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*****EKSİK BELGELER******* 

Belgelerinizi tamamladıktan sonra buraya  tıklayarak işlemlerinize devam edebilirsiniz. 
 

Burs başvurusu için istediğimiz evrakları temin etmekte sıkıntı yaşayan öğrencilerimizin 

evrakları nereden, nasıl temin edeceği ile ilgili detaya aşağıdaki dokümandan ulaşabilirler. 

(Örneğin: Ölüm aylığı alınıyor ise ve nasıl temin edeceğini bilmiyorsa yalnızca ölüm aylığı 

sayfasını incelemesi yeterlidir.) 

➢ Aile Gelir Belgesi  yaşayan ebeveynler için hem anne hem de babanın ayrı ayrı e-

devlet şifresiyle giriş yapıp istenen belgeleri iletmelisiniz. 
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BURSİYER ADAYLARINDAN İSTENEN BELGELER 
TÜM İŞLEMLERİ BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİNİZ. TÜM EVRAKLARI VE EKRAN GÖRÜNTÜLERİNİ 

BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN ALINIZ. EKRAN GÖRÜNTÜLERİNİ BİLGİSAYARDA PRTSC YAZAN TUŞU TIKLAYARAK PAİNT 

PROGRAMINDA KAYDEDEBİLİRSİNİZ. PAİNT HER BİLGİSAYARDA OTOMATİK OLARAK MEVCUTTUR. 

1. KİMLİK FOTOKOPİSİ 

 
 

(Yukarıdaki gibi ön ve arka yüzü taratılarak gönderilmeli) 

 

2. ÖĞRENCİ BELGESİ 

 

 Öğrenci belgenizi e-devlet üzerinden veya üniversitenizin öğrenci bilgi sisteminden indirebilirsiniz. PDF olarak 

gönderiniz. 

Adımlar:  

• Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı giriniz 

• Öğrenci Belgesi Sorgulama tıklayınız 

 
• Belge oluşturduktan  sonra çıkan ekrandan indiriniz. 
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3. ARASINIFLAR İÇİN TRANSKRİPT BELGESİ 

4. YENİ KAYIT ÖĞRENCİLER İÇİN YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 
 

5. VUKUATLI AİLE NÜFUS TABLOSU ÖRNEĞİ 
DİKKAT: EĞER; 

 

• Anne ve baba hayatta ise çalışan ebeveynin e-devlet şifresiyle sisteme giriş yapınız. 

• Anne veya babadan biri hayatta ise yaşayan ebeveynin e-devlet şifresiyle sisteme 

giriş yapınız. 

• Anne ve baba hayatta değil ise kendi e-devlet şifrenizle giriş yapınız. 

 
1) ADIM: E-devlet sayfasına giriş yapıp nüfus aile tablosu yazınız. 

 

2) ADIM:  Tabloda Nüfus Aile seçeneğini seçiyoruz. 
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3) ADIM:  Eski eş ve Vukuatlı Belge seçeneği EVET olarak aşağıdaki gibi seçilmeli. 

 
 

4) Dosyayı indirip eksik belgeler linkinden giriş yapıp gönderiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@mehmetesracansizvakfi.org.tr
mailto:info@mehmetesracansizvakfi.org.tr
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6. SABIKA KAYDI 
 

DİKKAT: EĞER; 
• Anne ve baba hayatta ise her iki ebeveynin e-devlet şifresiyle sisteme giriş yapınız. Anne 

ve babanın e-devlet şifresiyle anne ve babanın sicil kaydı, ayrıca kendi e-devlet şifrenizle 

kendi sicil kaydınızı iletiniz. 

• Anne veya babadan biri hayatta ise yaşayan ebeveynin e-devlet şifresiyle sisteme giriş 

yapınız. Yaşayan ebeveynin e-devlet şifresiyle yaşayan ebeveynin sicil kaydı, ayrıca kendi 

e-devlet şifrenizle kendi sicil kaydınızı iletiniz. 

 

• Sisteme giriş yaptığınızda aşağıdaki gibi sicil sorgulama yazınız. 

 

• Aşağıdaki seçenekleri seçiniz. 

 

• Dosyayı indirip eksik belgeler  linkinden giriş yapıp gönderiniz. 

 

 

mailto:info@mehmetesracansizvakfi.org.tr
mailto:info@mehmetesracansizvakfi.org.tr
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7. TAPU KAYDI 
DİKKAT: EĞER; 

• Anne ve baba hayatta ise her iki ebeveynin e-devlet şifresiyle sisteme giriş yapınız. Anne 

ve babanın e-devlet şifresiyle anne ve babanın tapu bilgilerini, ayrıca kendi e-devlet 

şifrenizle kendi tapu bilgilerinizi iletiniz. 

