
 

 

REV BURS PROGRAMI 
BAŞVURU BELGELERİ 

 
 
Adayların başvurularının geçerli olabilmesi için aşağıda listelenen belgelerin tümünü son 

teslim tarihine kadar Vakfın Ankara adresine kargo/posta yoluyla göndermeleri 

gerekmektedir. Belgelerin eksik iletilmesi durumunda adayların başvuruları dikkate 

alınmayacaktır. 

 

 Belgelerin dijital ortamda temini için E-Devlet, ÖSYM Aday İşlemleri, Öğrenci İşleri gibi 

resmi kanallar kullanılmalıdır. 

 Belgelerin barkodlu özelliği varsa, barkodlu olarak alınmalı ve belge üzerinde belgenin 

kimin adına olduğu bilgisinin görünmesine dikkat edilmelidir. 

 Tüm belgeler son 3 ay içinde alınmış olmalıdır. 

 

Başvuru belgeleri vakfın Ankara adresine kargo/posta yoluyla gönderilecektir. 

Elektronik ortamda gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir. 

ADRES: Aziziye Mahallesi, Refik Belendir Sokak, No:110 Çankaya/Ankara 

Belge Adı Açıklaması 

 

  
 Varsa E-Devlet Linki/Bağlantısı 

Öğrenci Belgesi 

 
Üniversiteye kayıt işlemlerinizi tamamladıktan 
hemen sonra,  
  
Akademik yıl için öğrencilik durumunuzu gösterir 

barkodlu belge. Bu belgenizi E–Devlet Kapısı  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı   Öğrenci Belgesi 

Sorgulama ekranından alabilirsiniz.  

 

 

https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-
belgesisorgulama  

Transkript 

 

 
Ara sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için eğitim 
süresince aldıkları derslerin notları ve genel not 
ortalamasını gösteren onaylı not döküm belgesi.  
  
Akademik yıl için başarı durumunuzu gösterir 

barkodlu/e-imzalı veya ıslak imzalı belge. 

  

1) Barkodlu/e-imzalı belgeye kayıtlı olduğunuz 
Yükseköğretim Kurulu’nun size ait olan 
öğrenci sisteminden ulaşabilirsiniz. 
 

2) Barkodlu/e-imzalı belge temin edemeyen 
adaylar ise okulların öğrenci işlerinden ıslak 
imzalı belgeyi temin edebilirler. 
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NOT: 

 Bursiyerden, ikinci eğitim öğretim dönemi öncesinde, transkript ve öğrenci belgeleri 

tekrar istenir. 

 Bursiyerlerin disiplin cezalarına ilişkin durumlar, her dönem başında öğretim 

kurumundan bilgi alınarak, Vakıf tarafından takip edilir. 

 

 
  

 

Tüm Aile 

Fertlerinin 

Bulunduğu Vukuatlı 

Nüfus Kayıt Örneği 

Bu belgenizi anne ya da babanıza ait e-devlet 
hesabından temin etmeniz gerekmektedir.  E – Devlet 
Kapısı  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 
 Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama 
ekranından barkodlu alabilirsiniz. Sorgulamayı 
yaparken belgede tüm aile bireylerinin görünmesi için 
“Nüfus Kayıt Örneği Tipi”ni “Nüfus Aile” olarak 
işaretlemeniz gerekir.  
 

https://www.turkiye.gov.tr/nvi-nufus-
kayitornegi-belgesi-sorgulama  

 

Gelir Beyan Edici 
Belgeler 

 

Anne, baba ve adayın kendisi için, bu kişilerden 
herhangi biri ya da hepsi çalışmıyor olsa bile, ayrı ayrı 
olmak üzere;  
  

1) 4A, 4B ve 4C hizmet dökümlerinin tümünü 

kapsayan, E-Devlet Kapısı  Sosyal Güvenlik 

Kurumu   SGK Tescil ve Hizmet Dökümü 
ekranından Hizmet Dökümü Türü: Tüm SGK 
Uzun Vade Hizmet (barkodlu) Dökümü.  

   
2) Gelir vergisine tabi serbest meslek sahibi 

olanların ise, yukarıdaki belgeye ek olarak, 

E–Devlet Kapısı  Gelir İdaresi Başkanlığı 
ekranından E-Vergi (barkodlu) Levhası.  

 
3) Emekliler için aylık maaşı gösteren belge. 

 

 

 

4A, 4B ve 4C hizmet dökümlerinin tümünü 

kapsayan Tüm SGK Uzun Vade Tescil ve 
Hizmet  

Dökümü için: 
  https://www.turkiye.gov.tr/sgktescil-ve-

hizmet-dokumu    
  

  
E-Vergi Levhası için:  

https://www.turkiye.gov.tr/e-vergi-
levhasisorgulama   

 
Emekli aylık maaş belgesi için: 

https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-

bilgisi 

Nüfus Cüzdanı 

Fotokopisi 

 

Ön ve arka yüzey olarak çekilmiş nüfus cüzdan 
fotokopisi/fotoğrafı. 

 

Vesikalık Fotoğraf 

 

Bir adet vesikalık fotoğraf. 

 

Bedensel Engeli 

Olan Öğrenciler 

İçin, Sağlık Raporu 

 

Birkaç farklı branştan hekimin imzaladığı, 
kişinin sağlık durumu konusunda hukuki karşılığı olan, 
kurumlar tarafından kabul edilen belge.  

Şehit / Gazi Belgesi 
Birinci derece akraba (anne, baba, kardeş) şehit ya da 
gazi var ise, buna dair resmi belge. 
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