
2022-2023 YÜKSEK LİSANS GEREKSİNİM BURSLARINA ONLINE BAŞVURU 

REHBERİ 

 

GEREKSİNİM BURSLARINA BAŞVURURKEN DİKKAT ETMENİZ 

GEREKENLER BAŞVURU SÜRECİ 

 

1. Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi'ne (BUIS) giriş sağlayın. Online Burs Başvuru Formu’nu 

doldurup kaydettikten sonra "Belge Yükleme" adımına geçeceksiniz. 

 

2. Belge Yükleme aşamasında gerekli tüm belgeleri yüklemeyen öğrencilerin 

başvuruları değerlendirmeye alınamayacaktır. Lütfen, belgeleri tam olarak tarif 

edilen şekilde hazırlayın. Evli öğrenciler, kendi belgeleriyle birlikte, anne-babaya ait olanlar 

yerine eşe ait olanları yüklemelidir. 

 

3. Başvuruyu tamamlayan öğrenciler arasından mülakata girecek olanlar seçilecek, 

öğrencilere bilgi maili gönderilecektir. 

4. Mülakatlar Zoom’da yapılacaktır. Mülakatlardan sonra; durumunuz burs almaya uygun 

bulunursa, gereksinim ve diğer kriterlere göre sınırlı sayıdaki nakdi vakıf burslarından 

birine veya “Yüksek Lisans Yurt Bursu”na yönlendirilebilirsiniz. 

 

GEREKSİNİM BURSLARINA BAŞVURU İÇİN SİSTEME ONLINE OLARAK 

YÜKLENECEK BELGELER 

 
(Belgelerin tarihi, belge yükleme tarihinden en fazla 1 ay önceye ait olmalıdır.) 

 

1. T.C. Kimlik Belgesi önlü arkalı görüntüsü. 

2. Vesikalık fotoğraf. 

3. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 

4. Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi 

5. Tapu Kayıt Belgesi ÖĞRENCİ, ANNE-BABA/EŞ İÇİN 

6. Vergi Mükellefiyeti Belgesi ÖĞRENCİ, ANNE-BABA/EŞ İÇİN 

7. Tescilli Araç Kaydı Belgesi ÖĞRENCİ, ANNE-BABA/EŞ İÇİN 

8. Kirada oturanlar için Kira Kontratı veya Banka Dekontu. 

9. Adli Sicil Kaydı SADECE ÖĞRENCİ İÇİN 

10. Öğrencinin rapora bağlı engel durumu varsa belgesi. 

11. Anne veya babası resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı 

kanunun hükmüne göre devlet himayesinde veya koruyucu aile himayesinde 

olanların belgesi. 

14. Gelir Beyanı ile ilgili olarak: 

_Çalışan ÖĞRENCİ, ANNE-BABA/EŞ İÇİN işyerinden onaylı (kaşe ve imzalı) maaş 

bordrosu, 

_ÖĞRENCİ, ANNE-BABA/EŞ gelir vergisine tabi ise, Vergi Levhası’nın fotokopisi, 

_ ÖĞRENCİ, ANNE-BABA/EŞ işyeri ortağı veya sahibi ise, muhasebe uzmanı 

tarafından hazırlanan ve imza yetkilisi tarafından onaylanan 2021'e ait yıllık kârı 

gösteren belge ile işyerine ait imza sirküleri, 

_ANNE-BABA emekli ise, e-Devlet’ten bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna ait (4A 

veya 4B veya 4C) “Emekli Aylık Bilgisi” sonuç ekranının barkodlu çıktısı, 

_Çalışmayan ÖĞRENCİ, ANNE-BABA/EŞ İÇİN e-Devlet’ten “SPAS Müstehaklık 

Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı, 

_Çiftçiler için; muafiyete tabi ise muhtardan onaylı belge, muafiyete tabi değilse 

Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge. 


