
MÜFİDE FERİT TEK BURS BAŞVURU FORMU 

     Değerli kulüpler ve bursiyer adayları Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu(TSKF) 

web sitesinden burs başvurusu yapmak için gerekli bilgileri toplamak ve hazırlamak için 

yararlanabilirsiniz. 

http://soroptimistturkiye.org/ 

    Lütfen burs başvuru için gerekli bilgileri detaylıca okuyunuz. Ancak uygun şekilde 

gönderilen başvuruların dikkate alınacağını unutmayınız. 

 

    Daha fazla bilgi için TSKF Burs komisyonu ile iletişime geçebilirsiniz.. 

Burs komisyonu e-mail adresi: burs.soroptimist@gmail.com 

 

 

1. Kulüp bilgisi: …………………… Kulübü 

 

 

2. Başvuru sahibinin durumu 

 

Soroptimist bursiyeri……………..        Soroptimist bursiyeri değil::…………………. 

              

Burs istenilen öğretim yılı ve süresi:……………………… 

 

Sizi öneren kulüp ile bağlantınız nedir? 

 

 

 

3. Kişisel Bilgiler 

 

Adı- Soyadı:  

Medeni Durumu: 

Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 

Doğum yeri: 

TC Kimlik no: 

İletişim adresi: 

 

Telefon no:                                      E-mail adresi: 

 

 

http://soroptimistturkiye.org/
mailto:burs.soroptimist@gmail.com


4. Özgeçmiş 

 

A. Eğitim durumu:                                              Başlama-Bitiş tarihi: 

İlköğretim: 

Lise: 

Ön Lisans: 

Lisans:  ……………………………       

Yüksek lisans:……………………..        

Doktora:……………….. 

 

 

 

B. Eğitimsel, mesleki / teknik veya diğer nitelikler (dereceler, diplomalar, sertifikalar,  

vb. nerede ve ne zaman alındı) 

 

 
Nitelik Kurum adı Tarih 

1.   

2.   

 

 

 
C. Konuşulan diller :……………………… 

 

Dil düzeyi:……………………… 

 

D.  Diğer bilgiler (ör. ödüller, hibeler, makaleler, sergiler) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. A. İstenilen Bursun Amacı: (4-5 satır) 

 

      B. Bursun talep edildiği çalışma veya eğitim programı 

 

 

7. Çalışmaların yapılacağı kurum (eğitim veya sanat kurumları ,vs..) 

 

A. Adayın kabul belgesi: 

 

 

8. Proje veya çalışmanın başlama ve bitiş tarihi: 

 

 

 

9.  Çalışma programının veya eğitimin üzerinizdeki etkisi. Yeni kazanılan 

deneyimi ve/veya bilgiyi topluma fayda sağlamak için nasıl kullanmayı 

umuyorsunuz. (8-10 satırlık kısa özet) 

  

 

 

 

 

10. Çalışma Programının/Eğitiminin Ayrıntılı Bütçesi:  

 

 

 

5. Ailenin Sosyo-Ekonomik Durumu 

Baba:  Hayatta (  ) İşi:  

Hayatta Değil   (   ) 
Aylık Net gelir Öğrenim durumu:  

Anne:  Hayatta (  ) İşi:  

Hayatta Değil    (   )   
Aylık Net geliri Öğrenim durumu:  

Ailenin Toplam Gelirine Katılan Diğer Aylık Net 

Gelir Toplamı:
  

Ailenin Oturduğu 

Ev
 Mülk Kira Lojman Diğer 

Aylık Kira Bedeli      

Aile Reisinin İş Adresi: 

 



11. Programınızı yürütmek için Soroptimist bursunun/hibesinin maksimum miktarından

fazlasına ihtiyacınız varsa, bu masrafları nasıl karşılayacaksınız?

12. Başka burslar/hibeler alıyor musunuz?

13. Gerekli belgeler

Başvuru Sahibi Tarafından Sağlanması Gereken Belgeler: 

1. Adayın niyet mektubu

2. Adayı öneren kulüp başkan'ın mektubu

4. Soroptimist üyeden tavsiye mektubu (Aday Soroptimist bursiyeri değilse)

5. Adayı tanıyan profesyonel bir kişinin tavsiyesi

6. Adayın hibe talebinde bulunduğu çalışmalara kabul edildiğini gösteren belge

7. Tamamlanacak çalışmalar veya proje için beklenen bütçe

8. Adayın vesikalık fotoğrafı

Aydınlatma metnini okudum, anladım. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na 

uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde 

edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, yeniden düzenlenmesi, 

sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili Kanunda öngörülen süre 

kadar muhafaza edilmesine, burs talep ederken vermiş olduğum bilgi ve belgelerin burs 

sağlanması kapsamında yazılı ortamlarda paylaşılmasına, bursiyer olmam halinde medyada 

paylaşılmak amacıyla hazırlanan videoların ve ortak faaliyetlerde çekilen fotoğraflarımın 

gerek sosyal medya hesaplarında, gerekse basında kullanılmasına konu hakkında tereddüde 

yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.

İmza 

Başvuru formundaki bilgiler gerçekleri yansıtacak şekilde tarafımdan doldurulmuş olup 

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonun, Müfide Ferit Tek Bursu’ndan yararlanmak 

üzere değerlendirmeye alınmasını arz ederim. 

Tarih: İmza: 


