BURS KAZANANLARIN GÖNDERECEĞİ EVRAKLAR

1

Başvuru Formu Çıktısı

http://eget.org.tr/belge/formsonucbelgesi.aspx adresinden başvuru
formunuzun çıktısını alabilirsiniz.

2

Kimlik Fotokopisi

2 Adet

3

1 Adet Fotoğraf

Başvuru Formuna Yapıştırılacak

4

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

e-devlet şifresi ile ya da herhangi bir Nüfus Müdürlüğünden

5

Öğrenci Belgesi

e-devlet şifresi ile ya da Öğrenci İşlerinden

6

Transkript

Ara sınıflar için

7

Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge

Transkript ya da Öğrenci Belgesinde yer alıyorsa yeterlidir, yer
almıyorsa öğrenci işlerinden ayrıca onaylı bir belge alınacaktır.

8

Hazırlık Sınıfını Bitirme notu Belgesi

Hazırlık sınıfını yeni bitiren öğrenciler için

9

Ösym Sonuç Belgesi

Yerleştiğiniz puan türündeki başarı sıralamanızı gösterir belge
(Üniversiteye yeni başlayanlar için)
Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapan öğrencinin ÖSYM sonuç Belgesi

10

Engelli Raporu

Engelli olduğuna dair doktordan alınacak raporun fotokopisi

11

Kardeşin Öğrenci Belgesi

Okuyan kardeşlerin her biri için, e-devlet şifresi ile ya da okuldan
alınacak öğrenci belgesi

12

Anne/Baba işsizlik belgesi

e-devlet şifresi ile ya da SGK' dan Sigortalılık Tescil Kaydı Belgesi
(ebeveynin işsizlik veya çalışmama durumu söz konusu ise: SSK, BağKur, T.C. Emekli Sandığı, Ticaret Odası’ndan kayıtlı olup olmadığına
dair ayrı ayrı belge

Ebeveynler için ayrı ayrı:
www.turkiye.gov.tr (e-devlet) üzerinden,
Hizmetler kısmından;
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)
ORTAK (4A/4B/4C) HİZMETLER
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
Hizmet Dökümü Türü: TÜM SGK HİZMET DÖKÜMÜ
Bölümünden "Barkodlu Belge Oluştur" seçilerek alınan döküm.)
14

Anne/ Baba Gelir Belgesi

Ailede çalışan bireylere ait maaş bordrosu - çalışılan kurumdan
onaylı

15

Anne/ Baba Emekli Maaşı

SGK’dan emekli maaşlarını gösteren onaylı belge (Emeklilerden
emekli cüzdanı fotokopisi ve maaş ödemelerini gösteren banka
dekontları)

16

Anne/ Baba Serbest Meslek

İlgili Meslek odasından Serbest Meslek Gelirini gösterir belge- onaylı

17

Anne/ Baba Boşanmış ise

Mahkeme Kararı Fotokopisi

18

Nafaka/Ölüm/Engelli aylığı

Aylığın cinsinin ve miktarını gösterir ilgili makam onaylı belge (SGK,
vb.)

19

Tarımsal Gelir Gösterir Belge

İlçe Tarım Müdürlüğü ya da Ziraat odalarından, Çiftçinin yıllık gelirini
net olarak gösterir belge (Tarımsal Gelir Raporu vb.)

20

Anne- Baba mal varlığı tespit belgesi
Gayrimenkullerin tapu fotokopisi
Ebeveynler için ayrı ayrı:
www.turkiye.gov.tr (e-devlet) üzerinden,
Hizmetler kısmından;
TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
"Tapu Bilgileri Sorgulama" dökümü.

Sahip Olunan Araca İlişkin Belge

Trafik şube müdürlüğünden; ya da www.turkiye.gov.tr (e-devlet)
üzerinden, ‘adıma araç sorgulama’ adımından öğrencinin kendisi,
annesi ve babası için ayrı ayrı alınacak, trafik tescil kaydı olup
olmadığına dair belge.
Gelir vergisine tabi ise, vergi levhasının noter tasdikli fotokopisi.

21

Kira Kontratı Fotokopisi

İkameti kira olanlar için (Aile ve öğrenci ikameti için ayrı ayrı)
(Öğrenci ikameti ise öğrencinin isminin kontratta yer alması
zorunludur.)

22

Yurt Belgesi

Yurtta kalan öğrenciler için, yurt müdürlüğünden onaylı

23

Lojmanda kalındığına dair belge

Aile ikameti lojman olanlar için, ilgili kurum onaylı belge

24

Sabıka Kaydı

e-devlet şifresi ile ya da adliyeden alınan onaylı sabıka kaydı

25

EGET Vakfı Burs Yönetmeliği

http://eget.org.tr/Burslar/Burs-Başvuru-Formu/Belgeler
sayfasından çıktısı alınıp son sayfasının altına, el yazısıyla “bu
yönetmeliği okudum; koşullarını kabul ettim.” yazılacak ve tüm
diğer sayfaları ile birlikte tarih atıp imzalanacak.

