
Japonya Kakehashi Programı  2021 - 2022 Burs Başvuru Formu 
 

 
 

1. Burs isteğinde bulunan adayın kimlik ve okul bilgileri 
 

Adı Soyadı Doğum Tarihi – Yeri      Cinsiyet 

TC Kimlik No  Yaşadığı Şehir   

Devam Ettiği Okulu      Sınıf / Bölüm 

2018-2019 Not Ortalaması  2019-2020 Not Ortalaması   

Mezun Olduğu İlk Öğretim Okulu  
 

 

2. Ailenin Sosyo-Ekonomik Durumu 

Baba Adı-Soyadı Sağ  (  ) Vefat  (  ) Ayrı (  ) 

Baba TC Kimlik No Doğum Tarihi   Meslek 

 Baba İşi - Çalıştığı Kurum/Görev    Cep Telefonu:         

 Baba İş Adresi  

 Öğrenim Durumu  

 Aylık Net Geliri  
 
 

Anne Adı-Soyadı Sağ  (  ) Vefat  (  ) Ayrı (  ) 

Anne TC Kimlik No  Doğum Tarihi   Meslek 

 Anne İşi - Çalıştığı Kurum/Görev     Cep Telefonu:         

 Anne İş Adresi  

 Öğrenim Durumu  

 Aylık Net Geliri  
 
 
 

Ailenin oturduğu  Ev: Mülk    (  )     Kira  (  )     Lojman    (  )    Diğer    (  ) Aylık Ödeme: 

Ailenin sahip olduğu diğer gayri menkuller ve yaklaşık değerleri? (Ev, arsa, devremülk, otomobil vb.) 
 
 
 
 
 
 
 

Ailenin toplam gelirine katılan diğer ek gelirler var mı ? (Kira geliri, kar payı, ortaklık vs.) Varsa lütfen detaylarını aşağıda belirtiniz. 
 

 
 
 
 

3.Kardeşlere İlişkin Bilgiler 

Adı Soyadı Yaş Okul Sınıf İş Durumu Aylık Net Geliri 

      

      

      

4. Kişisel Bilgiler 
 

Başka kurumlardan Burs/Kredi alıyor musunuz ?  Bu kurumların adları ve burs miktarlarını aşağıda belirtiniz. 
 

 
 
 
 
 
 

*Yukarıdaki bilgiler gerçektir. Yanlış beyanın tespitinde burs talebimden vazgeçtiğimi kabul ve taahhüt ediyorum 
 
Adı Soyadı 

Tarih ve İmza 
  



Japonya Kakehashi Programı  2021 - 2022 Burs Başvuru Formu 
 
 

 

BURS BAŞVURUSU İÇİN VELİNİN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER 
* E-Devlet’ten alınan belgeler yeterlidir. 
 
İŞVERENLERİN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELERİN LİSTESİ  
(İş Sahipleri, Serbest çalışanlar, Bağ-Kur’lular, vs.) 
 

o Türk Kültür Vakfı’na hitaben burs başvuru talebi dilekçesi (Dilekçenin veli tarafından yazılıp imzalanması zorunludur). Bu 
dilekçede neden bursa ihtiyacınız olduğunu belirtiniz. Bu sebeple lütfen aile, iş, maddi durum vs. anlatınız. Sadece 
“Kakehashi bursuna başvuruyoruz” yazıp bırakmayınız. 

o Evde bakılmakla yükümlü kişi sayısı burs dilekçesinde belirtilmeli ve kardeş olma durumunda eğer kardeşler öğrenci ise 
öğrenci belgesi fotokopisi/fotokopileri, çalışıyor ise maaş bordroları vs. dokümanlara eklenmelidir. 

o Doldurulmuş ve veli tarafından imzalanmış AFS Programları Burs Başvuru Formu 
o E-Devlet’ten alınacak Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi  
o S.G.K. Hizmet Dökümü (4B Basamak Bilgisi, 4B Borç Durumu, 4B Hak Sahipliği, 4B Hizmet Bilgisi, 4B Ödeme Dökümü, 4B 

