
Ek: 
 

İELEV Vakıf İhtiyaç Bursu Başvuru Evrakları: Başvuru sırasında istenilen belgeler; 
 
 

1. Başvuru dilekçesi (Başvuru nedenini ayrıntılı biçimde açıklayan dilekçe) 
2. Öğrencinin bir yıl önceki başarı durumunu gösterir belge, (yeni öğrenci ise) 
3. Anne ve babaya ait vukuatlı nüfus kaydı, 
4. Anne veya babası hayatta olmayan, şehit ya da engelli olan, 2828 sayılı yasa gereği devletin ya 

da koruyucu ailenin himayesinde olanların durumlarını gösterir ilgili kurumdan alınan belge, 
5. Engelli olanların engellerini ve derecesini bildirir tam teşekküllü resmi hastaneden alınmış 

sağlık raporu, 
6. Anne ve babanın işlerini gösterir belgeler, 
7. Anne ve babaya ait son 6 aylık SGK hizmet dökümü, 
8. Anne veya baba, herhangi bir işte çalışmıyorlar ise SGK, Bağ – Kur ve Emekli Sandığından 

çalışmadıklarına dair belge, 
9. Ailenin toplam gelirini gösterir belgeler, 

a- Ailenin toplam geliri olarak, aile bütçesine giren tüm tutarlar göz önüne alınacaktır, 
b- Borç veya taksit ödeniyorsa bu ödemeleri gösterir belge veya belgeler, 
c- Resmi veya özel kurumda çalışanlar, bir önceki yıla ait toplam gelirlerinin 12’ye 
bölünmesiyle elde edilecek miktarı aylık gelir olarak göstereceklerdir. 

10. Serbest çalışanların bağlı bulundukları vergi dairesinden alacakları son vergi durum belgesi, 
gelir vergisi beyannamesi, 

11. Anne ve babanın son 6 aylık banka hesap ekstreleri, kendi işi olan ebeveynlerin şirketlerine 
ait kurumlar vergisi beyannamesi, 

12. Ailede öğrenim gören başka çocuk varsa, bunu gösterir belge, 
13. Ailede; burs, kredi alan, yatılı okuyan, ücretsiz okuyan başka öğrenci varsa bununla ilgili 

belge, 
14. Kirada oturanların noter onaylı kira kontratı örneği ve ödenen son kira bedelini gösterir 

belge, 
15. Kendi evinde oturanlar için, konutun kiraya verilmesi durumunda ne kadar kira getireceğini 

gösteren belge, 
16. Aile bireylerine ait menkul ve gayrimenkullere ait belgelerin fotokopileri (e-devlet çıktısı), 
17. Aile bireylerine ait binek araçların ruhsat fotokopileri, 
18. Anne ve baba ayrılmış ise buna dair resmi mahkeme kararı, varsa nafaka miktarını belirten 

belge 

Gerek görülmesi halinde konuyla ilgili her türlü ek bilgi ve belge istenebilir. Eksik belgeli başvurular 
işleme alınmaz. 






