
YES PROGRAMI için HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER 

 

Yapılan değerlendirmeler sonucu YES Programına aday adayı olarak belirlenen tüm öğrenci velilerinin toplam aylık 

net gelirinin 4,000 TL altında olması (malvarlığı ve gelir durumuna göre benzeri bir eğitim fırsatı için maddi desteğe 

ihtiyacı olmak) şartını yerine getiriyor olması gerekmektedir. Bu şart, yapılacak burs değerlendirmesinde çok önemli 

bir yer oluşturacaktır. 

 
İŞVERENLERİN HAZIRLAMASI GEREKEN DÖKÜMANLARIN LİSTESİ  
(İş Sahipleri, Serbest çalışanlar, Bağ-Kur’lular, vs.) 
 

· Türk Kültür Vakfı’na hitaben burs başvuru talebi dilekçesi (Dilekçenin veli tarafından yazılıp imzalanması 
zorunludur). Bu dilekçede neden bursa ihtiyacınız olduğunu belirtiniz. Bu sebeple lütfen aile, iş, maddi 
durum vs. anlatınız. Sadece “YES bursuna başvuruyoruz” yazıp imzalamayınız. 

· Doldurulmuş ve imzalanmış YES Programları Burs Başvuru Formu 
· Adayın son 3 öğretim yılına (2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017) ait yıl sonu karnelerinin fotokopisi 
· Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
· Kuruma/şirkete ait imza sirküleri fotokopisi  
· Vergi levhası fotokopisi  
· S.G.K. Tescil ve Hizmet Dökümü (4B Basamak Bilgisi, 4B Borç Durumu, 4B Hak Sahipliği, 4B Hizmet Bilgisi, 4B Ödeme Dökümü, 4B Tescil Kaydı) 
· Serbest Meslek sahibi velilerin kaşeli Serbest Meslek Makbuzunun bir fotokopisi 
· Evde yaşayan 18 yaşından büyük olan herkes için Tapu-Kadastro Müdürlükleri’nden alınacak mal bildirimi 
· Maddi durumu gösteren belgeler (şirket veya şahsi - banka hesapları, tapu, kira kontratları, araç ruhsatı 

fotokopileri) 
· Varsa Zorunlu giderleri gösteren belgeler (bireysel-ticari kredi döküm bilgilerinin fotokopileri) 
· Evde yaşayan 18 yaşından büyük olan herkes için SGK dökümü 
· Evde bakılmakla yükümlü kişi sayısı burs dilekçesinde belirtilmeli ve kardeş olma durumunda eğer 

kardeşler öğrenci ise öğrenci belgesi fotokopisi/fotokopileri, çalışıyor ise maaş bordroları vs. dokümanlara 
eklenmelidir. 

   
 
ÜCRETLİ ÇALIŞANLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN DÖKÜMANLARIN LİSTESİ 
(Sözleşmeli personel, memur, işçi vs.) 
 

· Türk Kültür Vakfı’na hitaben burs başvuru talebi dilekçesi (Dilekçenin veli tarafından yazılıp imzalanması 
zorunludur). Bu dilekçede neden bursa ihtiyacınız olduğunu belirtiniz. Bu sebeple lütfen aile, iş, maddi 
durum vs. anlatınız. Sadece “YES bursuna başvuruyoruz” yazıp imzalamayınız. 

· Doldurulmuş ve imzalanmış YES Programları Burs Başvuru Formu 
· Adayın son 3 öğretim yılına (2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017) ait yıl sonu karnelerinin fotokopisi 
· Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
· Çalışılan kurumdan alınacak ticaret veya sanayi odasından faaliyet belgesi (son 3 ay) fotokopisi 
· Sigortalı işe giriş bildirgesi fotokopisi 
· S.G.K. 4A veya 4C Hizmet Dökümü 
· Maaş bordrosu ( son 3 aylık ) 
· Evde yaşayan 18 yaşından büyük olan herkes için Tapu-Kadastro Müdürlükleri’nden alınacak mal bildirimi 
· Maddi durumu gösteren belgeler (şahsi banka hesapları, bordro dökümleri, tapu, kira kontratları, araç 

ruhsatları fotokopileri) 
· Varsa Zorunlu giderleri gösteren belgeler (bireysel-ticari kredi döküm bilgilerinin fotokopileri) 
· Evde yaşayan 18 yaşından büyük olan herkes için SGK dökümü 
· Evde bakılmakla yükümlü kişi sayısı burs dilekçesinde belirtilmeli ve kardeş olma durumunda eğer 

kardeşler öğrenci ise öğrenci belgesi fotokopisi/fotokopileri, çalışıyor ise maaş bordroları vs. dokümanlara 
eklenmelidir. 

 



EMEKLİLERİN HAZIRLAMASI GEREKEN DÖKÜMANLARIN LİSTESİ 

· Türk Kültür Vakfı’na hitaben burs başvuru talebi dilekçesi (Dilekçenin veli tarafından yazılıp imzalanması 
zorunludur). Bu dilekçede neden bursa ihtiyacınız olduğunu belirtiniz. Bu sebeple lütfen aile, iş, maddi 
durum vs. anlatınız. Sadece “YES bursuna başvuruyoruz” yazıp imzalamayınız. 

· Doldurulmuş ve imzalanmış YES Programları Burs Başvuru Formu 
· Adayın son 3 öğretim yılına (2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017) ait yıl sonu karnelerinin fotokopisi 
· Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
· SGK’dan alınacak Emeklilik kaydı, ödeme ve kesinti bilgileri 
· Emeklilik maaşının alındığı banka hesap cüzdanının fotokopisi 
· Maddi durumu gösteren belgeler (şahsi banka hesapları, bordro dökümleri, tapu, kira kontratları, araç 

ruhsatları fotokopileri) 
· Varsa Zorunlu giderleri gösteren belgeler (bireysel-ticari kredi döküm bilgilerinin fotokopileri) 
· Evde yaşayan 18 yaşından büyük olan herkes için Tapu-Kadastro Müdürlükleri’nden alınacak mal bildirimi 
· Evde yaşayan 18 yaşından büyük olan herkes için SGK dökümü 
· Evde bakılmakla yükümlü kişi sayısı burs dilekçesinde belirtilmeli ve kardeş olma durumunda eğer 

kardeşler öğrenci ise öğrenci belgesi fotokopisi/fotokopileri, çalışıyor ise maaş bordroları vs. dokümanlara 
eklenmelidir. 


