel ya da resmi olsun okullarımız ortalama insana göre tasarlanmıştır. Üst yetenekler için
yeterli enstrüman, saha, materyal ve ortam yoktur. Bu öğrencilerin ilgilerini, meraklarını ve
yeteneklerini sergileyebileceği, geliştirebileceği, üst noktalara taşıyabileceği öğrenme ortamları
olmayınca bu yetenekler sönüp yok olmaktadır.
İşte bu nedenlerle TED koleji kuruluşundan beri Atatürk’ün talimatlarıyla akademik
yeteneklere kapılarını sonuna kadar açmıştır. Bugün ise yetenekli öğrencilere destek olmak, sahip
çıkmak üzere, anlayışını bir adım ileriye taşıyarak Müzik, Sportif, Bilimsel ve Sanatsal alanlarda tam
burslu öğrenci alımını başlatmıştır.
Çok yönlü özellikleri ve donanımı ile TED Malatya Koleji tüm olanaklara sahip yeterli bir
eğitim kurumudur. Uzun ve anlamlı bir yoldayız. Başaracağımıza inanıyoruz.
Saygılarımızla.
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TED (TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ) TARİHÇESİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün öncelikli
olarak üzerinde durduğu ve gelişmesi için her türlü yatırımı desteklediği alanlardan biri eğitim
olmuştur. Bu çerçevede 1925 yılında Mecliste yaptığı; kişi ve özel kuruluşları eğitime katkı
yapmaya çağıran konuşması, ''Türk Maarif Cemiyeti'' ve Atatürk'ün özlemini duyduğu nitelikli
Türk okullarının açılması için ilk adım niteliğini taşımıştır. Türk Maarif Cemiyeti, bugünkü
ismiyle Türk Eğitim Derneği, Mustafa Kemal Atatürk'ün çağrısı üzerine Cumhuriyeti kuran
kadroların önderliğinde 31 Ocak 1928 tarihinde kurulmuştur.
Türk Eğitim Derneği; başarılı fakat olanakları sınırlı öğrencilere burslar vermeyi, yurt
içinde ve dışında yabancı dilde eğitim veren okullar ve yurtlar açmayı, Türk eğitim
standartlarını çağdaş seviyeye taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmayı, eğitim sisteminin
sorunları ve çözümleri konusunda toplumu bilinçlendirmeyi ve Türk eğitim politikasının
oluşturulmasına katkıda bulunmayı misyon edinmiş köklü bir sivil toplum kuruluşudur.

TED MALATYA KOLEJİ TARİHÇESİ

Malatya İnönü Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan kampüsüyle anasınıfı, ilkokul,
ortaokul ve lise öğretim düzeyinde eğitim veren bir özel okuludur. TED Malatya Koleji, 23.000
metrekarelik arazi üzerine kurulu, 14.000 metrekarelik kapalı alan ve 4000 metrekarelik açık
oyun alanları ile öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi için gerekli tüm olanakları sağlayan
çağdaş bir eğitim yerleşkesi olarak hizmet vermektedir. Son 17 yılda açılan ilkokul, ortaokul
ve lise kısımlarıyla Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından biri haline gelmiştir.
Öğrencilerimizi sadece akademik alanda değil aynı zamanda sosyal alanlarda da başarılarını
artırmak için okulumuzda birçok projeler ve programlar yürütmekteyiz. Yaşadığımız çevreye
olan sorumluluklarımızı aşılamak amacı ile ECO-SCHOOLS programı okulumuzun tüm
birimlerinde yürütülmektedir.
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1. 2021 TED MALATYA KOLEJİ ÖZEL YETENEK VE AKADEMİK BURSLULUK SINAVI HAKKINDA
AMAÇ
TED Malatya Koleji olarak bu burs ile amacımız; Türkiye Eğitim Derneği tarafından Eğitim çağındaki
çocuklarımızın, eğitim ve öğretimlerinin her aşamasında, Atatürk devrim ve ilkeleri doğrultusunda,
kültürlü, görgülü, çağdaş, sosyal etkinlik becerilerini kazanmış kişiler olarak yetişmelerine destek
sağlamak amacı ile verilecek karşılıksız burs ile çeşitli sosyal yardım faaliyetlerinin esas ve koşullarını
belirlemektir.
KAPSAM
TED Malatya Koleji bu burs ile amacına uygun olarak ilk, orta ve lisedeki öğrencilere ve evrensel
ölçütlerdeki güzel sanatlara yönelik “özel yeteneğe” sahip başarılı ancak eğitimini sürdürebilmesi için
gelir durumu yeterli olmayan çocuklara sağlanacak, sosyal ve ekonomik desteklerin esaslarını kapsar.
BURSLULUK HAKLARI
Burslar, TED Malatya Koleji Bursluluk Kılavuzunda yer alan değerlendirme ölçütlerine göre başarı
sağlamış öğrencilerin, 2021 - 2022 eğitim öğretim yılından itibaren belirtilen sınıf seviyelerinde
okulumuz bünyesinde alanlarında gösterdikleri başarı ve girişimler devam ettiği sürece bulunduğu
kademe sonuna kadar %100 ücretsiz eğitim almalarını sağlamaktadır.

