
HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU ŞEVKAT YUVASI VAKFI BURS BAŞVURU 

KILAVUZU 

Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı, Çanakkaleli veya on yıldır Çanakkale’de ikâmet 

eden başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenim 

öğrencilerine öğrenim bursu vermektedir. Yapılan başvurular Vakıf burs şartnamesi 

doğrultusunda öğrenci işleri birimi tarafından incelenerek Vakıf yönetim kurulu tarafından 

yapılan mülakatlar sonucunda değerlendirilmektedir. 

Başvurular vakıf internet sitesinden (https://www.terziogluvakfi.org.tr/) yapılmaktadır. İlkokul, 

ortaokul ve lise öğrencileri anne ve babalarının e-devlet şifreleri ile üniversite öğrencileri 

ise anne, baba ve kendilerinin e-devlet şifreleri ile belgelerini e-devlet üzerinden temin 

edecekler ve önceden temin edilen belgeleri sisteme yükleyeceklerdir. 

Başvuru ekranını açmadan önce aşağıdaki listede sayılan evraklarınızın hazır olması 

gerekmektedir. Başvuru öncesinde evraklarınızı e-devletten bilgisayar, telefon, tablet vs. 

üzerine indirerek hazır bekleyiniz.  

1) Fotoğraf (Jpg. Png. formatında olmalı) 

2) Üniversiteyi yeni kazananlar için ÖSYM Kazandı Belgesi (ÖSYM Aday İşlemleri 

sisteminden öğrencinin kendi şifresi ile temin edilir.) 

3) Öğrenci Belgesi (Öğrencilerin kendi okullarından veya e-devletten temin edilir.) 

4) Onaylı Karne (İlkokul, ortaokul, lise için) veya Transkript (Üniversite için) 

https://www.terziogluvakfi.org.tr/


5) Okuyan kardeşi varsa, kardeşinin/kardeşlerinin öğrenci belgesi 

6) Kurum Araştırma Formu (Daha önceden çıktısı alınarak ilgili kurumlara imzalatılıp 

Pdf formatında kaydedilmelidir.) 

7) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devletten nüfus aile olarak işaretleyerek ailedeki 

herkesin listede gözükmesini sağlayarak temin edilir.) 

 



 

8) İkâmetgah Belgesi (E-Devletten temin edilir.) 

9) Aile Gelir Durumunu Gösterir Belge (Maaş Bordrosu, Çiftçilik Belgesi, Sosyal 

Güvenlik Kayıt Belgesi vs) (Memurlar için E-Devletten temin edilebilir.) 

10) Üniversite öğrencileri için Adli Sicil Kaydı (E-Devletten temin edilir.) 

11) Öğrencinin; anne, baba ve kendisi adına E-Devletten temin etmesi gereken 

belgeler (İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri sadece anne ve babalarının belgelerini 

temin etmelidir. Üniversite öğrencileri anne, baba ve kendisine ait belgeleri temin 

etmelidir. Belgeler(anne, baba, kendi adına olan tüm belgeler ilgilileriyle; ör: anne, 

baba, kendisine ait tapu belgesi vb.) birleştirilerek Pdf formatında yüklenmelidir.) 

 

 



a. Esnaflardan Vergi Dairesi Müdürlüğü kayıtlarında (Vergi Levhası, 

2022S.K.,Nafaka Vs) vergi mükellefi olup olmadığının, anne, baba ve kendisi adına 

E-Devletten temin ederek belgelenmesi, (belgelenemiyorsa, e-devlet ekran 

görüntüsünün alınması) 

E-vergi levhası sorgulama ekranını açarak gerekli bilgiler girilir ve ekran görüntüsü 

alınır. 

 

 

 



b. SGK Müdürlüğünün (Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi sorgulama 

ekranı) kayıtlarında herhangi bir işte çalışmayan veya çiftçi, anne, baba ve kendisi 

adına E-Devletten temin ederek belgelenmesi,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Tapu Sicil Müdürlüğünün (Tapu Kayıt Belgesi) kayıtlarında herhangi bir 

gayrimenkul kaydı olup olmadığının, anne, baba ve kendisi adına E-Devletten temin 

ederek belgelenmesi,  

 

 

 

 

 

 

 

(belgelenemiyorsa, e-devlet ekran görüntüsünün alınması), 

 

Tapu bilgileri sorgulama ekranından kişiye ait tapu bilgileri görünür şekilde belge 

temin edilmelidir. Kişilere ait tapu belgesi yoksa bile olmadığına dair ekran fotoğrafı 

alınmalıdır. 



d. Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğünün (Çiftçi Kayıt Sistemi 

Belgesi) kayıtlarında herhangi bir gayrimenkul ve destekleme kaydı olup 

olmadığının, anne, baba ve kendisi adına E-Devletten temin ederek belgelenmesi, 

(belgelenemiyorsa, e-devlet ekran görüntüsünün alınması) 

 

 

 

Çiftçi kayıt sistemi ekranından kişiye ait belge temin edilmelidir. Kişilere ait çiftçi 

kayıt sistemi belgesi yoksa bile olmadığına dair ekran fotoğrafı alınmalıdır. 



e. Trafik İl/İlçe Tescil Müdürlüğünün (Araç Belgesi) kayıtlarında herhangi bir araç 

kaydı olup olmadığının, anne, baba ve kendisi adına E-Devletten temin ederek 

belgelenmesi, (belgelenemiyorsa, e-devlet ekran görüntüsünün alınması), 

 

 

Araç sorgulama ekranından gerçek kişiler için oluşturulan belge temin edilecektir. 

Kişilere ait araç belgesi yoksa bile olmadığına dair ekran fotoğrafı alınmalıdır. 



f. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün (Sosyal Yardım 

Belgesi) kayıtlarında sosyal yardımlardan yararlanmasına ilişkin bir kaydı olup 

olmadığının, anne, baba ve kendisi adına E-Devletten temin ederek belgelenmesi, 

(belgelenemiyorsa, e-devlet ekran görüntüsünün alınması) 

 

Sosyal yardım sorgulama ekranından kişiye ait belge temin edilecektir. Kişilere ait 

sosyal yardım belgesi yoksa bile olmadığına dair ekran fotoğrafı alınmalıdır. 



*Aslen Çanakkaleli olmayıp 10 yıldır Çanakkale’de ikamet eden kişiler, 

Vakfımıza burs başvurusunda bulunabilmeleri için 10 yıldır Çanakkale’de 

ikamet ettiğini ispatlamak zorundadır. (Örn. 10 yıl öncesine ait karne vs) 

 


