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BURSLU OKUMA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

(Belgeler öğrenci velisinin müracaat tarihindeki durumuna uygun olacaktır) 
 

1. www.sb.k12.tr adresinden alınacak ve doldurulacak form 

2. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Adres Beyan Belgesi 
3. Anne veya baba vefat etmişse, ilgili veraset ilamı 
4. Rapora  bağlı  sakatlık  durumu  var  ise;  sakatlık  derecesini  belirten,  tam  teşekküllü  resmi  

hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu 
5. Anne ve baba boşanmış ise, velayet durumunu gösteren kesinleşmiş mahkeme kararı 
6. Ailede öğrenim gören kardeşlerin tasdikli öğrenci belgeleri 
7. Anne ve babanın işi ve görevlerini belirtir belgeler 

⮚  Emekli olup halen bir işyerinde çalışmayanların, emekli cüzdanlarının fotokopisi 
⮚  Emekli  olup,  başvuru  tarihinde  herhangi  bir  işte  çalışanların  emeklilik  cüzdanlarının  fotokopisi  

ve halen çalışmakta oldukları işyerinden alacakları ve yaptıkları işi/görevi belirtir onaylı belge 
⮚  Resmi  veya  özel  kurumlarda  ücretli  çalışanların  çalışmakta  oldukları  kurumdan  alacakları  

ve yaptıkları işi/görevi belirtir onaylı belge 
⮚  Serbest çalışanların  (kadrolu veya ücretli bir işin yanı sıra ikinci iş olarak serbest çalışanlar dahil) 

vergi levhası fotokopisi ile bağlı bulundukları (meslek odası/ kuruluşlardan alacakları yaptıkları 
işi/işleri gösterir belge) 

⮚  İşsiz veya iflas etmiş olanların durumlarını gösterir  belge 
⮚  Geliri olmayan anne ve/veya baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair 

belge (İlgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir) 
8. Aile fertlerinin gelir durumunu gösterir resmî belgeler 

⮚  Resmî veya özel kurumlarda ücretli olarak çalışan  aile fertlerinin, çalıştıkları işyerinden alacakları 
ve başvuru tarihi itibariyle geçmiş 12 ayı kapsayan yıllık toplam net gelirlerini gösteren onaylı 
belge (Bu belgede geçmiş 12 ayın dökümü gösterilecek ve belirtilen meblağın dışında herhangi 
bir diğer yan ödeme bulunmadığı ve kanunî kesintiler dışında kesintilerin dikkate alınmadığı 
beyan edilmiş olacaktır.) 

⮚  Serbest çalışanların (ikinci iş olarak serbest çalışanlar dahil) 
a. 2021 yılına ait Kurumlar veya Gelir Vergisi Beyannamelerinin ve tahakkuk fişlerinin fotokopileri 
b. 2022 yılının Ocak-Şubat-Mart aylarına ait katma değer vergisi Beyannamelerinin ve tahakkuk 
fişlerinin fotokopileri 
c. 2022 yılı 1.dönem geçici vergi Beyanname ve tahakkuk fişlerinin fotokopileri 
d. İşyerinin kira kontratı veya tapusunun fotokopisi 
e. Son yıla ait karşılaştırmalı bilanço ve gelir / gider tabloları 

⮚  Emeklilerin  başvuru  tarihi  itibariyle  geçmiş 12  aylık maaşlarını  gösteren banka  
cüzdanlarının ilgili sayfalarının fotokopisi 

⮚  https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama adresinden anne ve baba adına kayıtlı mal 
varlığını gösterir döküm belgesi 

⮚  Diğer gelirler ( kira, faiz, yardım ) 
9. Aile fertlerine ait veya kullanımına tahsis edilmiş taşıtların ruhsat fotokopileri 
10. Ek-7 formu 9. ve 10. maddeler kapsamında işaretlenen derecelerin resmi kuruluşlarca verilen 

belgelerle ibraz edilmesi gerekmektedir  
11. Başvurular burs_sb@sb.k12.tr mail adresi üzerinden ve posta yolu ile yapılacaktır, eksik bilgiler 

içeren başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

E-devlet üzerinden dökümü alınabilecek bilgilerin e-devlet çıktısı dosyaya mutlaka 
eklenmelidir. 


