
 

BÜVAK – Sosyal Destek Başvuru Formu 

 

Adı Soyadı:    Tarih:  

 

TC Kimlik:  IBAN  

 
İkametgâh 
Adresi:  

 

Telefon:  Eposta   

 

Hangi birimde çalışıyorsunuz?  

 

Halen maaş almaya devam ediyor musunuz? 
Evet 

 
Hayır 

 
 
Üniversitedeki maaşınız dışında ek geliriniz varsa 
kaynağını ve aylık toplam miktarını belirtiniz:  

    Aylık Toplam Miktar: ______________    Kaynak: __________ 
                                                                       

 
Evinizde yaşayan diğer kişilerin (eş, aile bireyleri vb) hane 
halkı gelirine katkısı var mı? 

Evet 
 

Hayır 
 

Varsa hala devam ediyor mu? 
Evet 

 
Hayır 

  
 

Evinizde yaşayan tüm kişilerin (salgın  
öncesi) aylık gelir toplamı ne kadardır?   Aylık Toplam Gelir: _____________________ 

Bakmakla yükümlü olduğunuz kişi sayısını ve bu kişilerin 
ihtiyaçlarını (türü ve miktarı, eğitim, vb.) belirtiniz. _____________________________________ 
 
Bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler arasında özel 
bakım ihtiyacı olan varsa belirtiniz.  

 
Düzenli olarak ödemekte olduğunuz ev, araba, okul taksidiniz var mı? Evet 

 
Hayır 

 
Varsa aylık toplam miktar: _____ 

 
 

Kirada mı kendi evinizde mi oturuyorsunuz? 

KENDİ 
EVİM 

 
KİRA 

 
Kirada iseniz aylık 
ne kadar ödüyorsunuz?: _________  

 
  

Sizin veya hane halkının üzerinde kayıtlı  
gayrimenkul var mı? 

Evet 
 

Hayır 
 

Evet ise sayısını ve  
kullanım şeklini belirtiniz: 
__________________. 

Üzerinize kayıtlı binek aracınız var mı? 
Evet 

 
Hayır 

 

 
Evet ise markası ve  
modelini belirtiniz: ____________________  

 
Hane halkının üzerine kayıtlı binek aracı var mı? 

Evet 
 

Hayır 
 

Evet ise sayısını belirtiniz: 
__________________  

 
Komisyonun değerlendirmesine katkı sağlayacak 
paylaşmak istediğiniz diğer bilgileri ve içinde 
bulunduğunuz koşullarda ihtiyacınızı lütfen belirtin.  

 

Bu formla birlikte aşağıdaki belgeleri (gerekli gördüğünüz diğer belgeleri de) e-devletten edinerek sosyal yardım komisyonu e-posta 
adresine sosyalyardim@boun.edu.tr iletmenizi rica ediyoruz. 
Eklenecek belgeler: 
1-Vukuatlı nüfus kayıt örneği; 2- İkametgah belgesi; 3- Varsa kendisi veya yakınına ait engellilik belgesi 
 

İmza:  Tarih:  

 
  



 

AYDINLATMA METNİ  

 
İşbu “BÜVAK – Sosyal Destek Başvuru Formu”nda yer alan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“Kanun”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (“BÜVAK”) tarafından güvenli bir şekilde saklanıp, 
kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun şekilde, aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.  
 
1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: Kişisel verileriniz, sosyal yardım fonundan yararlanmaya uygun olup olmadığınızın 

değerlendirilebilmesi ve uygun görülmeniz durumunda ödemenin tarafınıza yapılabilmesi amacıyla BÜVAK tarafından 
işlenecektir. 

 
2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Kişisel verileriniz, fondan yararlanabilmeniz adına BÜVAK 

Denetleme Kurulu ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü de dahil kanunen yetkili 
kılınan mercilerle paylaşılabilecektir. 

 
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması 

veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve 
BÜVAK’ın hukuki yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple 
edinilen kişisel verileriniz işbu form vasıtasıyla toplanmaktadır. 

 
4. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları: Kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. 

maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, BÜVAK’ın “Bebek 
Arnavutköy Caddesi No:5 34345 Arnavutköy - İstanbul” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen 
diğer yöntemler ile gönderebilir, konu hakkında detaylı bilgiye ise BÜVAK’ın https://www.buvak.org.tr/index.php?sayfa=67  
internet sitesinden erişebilirsiniz. 

 

İşbu formda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve yukarıda yer alan “Aydınlatma Metni”ni okuduğumu kabul ve beyan ederim. 

İmza:  Tarih:  

 