ÖĞRENCİ BURSUNUN KESİLECEĞİ DURUMLAR
a. Öğrencinin herhangi bir şekilde bir başka kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, kişi vb. den burs
alması
b. Öğrencinin sınıf tekrarı yapması
c. Öğrencinin yılsonu akademik başarı ortalamasının 90’nın altında olması
d. Öğrencinin her dönem için karnesinde temel derslerden (Türkçe, Matematik, Fen
Bilimler/FKB) birinden 60 ve 60’ın altında not bulunması
e. Öğrencinin disiplin cezası alması
f.

Öğrencinin mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10(on) gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde
okula gelmemesi veya okulu terk etmesi
g. Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması
h. Öğrencinin eğitim aldığı TED Okulu ve TED Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen sosyal
aktivitelere mazeret göstermeksizin katılmaması
1.1.Başvuru Tarihi ve Yeri
A-Yetenek Bursu Sınavı Başvuru Tarihi ve Yeri

Ön kayıtlar adayın Velisi tarafından 20 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında TED Malatya
Kolejine veli tarafından şahsen yapılacaktır.
*Okulumuz Öğrencileri Başarı ve Yetenek Bursluluk Sınavımıza Başvurabilir.
(NOT: Öğrencinin kendisinin de Velisi ile birlikte gelmesi gerekmektedir.)
B-Akademik Başarı Sınavı Bursu Başvuru Tarihi ve Yeri
Sınav başvuruları 10.12.2021 ve 07.01.2022 tarihleri arasında https://basvuruted.k12net.com/Login.aspx
Linkinden yapılacaktır.

Tel: +90 422 341 03 73
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E-mail: info@tedmalatya.com
Adres: TED Malatya Koleji İnönü Üniversitesi Yerleşkesi – BATTALGAZİ / MALATYA
1.2. Değerlendirme Sistemi
TED Malatya Koleji olarak Özel yetenek bursu ve Akademik başarı bursu olacak şekilde iki kategoride
burslu öğrenci alınacaktır. Özel Yetenek Bursluluk Sınavı Spor Branşları, Müzik Branşları, Tiyatro ve
Bilişim alanlarında yapılacaktır. Komisyonlar; TED Malatya Koleji’nden bağımsız olarak seçilmiş alan
uzmanlarından oluşturulacaktır. Başvuru yapan öğrenciler ilgili alan komisyonları tarafından
belirlenen değerlendirme sistemlerine göre aday öğrencileri değerlendireceklerdir. Tüm yetenek
bursları için öncelikle TOGS’dan (TED Okulları Giriş Sınavı) okulun kesme puanının üstünde puan
olması gereği vardır.
Kontenjan dâhilinde en yüksek puan alan öğrenci asil kayıt hakkı kazanacaktır. Ancak en yüksek puan
alan öğrencilerde beraberlik halinde ilgili alan ile ilgili sınav komisyonu tarafından bir uygulama sınavı
yapılarak asil öğrenciyi/öğrencileri seçecektir.
Özel Yetenek Bursluluk sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek
sınavla ilgili ihtilaflı konularda sınav komisyonları konulara çözüm noktasında yetkilidir.
1.3. Sonuçların Açıklanması
Sınav Komisyonları tarafından yapılan değerlendirme sonuçları TED Malatya Koleji web sitesinden 1
Şubat 2022 tarihinde yayınlanacaktır. Asil aday kayıt yapmadığı zaman en yüksek puana sahip yedek
aday kayıt hakkı kazanacaktır.
1.4. Önemli Tarihler
Bursluluk İşlemi