Tescil Kaydı) 
o Evde yaşayan 18 yaşından büyük herkes için E-Devlet Tapu-Kadastro “Tapu Bilgileri Sorgulama” sonucu 
o Maddi durumu gösteren belgeler (şirket ve şahsi - banka hesapları, tapu, kira kontratları, araç ruhsatı fotokopileri) 
o Evde yaşayan 18 yaşından büyük olan herkes için SGK dökümü 
o 2018-2019 ve 2019-2020  sene sonu notlarını içeren Transkript (Not Dökümü) veya Karne 

   
ÜCRETLİ ÇALIŞANLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELERİN LİSTESİ 
(Sözleşmeli personel, memur, işçi vs.) 
 

o Türk Kültür Vakfı’na hitaben burs başvuru talebi dilekçesi (Dilekçenin veli tarafından yazılıp imzalanması zorunludur). Bu 
dilekçede neden bursa ihtiyacınız olduğunu belirtiniz. Bu sebeple lütfen aile, iş, maddi durum vs. anlatınız. Sadece 
“Kakehashi bursuna başvuruyoruz” yazıp bırakmayınız. 

o Evde bakılmakla yükümlü kişi sayısı burs dilekçesinde belirtilmeli ve kardeş olma durumunda eğer kardeşler öğrenci ise 
öğrenci belgesi fotokopisi/fotokopileri, çalışıyor ise maaş bordroları vs. dokümanlara eklenmelidir. 

o Doldurulmuş ve veli tarafından imzalanmış AFS Programları Burs Başvuru Formu 
o E-Devlet’ten alınacak Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi  
o Sigortalı işe giriş bildirgesi fotokopisi 
o S.G.K. 4A veya 4C Hizmet Dökümü 
o Maaş bordrosu ( son 3 aylık ) 
o Evde yaşayan 18 yaşından büyük herkes için E-Devlet Tapu-Kadastro “Tapu Bilgileri Sorgulama” sonucu 
o Maddi durumu gösteren belgeler (şahsi banka hesapları, tapu, kira kontratları, araç ruhsatları fotokopileri) 
o Evde yaşayan 18 yaşından büyük olan herkes için SGK dökümü 
o 2018-2019 ve 2019-2020  sene sonu notlarını içeren Transkript (Not Dökümü) veya Karne 

 
EMEKLİLERİN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELERİN LİSTESİ 

o Türk Kültür Vakfı’na hitaben burs başvuru talebi dilekçesi (Dilekçenin veli tarafından yazılıp imzalanması zorunludur). Bu 
dilekçede neden bursa ihtiyacınız olduğunu belirtiniz. Bu sebeple lütfen aile, iş, maddi durum vs. anlatınız. Sadece 
“Kakehashi bursuna başvuruyoruz” yazıp bırakmayınız. 

o Evde bakılmakla yükümlü kişi sayısı burs dilekçesinde belirtilmeli ve kardeş olma durumunda eğer kardeşler öğrenci ise 
öğrenci belgesi fotokopisi/fotokopileri, çalışıyor ise maaş bordroları vs. dokümanlara eklenmelidir. 

o Doldurulmuş ve veli tarafından imzalanmış AFS Programları Burs Başvuru Formu 
o E-Devlet’ten alınacak Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi  
o Emeklilik maaşının alındığı banka hesap cüzdanının fotokopisi, (3 aylık hesap özeti) 
o Evde yaşayan 18 yaşından büyük herkes için E-Devlet Tapu-Kadastro “Tapu Bilgileri Sorgulama” sonucu 
o Maddi durumu gösteren belgeler (şahsi banka hesapları, bordro dökümleri, tapu, kira kontratları, araç ruhsatları 

fotokopileri) 
o Evde yaşayan 18 yaşından büyük olan herkes için SGK dökümü 
o 2018-2019 ve 2019-2020  sene sonu notlarını içeren Transkript (Not Dökümü) veya Karne 

 


