KARġILIKSIZ EĞĠTĠM BURS MÜRACAATI ESNASINDA VE BURS MÜRACAAT
BELGELERĠNDE YAPILAN GENEL HATALAR
1. İstenen belgeler “Burs Müracaat Dilekçesinde” ve bu dilekçenin dipnotlarında
bulunmaktadır. Eksik evrak olduğunda burs müracaatı kabul edilmemektedir.
2. İstenen belgeler “Burs Müracaat Dilekçesinde” belirtilen sıraya göre tanzim edilerek
dağılmayacak şekilde birleştirilmelidir.
3. Mutlaka velinin ve öğrencinin askeri kimlik kartlarını okunur bir şekilde göndermeleri zaruridir.
Aksi takdirde burs tahakkuk ettirilmemektedir.
4. İlk müracaatta şehit çocuğu olmadığı halde “Şehit Çocuğu” bölümünü işaretleyerek müracaat
eden öğrenciler kesinlikle bursa kabul edilmez. Engelli veya Gazi çocukları, Velisi halen çalışmaya
devam ediyorsa “TSK’da Görevli Personel Çocuğu”, emekli ise “TSK’dan Emekli Personel
Çocuğu”hanelerinden sisteme giriş yaparak ilgili bölümleri eksiksiz doldurmalıdırlar.
5. Şehit Çocukları, “ġehit Çocuğu” hanesinden giriş yapmayı müteakip sadece şahsi bilgilerini
doldurmaları yeterli olacaktır. Şehit Çocuklarının “Öncelikli Puana Esas Bilgileri” doldurmasına
gerek yoktur. İlk kez burs başvurusu yapan şehit çocukları güncel öğrenci belgesi ile şehadet
belgesini mutlaka Vakıf’a göndermelidir. Sonraki yıllarda burs almaları halinde sadece güncel
öğrenci belgelerini göndermeleri yeterli olacaktır.
6.Öğrenci Ġkametgâh Durum Belgeleri; Ailesinin ikamet ettiği il dışında üniversite öğrenimine
devam eden öğrenciler; kirada oturuyorsa e-devletten alacakları ikametgah belgesi, yurtta
kalıyorsayurt müdürlüğünden alacakları resmi yazıyı, orduevinde kalıyorsa Orduevi
Müdürlüklerinden alınacak resmi yazıyı burs evraklarına dahil etmelidirler. Kira sözleşmelerinin
hiçbir geçerliliği yoktur. Aksi takdirde aile yanında eğitime devam ettikleri değerlendirilerek puan
alamazlar. (Bu nedenle kirada oturan öğrencilerin zamanında nüfus müdürlüklerine müracaat
ederek nüfuslarını oturma adreslerine aldırmaları gerekmektedir.)
7.Öğrenci BaĢarı Durumu Belgesi: ÖSYM tarafından verilen “LYS Sonuçları (YGS ve
Yerleştirme Puanları Dahil) Belgesi”’nin evraklara dahil edilmesi gerekmektedir. Belge okunur, isim
ve okuduğu bölüme ilişkin yerleĢtirme sırası net görünür olmalıdır. Bu belge ile başarı durumunu
kanıtlayamayan adaya puan verilmez.
8.Nüfus Kayıt Örneği; Velinin bizzat kendisi tarafından e-devletten alınmalıdır. Öğrenci tarafından
alındığı zaman kardeş durumu görünmediğinden ailenin üye sayısı açıkça hesaplanamamaktadır.
Bu durumda “Aile Fert Sayısı” bölümünden puan alınamamaktadır.
9.Yükseköğrenimde Okuyan Çocuk Sayısı Değerlendirme Kriteri kapsamında; yükseköğretimdeki
kardeş, eğer doktora ve ya yükseklisans öğrencisi ise ya da açıköğretim veya askeri okulda
okuyorsa puan verilmemektedir.
10. Çalışan Veliler güncel son iki aya ait olan maaş pusulalarından birini beyan etmeleri yeterlidir.
Eş çalışıyorsa gelir durumu beyan edilmelidir. Eş çalışmıyor ise maaş pusulasında aile yardımı
bölümünde eşin çalışmadığı görüldüğü için başka bir belgeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Beyan
edilmez ise en yüksek gelir gurubundan işlem yapılmaktadır.
11. Gelir durumu belirtilirken maaş pusulasında ele geçen miktara lojman kirası, bireysel emeklilik,
OYAK ikraz, konut kredisi vb. (OYAK üye kesintisi hariç) kesintiler eklenerek belirtilmelidir.
12. Emekli Veliler ise 4c emekli aylık bilgileri ile gelirini beyan etmelidirler. Eş içindeSosyal
Güvenlik Kurumundan alınacak (4a, 4b, 4c) belgeler ile gelirleri belgelenmelidir. Aksi takdirde en
yüksek gelir grubuna dahil edilerek değerlendirme yapılmaktadır. En çok ihmal edilen belge bu
evraktır. Emekliler kendi gelirlerini SGK’dan aldıkları belge ile belgelerken eş gelir durumu ihmal
edilmektedir. Bu da puan kaybına sebebiyet vermektedir.
13. %40 ve Üzeri Engelli Öğrenci İçin Sağlık Raporu; Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden
alınmalıdır.
14. Diğer evraklar Burs Müracaat Dilekçesinde olduğu şekliyle hazırlanıp gönderilmelidir.Belgesi
olmayan değerlendirme kriterleri en düşük puan esas alınarak değerlendirilmektedir.
15. Evrakların içine gereksiz belge veya birden fazla suret koyulmamalıdır. İncelemeyi uzatarak
gereksiz zaman kaybına sebebiyet vermektedir.