Tarih

Bursluluk Başvuruları

20 Aralık 2021-07 Ocak 2022

TOGS Sınav Tarihi

9 Ocak 2022

Adayların Yazılı Sınav Puanlarının (TOGS) Açıklanması

15 Ocak 2022

Bursluluk Sınav Uygulamaları

18 - 27 Ocak 2022

Adayların Puanlarına İtirazlar

1-3 Şubat 2022

Adayların Kesin Puanların Açıklanması

4 Şubat 2022

Asil Kayıtlarının Yapılması

7-11 Şubat 2022

Yedek Kayıtların Yapılması

14-18 Şubat 2022

1.5.Uygulama Sınav Tarihleri
Bölümler

Uygulama Tarihleri

Tiyatro Bölümü

21 0cak 2022

Spor Bölümü

18 Ocak 2022

Bilişim Bölümü

25 Ocak 2022

Müzik Bölümü

15 Ocak 2022
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2. SPOR BRANŞLARI
2.1. Başvuru Koşulları

•

T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olması,

•

Başvuru tarihinde kontenjanda belirtilen sınıfa kayıtlı olması,

•

Disiplin cezası almamış olması,

•

Başvuruların öğrenci velisi tarafından yapılması.

2.2. İstenecek belgeler

•

Başvuru formu (web üzerinden başvuru formunu indirdikten sonra doldurup öğrenci ve velisi
tarafından imzalanmış olmalı),

•

Öğrenci belgesi (öğrenim gördüğü okulundan imzalanmış olmalı),

•

1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),

•

Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

•

Velisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

•

Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından
verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti ya da EDevlet üzerinden alınmış sureti,

•

Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belgeler (Ulusal veya Uluslararası sportif faaliyetlerde
yer alan adaylar belgeleri ilgili federasyon veya Spor Genel Müdürlüğü (SGM) veya Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü tarafından onaylı olmalı veya aslının ibraz edilmesi zorunludur. Adayın
birden çok sporcu özgeçmişi varsa sadece birini ibraz ettiği etmelidir. İbraz ettiği sporcu
özgeçmiş belgelerinden en yüksek puanlı özgeçmiş kabul edilir.

2.3. Öğrenci Kontenjanları
TED Malatya Koleji Özel Yetenek Bursluluk Sınavı Spor Branşları kontenjanları aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.
Spor Branşı

Bayan Kontenjanı

Erkek Kontenjanı

Buz Pateni

1 (4.sınıf)

1 (4.sınıf)

Eskrim

1 (5.sınıf)

1 (5.sınıf)

Okçuluk

1 (4.sınıf)

1 (5.sınıf)

Tenis

1 (6.sınıf)

1 (6.sınıf)
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2.4. Spor Özgeçmişi Değerlendirme Tablosu
Değişkenler

Puan

Başvurduğu spor dalında B Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak

100

Başvurduğu spor dalında C Kategorisi Milli Sporcu Belgesine sahip olmak

80

Başvurduğu spor dalında Uluslararası Yarışmada 1. 2. veya 3. Olmak (Yarışma Yurt
dışında düzenlenmiş olmalı)

60

Okul sporlarında veya Kulüplerarası Türkiye Şampiyonalarında kendi kategorisinde
1.olmak

40

Okul sporlarında veya Kulüplerarası Türkiye Şampiyonalarında kendi kategorisinde
2.olmak

30

Okul sporlarında veya Kulüplerarası Türkiye Şampiyonalarında kendi kategorisinde
3.olmak

20

Okul sporlarında veya Kulüpler arası il yarışmalarında kendi kategorisinde 1.olmak

10

Kontenjan dâhilinde en yüksek puan alan öğrenci asil kayıt hakkı kazanacaktır. Ancak en yüksek puan
alan öğrencilerde beraberlik halinde ilgili alan ile ilgili sınav komisyonu tarafından uygulama sınavı
yaparak birinciyi seçecektir.
Özel Yetenek Bursluluk sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek
sınavla ilgili ihtilaflı konularda sınav komisyonları konulara çözüm noktasında yetkilidir.

8

3. MÜZİK BRANŞLARI

3.1. Başvuru Koşulları

•

T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olması,

•

Başvuru tarihinde kontenjanda belirtilen sınıfa kayıtlı olması,

•

Disiplin cezası almamış olması,

•

Başvuruların öğrenci velisi tarafından yapılması.

