NESİL VAKFI BURS BAŞVURU FORMU
(Çıkış Alarak Doldurunuz)

Kişisel Bilgiler :
Adınız ...........................................................................Soyadınız ................................................................Cinsiyetiniz  Kadın  Erkek
TCKimlik No. Cep Telefonu 
e-posta:
Medeni Durum  Bekâr  Evli  Nişanlı  Boşanmış
...............................................@......................................
Doğum Yeri ....................................................... DoğumTarihi .........../........./..........Nüfusa kayıtlı olduğu yer...................................................
Aile Bilgileri :
Babanızın Adı .............................................. Mesleği .............................................................Sağlık durumu:...................................................
Annenizin Adı .............................................. Mesleği .............................................................Sağlık durumu:...................................................
Ailenin oturduğu ev
 Aileye ait
 Kira
 Lojman
 Akrabaya ait
Ailenin aylık geliri ......................... TL
Okuyan kardeş sayısı.............
Öğrenim gördüğünüz yerde nerde kalıyorsunuz? Ailemin yanında
 Akrabalarımın yanında
 Kiralık evde  Arkadaşlarla birlikte evde  Özel Yurtta
 Kredi Yurtlar Kurumunda
Ailenizin ikametgahı
İl.....................................................İlçe.......................................................Semt......................................................
Adresi...............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
.IBAN Numaranız: TR......./......./......./......./....../....../......./......./......./....../......./......./......./......./......./......./......./......./......./......./......./....../......./....../
Eğitim Bilgileri :
Mezun Olduğunuz Lise:......................................................................................................................................................................................
Kayıtlı Olduğunuz Üniversite:.............................................................................................................................................................................
Fakülte ve Bölüm........................................................................../.....................................................................................................
Okul türü
Devlet  Vakıf  Özel Kaç yıllık .......... Okuyacağınız sınıf ......Burslu iseniz oranı Tam%75%50 %25
Bildiğiniz Yabancı diller......................................................................................................................................................................................
Aldığınız ödüller................................................................................................................................................................................................
Yaptığınız veya katıldığınız projeler..................................................................................................................................................................
Takip ettiğiniz köşe yazarları..............................................................................................................................................................................
Son bir yılda okuduğunuz kitaplar.....................................................................................................................................................................
Geleceğe dair planlarınız...................................................................................................................................................................................
Örnek aldığınız kişiler........................................................................................................................................................................................
Aldığınız burs, kredi yardım var mıdır?..............................................................................................................................................................
Referanslarınız..................................................................................................................................................................................................
Verdiğim bilgilerin doğruluğunu ve
başvuru koşullarını kabul ediyorum
Ad - Soyad - İmza
Formla birlikte gönderilecek diğer belgeler:
1- Fotoğraf
2- Nüfus fotokopisi
3- Öğrenci belgesi
4- Yeni girenler için ÖSYM Yerleştirme belgesi
5- Ara sınıf öğrencileri için transkript

Formu doldurduktan sonra kutucuğu işaretleyip formu imzalayınız ve diğer belgelerle birlikte eksiksiz nesilvakfi@ttmail.com adresine gönderiniz.
Bursiyer Adaylarının Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Bilgilendirilmesi Hakkında;
1) NESİL VAKFI; bursiyer adaylarından edindiği kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve sair mevzuat çerçevesinde Bursiyer adayına gerekli hizmeti sağlıklı biçimde sunmak maksadıyla yasal hak ve yükümlülükler kapsamında işlemeyi, gerektiğinde aktarmayı ve ilgili verilerin işlenmesinin sona ermesi halinde ise imha etmeyi kabul ve beyan eder.
2) Vakıf, yukarıda anlatılan amaca yönelik çalışmalar doğrultusunda KVKK md.5.2 ve 6.2 gereği kişisel verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve imha edilmesi süreci ile ilgili olarak Bursiyer adayının açık rızasını talep
etmektedir.
3) Bursiyer adayı; Nesil Vakfı ile paylaştığı kişisel veri veya özel nitelikli kişisel verilerinin Vakıf ile kurduğu ilişki kapsamında; kurduğu ilişkinin amacı ile bağlantılı olarak bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması için, kurulan ilişkiden doğan edimlerin ifa edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, Vakfın yürüttüğü faaliyetler ile ilgili bilgi verilmesi için, ilgili idari veya adli makamlar tarafından getirilen
yükümlülüklerin karşılanması için ve istatistiksel veya bilimsel araştırma için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki hakları saklı kalmak kaydı ile açık
rıza ile izin verdiğini kabul eder.
4) Bursiyer adayı Kişisel verilerinin işlenmesi hususunda rıza gösterip göstermemekte tamamen serbesttir. Ancak rıza gösterilmediği halde Bursiyerin Vakıf faaliyetlerinden - kişisel verilerinin Vakıfta bulunmaması
nedeniyle – yeteri kadar yararlanamaması halinde Nesil Vakfı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

