
ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA 
 

                                                                                                                    
                                …/…/20.. 

 
 
Kurumunuz tarafından aşağıda belirtilen yardım/yardımlardan faydalanmak istiyorum. 
Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
 
(  )Ramazan Ayı Koli Yardımı 
(  )Öğrenim Yardımı 
(  )Asker Ailesi Yardımı 
(  )Halk Kart 
(  )Sosyal Market 
(  )Engelli Özel Ulaşım Aracı 
(  )Eğitime Destek 
(  )Su İndirimi 
(  ) MK Öğrenci Kartı 
(  )Öğretmen Kartı 
(  )Sarı Basın Ulaşım Kartı 
(  )Diğer Basın Ulaşım Kartı 
(  )Diğer Yardımlar……………………………………. 
 
 
 
 
 
Adres:             Ad-Soyad 
 
     İmza 
 
Tel: 
T.C Kimlik Numarası: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA 
 
 
BEYANIMDIR: 
 
Yaptığım başvuruda beyan ettiğim bilgilerin doğru olduğunu, bunların doğruluğunun tespiti 
için Belediyenin her türlü araştırmayı yaptırmasını, ev işyeri ve diğer mekanlarımda inceleme 
yapılmasına izin verdiğimi belirterek Belediyenizin bu amaçla yaptığı her türlü çalışma, usul 
ve esaslarına muvafakat ettiğimi, haksız yere sosyal yardımlardan faydalandığım tespit 
edildiği taktirde aldığım yardımı yasal faizleri ile birlikte geri ödeyeceğimi, aksinin tespiti 
halinde yasal işlem yapılmasını kabul ediyorum. 
 
 
 
ADRES:                                                                                                             Adı Soyadı/İmza 
………………………………  
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
 

                  MÜRAACATÇININ HANESİNDE BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİLER 
 T.C 

KİMLİK 
AD 
SOYAD 

YAKINLIK D.TARİHİ CİNSİYET ÖĞRENİM 
DURUMU 

ÖZÜR 
DURUMU 

SOS. GÜV. 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         

*Form tam ve eksiksiz doldurulmalıdır. Eksik formlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           T.C. 
                                   ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞANLIĞI 

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
 
      ………………ili………………ilçesi,……………mahallesi/köyü………….cilt 
no…………aile sıra no,…………sıra no da kayıtlı………………………….oğlu/kızı….  
doğumlu………..kurumumuzca karşılıksız öğrenim yardımı verilmesine esas olmak üzere adı 
geçene ve ailesine ait bilgilerin çıkartılması için gereğini arz-rica ederim.                                
                                                                                                      

Rebiye TURAN ÜNÜVAR                                                                                                                       
                                                                                               Belediye Başkan Yardımcısı 
 
 
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ                                          Yukarıda 
kimliği ve ekte vukuatlı nüfus cüzdan örneği bulunan öğrencinin kendisi ve  
ailesi adına kurumunuzda kaydı bulunup bulunmadığının bildirilmesini, 
 
İmzalayan: 
Adı Soyadı: 
Görevi: 
 
SOSYAL YARDIMLAŞMA-DAYANIŞMA  
VAKFI BAŞKANLIĞI 
 Öğrenciye ve aileden herhangi bir öğrenciye ait burs kurumunuzca verilip 
verilmediğinin bildirilmesini, 
 
İmzalayan : 
Adı Soyadı: 
Görevi       : 
 
HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU VAKFI 
Yukarıda kimliği yazılı öğrenciye ve aileye ait herhangi bir öğrenciye kurumunuzdan burs 
verilip verilmediğinin bildirilmesini, 
 
İmzalayan   : 
Adı Soyadı  : 
Görevi         : 
 
BELEDİYE EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK  
ŞEFLİĞİ 
Kimliği yazılı öğrenciye ve anne babasına ait gayrimenkul kaydı olup olmadığını  
bildirilmesini, 
 
 
İmzalayan : 
Adı Soyadı: 
Görevi       : 
 



                                 
 
 
 
                                       ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA 
 
 
 
                                                                                                                                   …/…/20.. 
 
 
Çanakkale Belediyesi tarafından verilen öğrenim yardımımın devamlılığı için her akademik 
yılın başlangıcından önce (en geç 15 Ağustos tarihine kadar) aşağıda belirtilen evrakları 
tarafınıza teslim ederek başarımı ve devamlılığımı belgeleyeceğime ve 10/09/2021 tarihinde 
alınan Sosyal Yardım ve Değerlendirme Kurul Kararını (Ek-1) okuyarak şartları kabul ettiğimi 
bilgilerinize arz ederim. 
 
