
 
 

 

DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 

(Birimi)  …………………………………………………………………….. 

KISMĠ ZAMANLI ÖĞRENCĠ ÇALIġTIRMA  

 

Ġġ BAġVURU FORMU (Ek-2) 

1-KĠġĠSEL BĠLGĠLER : 

Adı Soyadı                                        :…………………………………………………  

TC Kimlik No                                   :………………………………………………… 

Öğrenci No                                       :………………………………………………… 

Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Adı      :………………………………………………… 

Bölümü/Programı/Sınıfı                   :…………………………………………………………….. 

Okula Kayıt Tarihi                            :……………………………………………………………. 

Engellilik Oranı %  (Belgesi Ektedir)                         :……………………………………… 

Şehit Çocuğuyum ( Belgesi Ektedir)                          :……………………………………… 

Gazi Çocuğuyum (Belgesi Ektedir )                           : …………………………………….. 

Yetiştirme yurdunda büyüdüm ( Belgesi ektedir )      :……………………………………… 

Yüksek Lisans Öğrencisiyim ( Cevap evet ise tezli yaptığına dair belge ektedir. ) Evet (     )     Hayır (    ) 

Cep Telefonu   :…………………………………………………………… 

E-posta Adresi : ………………………………………………………….. 

İkamet Adresi  :…………………………………………………………… 

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

2- ALDIĞI BURS VE KREDĠLER: 

- Öğrenim Kredisi alıyorum. Evet (   )              Hayır (   ) 

- KYK Bursu alıyorum.         Evet (   )              Hayır (   ) 

- Yılda :…kez /………............................Vakfından/Derneğinden / Şahıstan……….TL.’’Özel Burs alıyorum. 

(  ) Ailemin yanında kalıyorum . 

(  ) KYK Yurdunda kalıyorum : Ayda ……………………TL.’’ödüyorum. 

(  ) Özel Yurtta kalıyorum ve Ayda                 :……………………TL.’’ödüyorum. 

(  ) Akrabamın yanında kalıyorum ve Ayda    : ………………… TL’’ödüyorum /ödemiyorum. 

(  ) Kiralık evde kalıyorum ve Ayda               :…………………. TL’’ödüyorum. 

(  ) Diğer                                                         

:…………………………………………………………………………………………... 

 

 

FOTOGRAF 



 
 

3- AĠLE BĠLGĠLERĠ   : 

Anne – Baba beraber mi ?                               : Evet (  )             Hayır (   )   

Ailenin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı  :……………………. 

(   ) Ailemin oturduğu ev kendimize ait. 

(   ) Ailem kirada oturuyor ve aylık kira bedeli  :……………………………TL’’dir. 

(  ) Ailem lojmanda oturuyor ve aylık kira bedeli :……………………………TL’’dir. 

Baba ve annenin maaşı dışında ailenin ek bir geliri 

Var mı ? Nereden ? Ne kadar ?                             ……………………………………………… 

Ailenin ortalama aylık gelir toplamı                       :………………………TL. 

3- ÇALIġMA BĠLGĠLERĠ (BoĢ günleriniz ve çalıĢma saatleriniz) : 

GÜNLER SAATLER 

Pazartesi  

Salı  

Çarşamba  

Perşembe  

Cuma  

 

Çalışmak istenilen görev alanı: ……………………………………………………………… 

Daha önce Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmışsanız çalıştığınız birim ve yaptığınız iş:             

..………………………………………………………………………………………………… 

Daha önce Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalıştığınız eğitim-öğretim yılı ve dönemleri:             

..………………………………………………………………………………………………… 

 

4- Ġġ DENEYĠM / STAJ BĠLGĠLERĠ : 

Şu anda çalışıyor musunuz ?  Nerede ? İş karşılığı elinize net geçen ücret nedir ?                    

:…………………………………………………………………………… 

Daha önce çalıştınız mı?  Nerede ?                

:…………………………………………………………………………… 

Varsa SSK Sicil No                                           

:……………………………………………………………………………. 

Yukarıda verdiğim tüm bilgilerin doğruluğunu taahhüt ederim. Bu bilgilerin yanlış, eksik veya hatalı beyan 

durumunda ayrıca hakkımda yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu kabul ederim. 

Öğrencinin         : 

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

Başvuru Tarihi        :………../………/2019 

İmzası                     :………........................................ 


