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12. Hanedeki Kişiler Adı Soyadı
T.C. Kimlik 

No.su
Telefonu İşi Aylık Geliri

Babasının

Annesinin

Kardeşinin

Kardeşinin

13.

(Soruları Doğru ve Okunaklı Olarak Mürekkepli Kalemle Doldurunuz) 

Yabancı Dili ve Seviyesi (Başlangıç, Orta, İyi):

Hobileri:

Burs'a Başvuran Öğrencinin:

Öğrenime devam edeceği/ettiği okulun adı, bölümü, sınıfı : 

Öğrenime devam edeceği/ettiği okulun bulunduğu ilçe, il  : 

Yükseköğrenim seviyesi Başvuruları: yeni girenler için; LYS'deki 

yüzdenizi, bölüme kaçıncı olarak girdiğinizi, halen okuyor iseniz; 

geçmiş senelerdeki dönem sonu not ortalamalarınızı yazınız:

Adı Soyadı: 

T.C. Kimlik No:

Doğum Yeri ve yılı  : (gün-ay-yıl/ilçe-il)

Uyruğu ve Cinsiyeti : 

b- Lise (Mesleki Teknik Orta Öğrenim seviyesi için Başvuru 

yapıyor iseniz geçmiş yılların sene sonu not ortalamalarını 

yazınız)

a- İlköğretim:

Aile Bilgileri:

Ailesinin ikamet adresini yazınız   : 

Gelecekten Beklentileri:

Bitirdiği okulun adını, bitirme yılı ve mezuniyet derecesini 

yazınız:

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği

Öğrenim Bursu Müracat Formu
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Öğrencinin Adı Soyadı:

e-posta adresi:

Velisinin Adı Soyadı: Tarih:

e-posta adresi: İmza :

Adresi, telefonu (Sabit+GSM) :

Öğrencinin ve/veya ailesinin evi var mıdır?

Ailenize ait gayri menkulleri varsa aylık getirisi ne kadardır?

Ailesine ait otomobil var mıdır? Varsa, marka ve modelini 

yazınız: 

Ailesinin başka geliri varsa yazınız : 

Bir işte çalışarak kazanç sağlıyor mu ? Evet ise aylık ne kadar? 

Başka herhangi bir resmi veya özel kuruluştan burs alıyor mu? 

Alıyor ise adlarını yazınız.

Anne ve/veya baba vefat etmiş ise, öğrenciye bağlanan maaşın 

aylık tutarı : 

Ailesi kirada mı oturuyor? Kirada oturuyorsa aylık kira bedeli : 

Ailesinin yanında kalarak mı okula devam ediyor?                   

Hayır ise, kimin yanında kaldığını ve adresini belirtiniz.

Yukarıda 23 Madde halinde istenen bütün bilgiler doğru ve eksiksiz olarak tarafımdan beyan edilmiştir. Eğitim süresi içerisinde 

ilgililerce yapılacak gizli ve açık soruşturma sonucunda aksi ispat edildiği takdirde, bursun kesilmesini ve ödenen meblağın geri 

alınmasını ; Resmi kurum ve kuruluşlara yanıltıcı beyan vermek suretiyle haksız kazanç elde etmek ile ilgili Türk Ceza Kanunu’ nun 

ilgili hükümlerini peşinen kabul ederim.

almamanız gerekmektedir. Kuruluşlar arasında yapılan yazışmalar sonucunda burs alındığı tespit edilen öğrencinin bursu kesilir.

Hakkında bilgi alabileceğimiz kişileri ve telefonlarını yazınız : 

1-

2-

DİKKAT : Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği bursundan yararlanmanız için herhangi bir resmi veya özel kuruluştan burs 

Not: Doldurulan Formun orijinali MOSDER'e ulaştırılmalıdır. Ancak postada yaşanabilecek gecikmeleri önlemek 

amacı ile bir kopyası info@mosder.org.tr e-posta adresine gönderilmelidir.