3.2. İstenecek belgeler

•

Başvuru formu (web üzerinden başvuru formunu indirdikten sonra doldurup öğrenci ve velisi
tarafından imzalanmış olmalı),

•

Öğrenci belgesi (öğrenim gördüğü okuldan imzalanmış olmalı),

•

1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),

•

Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

•

Velisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

3.3. Öğrenci Kontenjanları
TED Malatya Koleji Özel Yetenek Bursluluk Sınavı Müzik Branşları kontenjanları aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.
Enstrüman

Kontenjan

Keman

1 Öğrenci (6.sınıf) - 1 Öğrenci (9.Sınıf)

Viyolonsel (Çello)

1 Öğrenci (9.Sınıf)

Yan Flüt

1 Öğrenci (9.Sınıf)

Piyano

1 Öğrenci (6.sınıf)

Not: Belirlenen alanlarda uygun görülen her sınıftan ve cinsiyetten öğrenci alınabilir. Değerlendirme
seçilen sınıflardaki öğrencilere göre yapılır.

9

3.4. Müzik Özgeçmişi Değerlendirme Tablosu
Değişkenler

Puan

Çalgısının teknik düzeyini tanıma ve uygun duateleri kullanabilme

10

Pozisyon geçişlerinde uygun koordinasyon oluşturma

10

*Yaylı çalgılar alanında uygun yay tekniklerini tanıma ve uygulayabilme
*(Diğer çalgılar)Sağ ve sol tekniklerini tanıma ve uygulayabilme

10

Eserin dönem stilini tanıma ve ilgili teknikleri uygulayabilme

10

Eserin ses, arpej, akor, değiştirici işaretler vb. yapıları doğru seslendirme

10

Eserin temposunu ve ritimsel öğelerini doğru seslendirme

15

Eseri yer alan dinamiklere uygun seslendirme

15

Besteciyi ve eseri tanıma ve istenen duyguyu yansıtabilme

10

Çalgı literatürünü tanıma ve yorumlayabilme

10

TOPLAM

100
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4. TİYATRO

4.1. Başvuru Koşulları

•

T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak,

•

Başvuru tarihinde kontenjanda belirtilen sınıfa kayıtlı olmak,

•

Disiplin cezası almamış olmak,

•

Başvuruların öğrenci velisi tarafından yapılması.

4.2. İstenecek belgeler

•

Başvuru formu (web üzerinden başvuru formunu indirdikten sonra doldurup öğrenci ve velisi
tarafından imzalanmış),

•

Öğrenci belgesi (öğrenim gördüğü okuldan imzalanmış olmalı),

•

1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),

•

Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

•

Velisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

4.3. Öğrenci Kontenjanları
TED Malatya Koleji Özel Yetenek Bursluluk Sınavı Tiyatro kontenjanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tiyatro
Tiyatro/Drama

Bayan Kontenjanı

Erkek Kontenjanı

1 Kişi (9.sınıf)

1 Kişi (9.sınıf)

Not: Belirlenen alanlarda istenilen her sınıftan ve cinsiyetten öğrenci alınabilir. Değerlendirme seçilen
sınıflardaki öğrencilere göre yapılacaktır. Değerlendirmeye katılacak öğrenciler kendilerine bildirilen
gün ve saatte jüri karşısında kendi belirledikleri bir canlandırmayı maksimum 10 dk. sürecek bir
oyunculuk performansı ile sergileyeceklerdir. Seçmelere kostüm, dekor ve ayrıntılar ile katılım
sağlanabilir.
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4.4. Tiyatro Değerlendirme Tablosu

Değişkenler

Puan

Betimleyici / Gözlemci

10

Yorumlayıcı / Açıklayıcı

10

Anlatıcı Tipolojisi

10

Bakış Açısı

5

Ayrıntı Düzeyi

10

Ritim

5

Zamanı Kullanma

10

Konuşma

10

Ses Rengi

10

Doğaçlama

10

Kurgu Oluşturabilme

10

Toplam

100
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5. BİLİŞİM

5.1. Başvuru Koşulları

•
•
•
•
•

T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak,
Başvuru tarihinde kontenjanda belirtilen sınıfa kayıtlı olmak,
Disiplin cezası almamış olmak,
Bilim sanat merkezi öğrencisi olmak,
Başvuruların öğrenci velisi tarafından yapılması.

5.2. İstenecek belgeler

•

Başvuru formu (web üzerinden başvuru formunu indirdikten sonra doldurup öğrenci ve velisi
tarafından imzalanmış),

•

Öğrenci belgesi (okuduğu okulundan imzalanmış olmalı),

•

1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),

•

Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

•

Velisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

•

Bilişim özgeçmişi, (Özgeçmişte yer alan tüm bilgilerin geçerli olduğunu gösterir
belgeler/sertifikalar)

5.3. Öğrenci Kontenjanları
TED Malatya Koleji Özel Yetenek Bursluluk Sınavı Tiyatro kontenjanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Bilişim
Kodlama-Algoritma

