
 

              BURS VE YARDIM OFİSİ 
 

 

BURSİYER ADAYLARININ 

SÖZLÜ GÖRÜŞMELER İÇİN 

HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER 

 
 



 

EVRAK TAKİP LİSTESİ 

(Evraklar listedeki sıraya göre düzenlenmelidir) 

     ÖĞRENCİNİN ADI 

SOYADI:__________________________ 

ÖĞRENCİ NUMARASI:__________________________ 

 

⃝ Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Anne, baba, kardeşlerin hepsi gözükecek şekilde;          
anne veya baba üzerinden alınabilir) 

⃝ Gelir Beyanı (E-devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumundan 4A, 4B, 4C ve           
Çalışıyor ise maaş bordrosu)  

⃝ Anne 

⃝ Baba 

⃝ Öğrenci 

⃝ E-Vergi Levhası 

⃝ Anne 

⃝ Baba 

⃝ Öğrenci 

⃝ Kardeş 

⃝ Tapu Kaydı  

⃝ Anne 

⃝ Baba 

⃝ Öğrenci 

⃝ Kardeş 

⃝ Kira (Kirada oturmayan aileler oturdukları ev yakınlarına veya kendilerine aitse          
dilekçeyle belirtmelidir. Elden verilen kira ücretleri ise ev sahibinin ve kiracının           
imzalarını bulunduracak şekilde dilekçeyle belirtilmelidir.) 

⃝ Araç Tescil Kaydı  

⃝ Anne 

⃝ Baba 

⃝ Öğrenci 

⃝ Kardeş 

⃝ Aileyle birlikte oturan kardeşler için, 

⃝ Öğrenci Belgesi 

⃝ Gelir Beyanı 



 

 

 

BURS TAKVİMİ 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURS BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 

Devam eden öğrencilerinin başvuruları (Önlisans - Lisans 
Öğrencileri) 

1 Temmuz - 23 Eylül 2019 
(Saat 17:00'da sona erecektir.) 

Yeni öğrencilerin başvuruları 19 Ağustos - 23 Eylül 2019 
( Saat 17:00'da sona erecektir.) 

Sözlü görüşmeye çağrılan öğrencilerin listelerinin ilanı 25 Eylül 2019 
(Saat 17:00'da ilan edilecektir.) 

Sözlü görüşmeye çağrılan öğrencilerin sözlü görüşmeleri 7-8-9-10 Ekim 2019 

Burs başvurusu yapan tüm öğrenciler için değerlendirme 
sonuçlarının ilanı 

8 Kasım 2019 
(Saat 17:00'da ilan edilecektir.) 

 
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE 

 
1. Kişisel, sosyal, aile ve eğitim hayatınızda karşılaştığınız, ani değişen her türlü olumsuz durum(lar) karşısında (hastalık, vefat, 
iflas, işten çıkarılma, doğal afetler, anne-baba ayrılığı vb.) Burs ve Yardım Ofisi'ne gelerek yardım için her zaman başvuruda 
bulunabilirsiniz. 
2. Başarısızlık dolayısıyla kesilmiş olan burslarınız için tekrar başarı sağlamanız durumunda (Dönem Ortalaması - GPA en az 2.00) 
Burs ve Yardım Ofisi'ne tekrar başvuruda bulunabilirsiniz. 
 
 

★ Kişisel verileri koruma kanunu kapsamında bilgilerinizin korunması için Özlük Bilgi 
Formunda yer alan açık rıza metnini okumanız gerekmektedir. 

 

  



 

1. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet şifresi ile) 

o https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden; “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel       

Müdürlüğü” kurumundan alınacak “Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama”        

belgesi 

 

▪ Yukarıdaki seçenekler kullanılarak belge oluşturularak indirilir ve çıktısı        

alınır. (Belgede anne, baba ve kardeşlerin tamamı bulunmalıdır, eğer         

görünmüyorsa anne veya baba üzerinden alınması gerekmektedir.) 

