
 
 

 
Lütfen formu bilgisayar 
ortamında doldurduktan sonra 
çıkış alınız. 
 

Heinrich Böll Stiftung Derneği Burs Programı 

BAŞVURU FORMU 
 
HBSD Burs Programı Başvuru Alanı  
Çevre adaleti:
Enerji dönüşümü:
 

Tez Konusunun Başlığı: 
(henüz belirlememiş olanlar da, tezlerinde ele almayı planladıkları konuya dair, daha sonra değiştirilebilir bir başlık 

yazmalı): ______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Kimlik Bilgileri: 

Ad:     Soyad: 

________________________            ______________________________  

DoğumTarihi:          DoğumYeri:   

________________________ ______________________________ 

MedeniHali:    Varsa; çocuk sayısı 

________________________ ______________________________ 

Cinsiyet:    Vatandaşlık Numarası: 

________________________ ______________________________ 

 

Eğitim Bilgileri: 

 

Kayıtlı Olduğu Okul:  

____________________________________________________________ 

Kayıtlı Olduğu Bölüm:  

____________________________________________________________ 

Yüksek Lisans Programına Kayıt Tarihi: _____________________________ 

Lisans Programına Kayıt Tarihi:___________Mezuniyet Tarihi: __________ 

Yabancı Dil bilgisi:  1. ____________________ Düzeyi:  

    2. ____________________ Düzeyi: 

      3. ____________________ Düzeyi: 



 
Başka herhangi bir kurumdan Burs talebi: Var    Yok 

Varsa kurum adı: ______________________________________________ 

Çalışıyor(nerede,görevi,maaş miktarı): _____________________________________        
 
Çalışmıyor: 
 

İletişim Bilgileri 

 
Caddeve/veyaSokak: 

____________________________________________________________ 

No:         PostaKodu:  

________________________ ______________________________ 

 

Semt/Mahalle: 

____________________________________________________________ 

İlçe:  

____________________________________________________________ 

İl:  

____________________________________________________________ 

E-MailAdresi: 

____________________________________________________________  

 

TelefonNumarası:  

____________________________________________________________ 

CepTelefonuNumarası:  

____________________________________________________________ 

Başvuru formuyla birlikte aşağıdaki evraklar eklenmiştir: 

1.Başvuru formu  :  6. Yüksek lisans transkripti : 

2. Başvuru yazısı  :  7. Lisans transkripti  : 

3. Tez konusu için yazı :  8. Öğrenci belgesi  : 

4.Referans mektubu  :  9. Üniversite Diploması : 

5. Özgeçmiş   :  10. Nüfus cüzdan fotokopisi : 

 

 



 
Heinrich Böll Stiftung Derneğinin Burs programindan nasil haberdar 

oldunuz? 

 

Afişi gördüm      :  HBSD’nin web sayfasından: 

 

Farklı bir kurumun web sayfasından :  Mail yolu ile  : 

 
Diğer     :..................................................................... 
 
Ek Not: 
 
_______________________________________________________     ___ 
_______________________________________________________     ___  
 
 
 
Verdiğim bilgilerin ve ekteki belgelerin gerçek olduğunu garanti eder, burs 
başvurusu için Heinrich Böll Stiftung Derneğine göndermiş olduğum evrakların 
iade edilmeyeceklerini ve daha sonra kötüye kullanımı önlemek amacıyla imha 
edileceklerini kabul ederim.  
 
 
 
 Yer, Tarih      İmza 
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