Kontenjan
1 (5. sınıf ve üzeri)

Not: Belirlenen istenilen cinsiyetten öğrenci alınabilir. Değerlendirme seçilen sınıflardaki öğrencilere
göre yapılacaktır.
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5.4. Bilişim Özgeçmişi

Bilişim Özgeçmişi

Puan

Bilinen programlama dilleri

Daha önce katılınan eğitimler, kurslar
(deneyap atölyeleri, kodlama
eğitimleri…) ve eğitim ya da kursları
aldığına dair bitirme belgeleri /
sertifikaları
Daha önce katılınan yarışmalar
projeler ve katılma dönemleri
nelerdir? (Robotik, Teknofest, Tübitak
Araştırma Projeleri…) varsa alınan
dereceleri gösterir belgeler /
sertifikalar

30

20

30

Portfolyo Dosyası (Bilişim alanında
uzmanı oldukları program dillerinde
hazırlanmış çalışmalarla ilgili
olacaktır).

20

TOPLAM

100

Not: Bilişim Özgeçmişinden 80 ve üzeri alan öğrenciler değerlendirmeye çağrılacaktır. Bu
öğrencilerden “temel kodlama (değişken tanımlama, döngü yapıları ve algoritmik yaklaşım) ve/veya
“blok bazlı kodlama” bilgisi olan öğrenciler öncelikli olarak tercih edilecektir.
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6. BAŞVURU FORMU

TED MALATYA KOLEJİ
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURS BAŞVURU FORMU

1. KİŞİSEL BİLGİLER
Adınız Soyadınız
Doğum Yeri (il/ilçe)
Doğum Tarihi (gg.aa.yyyy)
Sosyal Güvenceniz var mı?
T.C No
Cinsiyet

FOTOĞTAF
( ) Evet ( ) Hayır
( ) Kız

( ) Erkek

2. EĞİTİM BİLGİLERİ
Devam Edilen Okulun Adı
Okul Tipi
Okul Düzeyi
Sınıf
Genel Not Ortalaması

( )Devlet
( )İlkokul

3. İKAMETGAH VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Baba Telefon numarası
Anne Telefon numarası
Sabit Telefon
E-Posta
Ev Adresi
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( ) Özel
( ) Ortaokul

( )Açık Lise
( )Lise

4.

Aile ve Gelir Durumu Bilgileri
Anne

Baba

( )
( )

( )
( )

(
(
(
(

(
(
(
(

Adı Soyadı:

Gazi mi?
Engelli mi?
Çalışma Durumu:

) Çalışıyor
)Emekli ve Çalışıyor
)Emekli ve Çalışmıyor
)Çalışmıyor

) Çalışıyor
)Emekli ve Çalışıyor
)Emekli ve Çalışmıyor
)Çalışmıyor

Öğrenim Durumu:
İşi/Mesleği:
Aylık Net Geliri:
Sosyal Güvencesi:
Anne ve Babanız;
Anne ve Babanızın Maaşları dışında başka
gelirleri var mı? Varsa miktarı:
Aile İkametgâh Durumu

Kardeşleriniz;
Kardeş Sayısı:
Kardeşinizin Adı Soyadı

Doğum Tarihi

( ) Beraberler ( ) Ayrı Yaşıyorlar
( ) Boşandı
( ) Boşandı
( ) Yeniden Evlendi
( ) Yeniden Evlendi
( ) Evet ( ) Hayır
( ) Evet ( ) Hayır
Miktar: …………
Miktar: …………
( ) Kira (lütfen miktarını belirtin): ……………….
( ) Kendi evimiz değil ama kira vermiyoruz
( ) Lojman (lütfen miktarını belirtin): ……………..
( ) Ev Sahibi

Eğitim Durumu
Sınıfı

Varsa Mesleği/İşiAylık Net Geliri

Aile Yanında
İkamet Ediyor
(
(
(
(
(

Anne, Baba ve Kardeşlerin Dışında Ailenizin Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Yakınlık Derecesi

5. Diğer Bilgiler
Disiplin Cezanız Bulunuyor mu?
Geçmiş Dönemlerde yıl kaybınız oldu mu?
Bedensel bir engeliniz var mı?(evet ise açıklayınız).
Önemli bir rahatsızlığınız var mı?(evet ise açıklayınız).

( ) Evet
( ) Evet
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) Evet (
) Evet (
) Evet (
) Evet (
) Evet (

) Hayır
) Hayır
) Hayır
) Hayır
) Hayır

Varsa Mesleği / İşiAylık Net Geliri

( ) Hayır
( ) Hayır

