
 
BORUSAN KOCABIYIK VAKFI 

BORUSAN MÜZİK BURSU BAŞVURU FORMU 
 

 
A. KİŞİSEL BİLGİLER 
 
Adı, Soyadı  
TC Kimlik No  
Doğum Tarihi  
Ev Tel.  
Cep Tel.  
E-posta Adresi  
İrtibat Adresi  

İlçe  
İl  
 
B. ÖĞRENİM BİLGİLERİ 
 
Mezun Olduğu Okul / Bölüm  
Genel Not Ortalaması (GPA)  
 
C. AİLE VEYA VELİ BİLGİLERİ 
 
 ANNE BABA 
Adı, Soyadı   
Mesleği   
İş Yeri Adı   
Aylık Geliri   
İkametgâh Adresi   
 
D. BURS BİLGİLERİ 
 
Kabul Edildiği Okul / Bölüm  
Giriş Yılı  
Bölüm / Sınıf  
Mezun Olacağı Yıl  
 
Başka yerden burs veya kredi alıyor musunuz? 

Evet Hayır 
  
 
Başka yerden burs veya kredi alıyorsanız, bursun adı ve miktarı 

Adı Miktarı 
  
  
  
  
 

Fotoğraf 



Önceki yıllarda vakfımıza burs başvurusunda bulundunuz mu? 
Evet Hayır 

  
 
Burs isteme nedeninizi kısaca açıklayınız. 
 
 
 
 
 
Okul ücretinin tamamını yazınız  
Okuldan, okul ücreti için aldığınız burs miktarı  
Yaşam masrafları için gerekli bir yıllık toplamı belirtiniz  
Okuldan yaşam masrafları için aldığınız burs miktarı  
 

Vakfımızdan talep ettiğiniz burs miktarı 
Okul ücreti için Yaşam masrafları için Toplam 

   
 
E. BANKA HESAP BİLGİLERİ 
 
BANKA ADI  
IBAN NO  
ŞUBE ADI, ŞUBE KODU / İL  
HESAP NO  
 
Borusan Kocabıyık Vakfı’ndan burs almak için gerekli bilgileri doğru olarak cevapladım. İstenilen 
belgeleri, eksiksiz olarak gönderiyorum. 
 

Öğrencinin Adı, Soyadı Tarih İmza 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İstenilen Belgeler (Tamamı dijital ortamda aktarılmak üzere hazırlanmalıdır) 
1. Eğitim göreceğiniz okula ait kabul belgesi ve bu belgenin Türkçe çevirisinin pdf’si. 
2. Nüfus cüzdanı fotokopisinin pdf’si. 
3. 10-15 dakikalık performans örneğinin linki (vimeo vb kanallardan yüklenip, link gönderilebilir) 
4. Özgeçmiş dosyasının pdf’si. 
5. Başvuru formunun tamamıyla doldurulup, ıslak imzalı olarak taranmış pdf’si.  



 

BORUSAN SANAT –KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

Bu Aydınlatma Metni kapsamında Borusan Kocabıyık Vakfı Kültür Sanat İktisadi İşletmesi (“Borusan 
Sanat”) veri sorumlusu sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir.  
 
1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları: 
Borusan Sanat, tarafınıza ait kişisel verileri; Borusan Sanat tarafından yürütülen faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi, burs, kayıt gibi talep veya başvuruların değerlendirilmesi ve işleme alınması, burs 
ödemelerinin gerçekleştirilmesi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, hukuki 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlemektedir. 
 
2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Kişisel verileriniz Borusan Sanat tarafından fiziki başvuru formu doldurulması, posta yoluyla gönderim 
gibi fiziki kanallarla veya e-posta gönderimi şeklinde elektronik kanallarla otomatik olarak 
toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak, kişisel verilerinizin burs başvurusunun değerlendirilebilmesi ve 
burs tesis edilebilmesi için işleniyor olması nedeniyle bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, 
Vakfımızın meşru menfaatleri veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine 
dayalı olarak işlenmektedir. Bu sebeplerden birisinin veya diğer yasal sebeplerin bulunmaması 
halinde sadece açık rızanızın olması halinde verileriniz işlenebilir.  

 
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları 
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için operasyonel 
süreçlerimizi yürütebilmek adına, mal ve hizmet desteği aldığımız iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle 
meşru menfaatimiz hukuki sebebine dayalı olarak ve talep olması halinde yetkili kişi/kurum ve 
kuruluşlara bilgi verilebilmesi amacıyla veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü hukuki sebebine 
dayalı olarak kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 
9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, 
yurtiçinde veya yurtdışında işlenecektir. 
 
4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 
Kişisel veri sahipleri olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz 
işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına 
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 
üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 6698 Sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini 
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz 
edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna 
aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız 
bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi 



https://www.borusansanat.com/tr/  adresi üzerinde yer alan formu kullanarak veya Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu’nca belirlenen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre 
talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir 
maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret 
alınacaktır. 
  
 
BORUSAN SANAT – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ 

 
Borusan Kocabıyık Vakfı Kültür Sanat İktisadi İşletmesi (“Borusan Sanat”) tarafından yürütülen 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, burs, kayıt gibi talep veya başvurularımın değerlendirilmesi ve işleme 
alınması, ödemelerimin gerçekleştirilmesi  gibi amaçlarla kimlik fotokopimde yer alan kan grubu ve 
din hanesi bilgilerim ile, başvurum ile birlikte sunmuş olduğum performans DVD’sinde yer alan video 
ve ses kayıtlarım şeklindeki kişisel verilerimin Borusan Sanat – Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin 
Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesini ve iş ortaklarınızla, tedarikçilerinizle, talep halinde 
kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile paylaşılmasını kabul ediyorum. 
 

Ad, Soyad:  

Tarih: 

İmza: 

 