• Anne veya babadan biri hayatta ise yaşayan ebeveynin e-devlet şifresiyle sisteme giriş 

yapınız. Yaşayan ebeveynin e-devlet şifresiyle yaşayan ebeveynin tapu bilgilerini, ayrıca 

kendi e-devlet şifrenizle kendi tapu bilgilerinizi iletiniz. 

 

• Sisteme giriş yaptığınızda aşağıdaki gibi tapu kadastro yazınız. 

  

• Aşağıdaki seçenekleri seçiniz. 
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• ÇIKTI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR. 

 

• Aşağıdaki adımları dikkatli inceleyiniz. 
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ÖRNEK DETAYLAR SAYFASI 

 

Dosya adı 1Detaylar 
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ÖRNEK HİSSE BİLGİLERİ SAYFASI 

 

 

Dosya Adı 1HisseBilgileri 

Örnek Dosyayı ekran görüntüsü alarak gönderebilirsiniz. İsim kısmı görünmek zorundadır. 

 

EĞER TAPU YOK İSE: 

 

 

 

Örnek Dosyayı ekran görüntüsü alarak gönderebilirsiniz. İsim kısmı görünmek zorundadır. 
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8. GELİR BELGESİ 
(Belgeleri eksiksiz bir şekilde iletmek öğrencilerin sorumluluğundadır. Eksik gelir belgesi burs almanıza 

engel teşkil edebilir bu yüzden aşağıdaki detaylara dikkat ediniz. Ya da istenenler dışında bir geliriniz varsa 

belirtme sorumluluğu size aittir.) 

Not: Belgelerde alınan aylık rakamsal olarak görülmelidir. 

A. SGK HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR? 
• Anne ve baba hayatta ise her iki ebeveynin e-devlet şifresiyle sisteme giriş yapınız. Anne 

ve babanın e-devlet şifresiyle anne ve babanın 4a,4b,4c detaylı hizmet dökümünü, ayrıca 

kendi e-devlet şifrenizle 4a,4b,4c detaylı hizmet dökümünüzü iletiniz. 

• Anne veya babadan biri hayatta ise yaşayan ebeveynin e-devlet şifresiyle sisteme giriş 

yapınız. Yaşayan ebeveynin e-devlet şifresiyle yaşayan ebeveynin 4a,4b,4c detaylı hizmet 

dökümünü, ayrıca kendi e-devlet şifrenizle 4a,4b,4c detaylı hizmet dökümünüzü iletiniz. 
 

1.ADIM 

 

2.ADIM 
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B. MAAŞ BORDROSU BELGESİ NASIL ALINIR? 

Hayatta olan ebeveyn devlet memuru ise e-devletten maaş bordrosunu yükleyiniz. 

1.ADIM  

 

2.ADIM 

 

3.ADIM Sayfadaki bordroyu indirip yükleyiniz. 
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B. HERHANGİ BİR SOSYAL YARDIM ALINIYORSA BELGESİ NASIL ALINIR? 
• Anne ve baba hayatta ise her iki ebeveynin e-devlet şifresiyle sisteme giriş yapınız. 

Anne ve babanın e-devlet şifresiyle anne ve babanın sosyal yardım dökümünü, 

ayrıca kendi e-devlet şifrenizle sosyal yardım dökümünüzü iletiniz. 

• Anne veya babadan biri hayatta ise yaşayan ebeveynin e-devlet şifresiyle sisteme 

giriş yapınız. Yaşayan ebeveynin e-devlet şifresiyle yaşayan ebeveynin sosyal yardım 

dökümünü dökümünü, ayrıca kendi e-devlet şifrenizle sosyal yardım dökümünüzü 

iletiniz. 

 

1.ADIM 

 

2.ADIM 
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C. AİLEDE ENGELLİ BİR BİREY VAR İSE ENGELLİ AYLIĞI VE BAKICI AYLIĞI BELGESİ 

NASIL ALINIR? 

1.ADIM 

 

2.ADIM 

 

( Engelli aylığı ve bakıcı aylığı yukarıdaki gibi belgelendirilmelidir.) 

 

MEHMET ESRA CANSIZ VAKFI OLARAK TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN HASSASİYET 

GÖSTERMEKTEYİZ. SİZLERDENDE AYNI DUYARLILIĞA SAHİP OLMANIZI VE BELGELERİ 

EKSİKSİZ İLETMENİZİ RİCA ETMEKTEYİZ. TÜM BELGELERİ AD-SOYAD-BELGE TÜRÜNE GÖRE 

ADLANDIRMANIZI VE TEK MAİLDE İLETMENİZİ İSTİYORUZ. AYRICA BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ 

DURUMLAR VARSA MAİLDE İLETEBİLİRSİNİZ. 

EĞİTİM HAYATINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 


