
Tarih: …/…/2022 
 

TOHUM DAĞITICILARI ALT BIRLIĞI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 

                                                         ANKARA                                                                               
                                                  

                                                                                                                          

           …….T.C. kimlik numarası ile kayıtlı bulunmaktayım. Aşağıda başvurduğum 

Birliğinizce  verilecek burs yardımından faydalanmak istiyorum. Hakkımda gerekli inceleme 

ve araştırmaların yapılmasını kabul ediyorum.  

 

Gereğini arz ederim. 

                                     

T.C. Kimlik Numarası         : …………………………….….……. 

Adı – Soyadı                         : …………………………………….. 

Email adresi: 

  

Adres: 
  

  

  

Telefon:                                                                             

  Başvuru Kayıt Tarihi: 

         

 İstenilen Belgeler; 

1-Başvuru dilekçesi (imzalı)  

2-Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi 

3-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Kardeş bilgileri dahil) / Varsa Şehit veya Gazi yakınlık belgesi, 

4-Adli sicil kaydının olmaması 

5-Öğrenci Belgesi ve bir önceki yıla ait Transkript (Başarı Belgesi ve Not Ortalaması) 

6-Ösym Sonuç Belgesi (Üniversiteye bu yıl kayıt yaptıran öğrenciler için)  

6-Ailesinin çiftçi olduğunu gösterir Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi (ÇKS) veya hayvan varlığı 

belgesi 

7- Banka hesap cüzdanı fotokopisi (Banka/Şube adı,Iban Hesap Numarası) 

8- Aile gelir durumunu gösteren beyanname ve  ilgili belgeler, 

 
İlk Müracaat Yeri :  

Unvan      : TODAB Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği 

Adres       : Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. No:21 Libra Kule Kat:3  Çankaya/ANKARA       

Tel             : 0312-418 16 96                                                                                                             

Faks          : 0312- 418 16 95 

e-posta    : info@todab.org.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@todab.org.tr


ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME 

 
Velinin adı ve soyadı:  

Velinin öğrenciye yakınlık derecesi:  

 

Velinin işi ve işyeri adresi: 

 

Velinin geliri: 
(Serbest meslek sahibi ise vergi dairesinin adı, adresi ve hesap 

numarası belirtilen, basit ya da gerçek usulde vergiye bağlı olan 

mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını gösteren 

belge. Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise muhasebe birimi veya 

ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibarıyla bir 

önceki yıla ait oniki aylık toplam gelirini gösteren belge. 

Gelirin oniki ayı bulmaması hâlinde son aylık 
geliri esas alınarak oniki ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.) 

 

Velinin eşi çalışıyor ise geliri: 
(Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve 

kuruluşlardan alınacak aylar itibarıyla bir önceki yıla ait oniki 

aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin oniki ayı 

bulmaması hâlinde son aylık geliri esas alınarak oniki ay 
üzerinden yıllık hesaplanacaktır.) 

 

Velinin diğer gelirleri: 
 

Ailenin net yıllık gelir toplamı: 
 

Ailenin yıllık gelir toplamının fert başına düşen toplam yıllık 

tutarı: 

(Ailenin toplam geliri, ailedeki fert sayısına bölünerek 

hesaplama yapılacaktır.) 

 

Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı 

ve soyadı ile yakınlık derecesi: 

(Aile nüfus kayıt örneği, velinin ve varsa eşinin bakmakla 

yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı 

beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla 

ilgili mahkeme kararı örneği) 

 

Aile maddi durumumun yukarıda belirttiğim şekilde olduğunu beyan ederim. 

  

                                                                                                                                    
…../…./….. 

                                                                                                                             

İmza 

                                                                                                                            Velinin Adı ve Soyadı 

  

Öğrencinin 

Adı ve Soyadı :................................................... 

Adresi :................................................... 

.................................................... 


