BAŞVURU SAHİBİNDEN İSTENECEK BELGELER
Vakıftan burs almak için başvuran, başvurusu kabul edilerek aday olarak ismi açıklanan
öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenecektir.
1-Vakıf resmi internet sitesi (www.kaysev.org.tr) adresinden yapmış olduğu “Eğitim Bursu Başvuru Formu”
çıktısı,
(RESİMLİ VE İMZALI OLARAK), (FORM VAKFIMIZ TARAFINDAN TEMİN EDİLEBİLİR)
2-Bir adet vesikalık fotoğraf
3-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4-Nüfus Müdürlüğünden alınacak onaylı “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”,
5-Üniversiteye yeni kayıt olanlar için,
- Yerleştirildiği yükseköğrenim programını bildirir ÖSYM Sonuç Belgesi,
- Yerleştiği puan türüne ait başarı sırasını gösterir ÖSYM sonuç belgesi,
- Öğrenci belgesi
6.Ara sınıf öğrencileri için,
- Üniversitenin ilgili ve yetkili makamlarınca onaylı “Öğrenci Not Durum Belgesi (Transkript) ”
- Öğrenci Belgesi,
- Öğrencinin 2021/2022 yılı eğitim dönemine ait onaylı öğrenci belgesi ile not durum belgesini belgenin birinde
disiplin cezası alıp almadığının belirtilmesi veya onaylı disiplin cezası olmadığına dair belge
(Disiplin durumu bilgisayar ortamında yazılmış olmalı)
7.Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için,
- Üniversitenin ilgili Enstitüsünce tezli yüksek lisans veya doktora programına kabul edildiğine dair belge,
- İkinci sınıfta okuyanlar için ise ayrıca Üniversitenin ilgili ve yetkili makamlarınca onaylı “Öğrenci Not Durum
Belgesi (Transkript)”,
- Öğrencinin 2021/2022 yılı eğitim dönemine ait onaylı öğrenci belgesi ile not durum belgesini belgenin birinde
disiplin cezası alıp almadığının belirtilmesi veya onaylı disiplin cezası olmadığına dair belge
(Disiplin durumu bilgisayar ortamında yazılmış olmalı)
8.Aile gelir durumu belgesi,
- Aile çalışanlarının onaylı maaş bordrosu
- İşsiz olanlar için SGK’dan, herhangi bir yerden maaş almadıklarına veya tescili olmadığına dair yazı veya
muhtaçlık yazısı (Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti)
9. Anne/baba emekli ise SGK Emekli maaşı bordrosu onaylı,
10. Ailede engelli olan varsa engelli bireyin sağlık raporu
11. Ailede şehit ve/veya gazi varsa ilgili makamlardan alınan onaylı belgesi,
12. Anne baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi,
13. Anne ve/veya babanın Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. mensubu (çalışan veya emekli) ise Şirketten alınmış
onaylı belge, (Vakfımız tarafından temin edilecektir.)
14. Anne ve/veya baba Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ortağı ise; Kayseri Pancar Ekicileri
Kooperatifinden ve/veya ilgili pancar bölge müdürlüğünden alınmış onaylı belge
15. Adli sicil kaydı,
16. İş bankasından öğrencinin kendi adına açılmış olan hesap numarası
(TÜRKİYE’NİN HERHANGİ BİR ŞUBESİNDEN AÇILMIŞ OLABİLİR, DEKONT VEYA HESAP CÜZDANI
FOTOKOPİSİ)

- Belgelerden e-devlet şifresi ile temin edebildikleriniz kabul edilecektir.