2. Tapu Kaydı (E-Devlet şifresi ile) 

o https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden; “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü”       

kurumundan “Tapu Bilgileri Sorgulama” belgesi 

▪ Ekrana ulaştıktan sonra sağ üst köşede bulunan “Yazdır” butonuna         

tıklayıp tarayıcı özelliklerinden “PDF olarak kaydet” seçeneği ile bilgisayara         

kaydedilir, çıktısı alınır. 

▪ Öğrencinin kendisi, annesi, babası ve onsekiz yaşından büyük aile ile          

kalan kardeşleri için ayrı ayrı alınması zorunludur. 

https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/


 

 

3. E-Vergi Levhası (E-Devlet şifresi ile) 

o https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden; ”Gelir İdaresi Başkanlığı” kurumundan      

“E-Vergi Levhası Sorgulama” belgesi 

 

▪ Yukarıdaki seçenekler uygun şekilde doldurularak belge oluşturulur ve        

indirildikten sonra çıktısı alınır. 

▪ Eğer vergi mükellefiyeti bulunmuyorsa, ikamet edilen il ve vergi dairesi          

seçilir. 

▪ Öğrencinin kendisi, annesi, babası ve onsekiz yaşından büyük aile ile          

kalan kardeşleri için ayrı ayrı alınması zorunludur. 

4. Araç Tescil Kaydı (E-Devlet şifresi ile) 

o https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden; “Emniyet Genel Müdürlüğü”     

kurumundan “Adıma Tescilli Araç Sorgulama” ekranına ulaşılır ve sağ üst          

kısımdaki ad ve sağ alt köşede tarih görünecek şekilde kaydedilerek ekran           

görüntüsünün çıktısı alınır. 

▪ Öğrencinin kendisi, annesi, babası ve onsekiz yaşından büyük aile ile          

kalan kardeşleri için ayrı ayrı alınması zorunludur. 

 

https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/


 

5. Kendi evi dışında bir evde kalanlar için; 

o Kirada oturanlar için Kira Sözleşmesi ve kiranın ödendiğine dair banka dekontu 

▪ Kira sözleşmesi ve dekontunun fotokopisi getirilmelidir. 

▪ Kirayı elden ödeyenler için “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Burs ve Yardım           

Ofisi”ne hitaben konuyu anlatan bir dilekçe hazırlanıp, kiracı ve ev sahibi           

tarafından imzalanmalıdır. 

o Kira ödemeden bir yakın evinde oturanlar için “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Burs            

ve Yardım Ofisi”ne hitaben konuyu anlatan bir dilekçe hazırlanıp, öğrenci          

tarafından imzalanmalıdır. 

6. Gelir Beyanı 

o Çalışan anne ve babanın işyerinden onaylı maaş bordrosu 

o Gelir vergisine tabi ise, vergi levhası fotokopisi (Madde 3) 

o https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden; “Sosyal Güvenlik Kurumu” kurumundan      

tüm kategorilerden (4A, 4B ve 4C) “Emekli Aylık Bilgisi” belgeleri 

▪ Emeklilik bilgisi olmayan kategorilerde sağ üst kısımdaki ad ve sağ alt           

köşede tarih görünecek şekilde kaydedilecek ekran görüntüsünün çıktıları 

o Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge 

o Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odasından onaylı           

belge 

o Çalışmayan anne ve baba için https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden; “Sosyal        

Güvenlik Kurumu” kurumundan tüm kategorilerden (4A, 4B ve 4C) “Hizmet          

Dökümü” sayfalarına girilerek TC Kimlik Numarası, Ad ve Soyad bilgileri          

görünecek şekilde kaydedilecek ekran görüntüsünün çıktıları 

7. Aileyle birlikte oturan kardeşler için, 

o Okuyor iseler (ilköğretim, lise, açık öğretim, ön lisans, lisans ve yüksek lisans            

öğrencisi kardeşler dâhil) öğrencisi oldukları kurumdan öğrenci belgesi 

o Okumuyor iseler çalıştığına veya çalışmadığına dair belgeler (Madde 6’daki         

adımlar izlenir). 

 

 