 
 
Gerekli Evraklar 
1-Öğrenci Belgesi 
2-Transkript (Not Çizelgesi) 
 
 
 
 
 
Adres:             Ad-Soyad 
 
 
 
     İmza 
 
Tel: 
T.C Kimlik Numarası: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       10/09/2021 
 

SOSYAL YARDIM DEĞERLENDİRME KURULU KARARI 
 

ÇANAKKALE BELEDİYESİ TARAFINDAN  
KARŞILIKSIZ VERİLECEK OLAN ÖĞRENİM YARDIMI İÇİN  

BAŞVURU SAHİPLERİNİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER. 
 
 

Çanakkale Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin 6. Maddesinin f bendinde 
belirtilen “Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen 
ve/veya zorlanan ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine ailesi Çanakkale’de ikamet 
etmek kaydıyla burs niteliğinde olmayan geçici ve karşılıksız nakdi yardım yapılır.” 
ifadesine bağlı olarak;  
 

1. “1. DERECE İHTİYAÇ SAHİPLERİ” 
1.1 1. ikametgahı Çanakkale Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde olan, (Başvuruda 

bulunan öğrencinin ailesi için geçerlidir.) 
1.2 Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve gelir belgeleyemeyen, 
1.3 Farklı bir kurum veya kuruluştan eğitim- öğrenim yardımı adı altında herhangi bir nakdi 

yardım almayan,  
1.4 Kendisinin ve ailesinin üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkul ve motorlu aracı 

bulunmayan (ev, araba, arsa. vb), 
 

2. “2. DERECE İHTİYAÇ SAHİPLERİ”  
2. 1 1. ikametgahı Çanakkale Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde olan, (Başvuruda 
bulunan öğrencinin ailesi için geçerlidir.) 
2.2 Ailenin toplam gelirinin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısına bölümünde fert başına 
düşen miktar asgari ücretin altında kalan, 
2.3 Farklı bir kurum veya kuruluştan eğitim- öğrenim yardımı adı altında herhangi bir nakdi 

yardım almayan,  
2.4 İçerisinde ailesi ikamet etmesi şartıyla en fazla 1(bir) adet meskene ve/veya ailesi tarla 

vasfındaki 1 (bir) adet taşınmaza sahip olan öğrenciler yararlanabilir.  
 

3. MEVCUT ÖĞRENCİLER 
Mevcut yardım alan yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim yardımlarının devam edebilmesi 
için; 
3.1 Öğrencilerin yılsonunda okullarından aldıkları transkriptler ile başarılarını kuruma 
belgelemeleri gerekmektedir. 
3.2 Eğitim Öğretim döneminde öğrenim yardımına devam edecek olan öğrencilerin bir 
sonraki dönem başvurularına kadar bir üst sınıftan ders alabileceklerini gösteren okullarından 
imzalı olarak alacakları belgelerin asıllarını kuruma bildirmesi gerekmektedir. 
3.3 Her öğrenci bu belgeleri mezun olduğu yılı takip eden yeni başvuru döneminden önce 
kuruma teslim edeceğine dair belge üzerinde beyan vermekle yükümlüdür. İbraz edememesi 
halinde başarı görülemeyeceğinden yardımına son verilir. Öğrenciler belgelerini 15 Ağustos'a 
kadar Belediyeye getirmek durumdadır.  
3.4 Okulunun uzaması veya herhangi bir sebep ile okulun dondurulması durumda öğrenim 
yardımı kesilecektir. 
 
 



3.5 Mevcut öğrencilerin geçmiş dönem yapılan araştırmada bildirimde bulundukları ailevi 
mali ve mülki durumlarında herhangi bir değişiklik olması durumunda değişikliği kuruma 
bildirmesi gerekmektedir.  Taşıması gereken kriterlerin üzerinde mali ve mülki durumundaki 
değişikliği bildirmediği ve değişikliğin kurumca tespit edilmesi halinde yardımına son verilerek 
ödenen yardım inceleme sonucuna göre geri alınır.  
3.6 2021-2022 eğitim öğretim döneminde Covid-19 sebebi ile yüz yüze eğitim sonlandırılıp 
uzaktan eğitime geçildiği takdirde 2021-2022 döneminde öğrenim yardımı almaya hak kazanan 
ve 2020-2021 döneminden öğrenim yardımı devam eden öğrencilerin öğrenim yardımına yüz 
yüze eğitim tekrar başlayana kadar ara verilecek ve uzaktan eğitim uygulanan ayların ödemesi 
yapılmayacaktır. 
 
4. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:  
4.1- Bir (1) adet vesikalık fotoğraf  
4.2- İkametgâh (Anne ve/veya Babaya ait) (Kurumdan temin edilebilir) 
4.3- Matbu Başvuru Dilekçesi (Kurumdan temin edilir) 
4.4- Matbu Form (Kurumdan temin edilir) (Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, Hüseyin Akif Terzioğlu ve Şevkat Yuvası 
Vakfına, Belediye Emlak ve Çevre Temizlik Şefliğine onaylatılacaktır.)  
4.5 -Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Kurumdan temin edilebilir) 
4.6- Öğrenim Belgesi  
4.7- Ailede çalışan bireylere ait SGK’dan Maaş Bordosu 
4.8- Tahkikat Formu (Kurum tarafından yerinde inceleme yapılacaktır.) 

 
      5. ÖĞRENİM YARDIMI BAŞVURU KOŞULLARI 

5.1-T.C vatandaşı olmak 
5.2- Öğrencinin ailesinin Çanakkale merkez (Mücavir Alan) ikamet ediyor olması 
5.3- Öğrencinin sınıf tekrarı yapmamış olması 
5.4- Öğrencinin KYK dan ya da KYK aracılığıyla herhangi bir kurumdan ‘’Öğrenim Kredisi’’ 
ya da ‘’Burs’’ almıyor olması 
5.5- Öğrenim süresi boyunca ‘’Kayıt Dondurma’’ işleminin yapılmamış olması (Rapor 
gerektiren olağanüstü sağlık sebepleri dışında) 
5.6- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf/Özel üniversitede yüzde yüz burslu    
okuyor olmak. 
5.7- Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak 
5.8- Normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam ediyor olmak 
 

   6.ÖĞRENİM YARDIMI VERİLMEYECEK OLANLAR  
    6.1-Açık öğretimde okuyan öğrenciler 

 6.2-Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri 
 6.3-Uzaktan öğretim görenler 
 6.4-Yurt dışında okuyanlar 
   

   7. BAŞVURU TARİHLERİ:  
2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde öğrenim yardımı başvuru tarihimiz 11/10/2021 – 
28/10/2021 tarihleri arasındadır. 
  

   8. YARDIM MİKTARI VE SÜRESİ: 
2021-2022 Eğitim Öğretim yılında; 
8.1- 300 yükseköğretim öğrencisine 9 ay boyunca 550 TL ödeme Kredi ve Yurtlar Kurumu 
üzerinden yapılacaktır.  



ÇANAKKALE BELEDİYESİ BURS BİLDİRİM FORMATI 
TC KİMLİK NO   
ADI   
SOYADI   
DOĞUM TARİHİ   
DOĞUM YERİ   
BABA ADI   
ANNE ADI   

ÜNİVERSİTE   

FAKÜLTE   

BÖLÜM   

ÖĞRENİM TÜRÜ   
ÖSYM BÖLÜM 
KODU   
OKULA GİRİŞ YILI   
SINIFI   
AYLIK BURS 
MİKTARI   

MAHALLE-
CADDE   

SOKAK-EV NO   

SEMT   
İL   
İLÇE   
POSTA KODU   
CEP TELEFONU   
E-POSTA ADRESİ   

*Öğrenci normal öğretim görüyor ise boş bırakınız.İkinci öğretim okuyorsa (İÖ) yazınız. 

**Öğrencinin okuduğu bölümün 7 haneli ÖSYM bölüm kodunu mutlaka yazınız. 
 



       5393 SAYILI KANUNUN 14.MADDESİNİN (a) ve (b) BENDİ, 15. MADDESİNİN 
(b) BENDİ GEREĞİNCE KARŞILIKSIZ ÖĞRENİM YARDIMIN VERİLMESİNE 
DAİR BEYANNAMEDİR. 
                       ÖĞRENİM YARDIMI TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİNİN 
TC KİMLİK NO:  
ADI VE SOYADI: 
BABA ADI: 
ANNE ADI: 
DOĞUM YERİ VE TARİHİ: 
                                                          ÖĞRENİM DURUMU  
OKULUN ADI: 
BRANŞI         :  
SINIFI            : 
SÜRESİ          :  
ÖĞRENİME BAŞLANGIÇ DERS YILI:  
ÖĞRENİM BİTİŞ DERS YILI : 
NORMAL  ÖĞRETİM:  
İKAMETGAH ADRESİ: 
TELEFON NO: 
 
ÖĞRENİM İKAMETGAH ADRESİ:  
TELEFON NO: 
 
 
                                                        ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA  
               Yukarıda yazılı beyanıma istinaden gördüğüm öğrenim için her yıl başarılı 
olmak kaydı ile  
tarafıma karşılıksız öğrenim yardımı verilmesi için gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
ADI SOYADI                                                                                                                               
İMZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


