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1. Devam Eden Mevcut Bursiyerler İçin 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Mevcut bursiyer bilgi güncelleme tarihleri: 05-29 Eylül 2017 

(EK:1) 

 

• Geçen sene burs alan Mevcut Bursiyerlerimizin; 

➢ Kullanıcı adı ve şifreleri ile www.vkv.org.tr “Burs Başvuruları” bölümünden üye girişi 

yaparak “Bilgi güncelleme” kısmından bilgilerini güncellemeleri, 

➢ Bilgilerini güncelleyip kaydettikten sonra ise maillerine düşecek olan “formun çıktısını” 

ve “EK:1”de istenilen belgeleri okulun burs ofisine teslim etmeleri beklenmektedir. 

 
 

2. Yeni Bursiyer Adayla rı İçin 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Burs başvuru süreci 05-29 Eylül 2017 

 

• Yeni Adayların; 

➢ Adayların “Burs Başvuruları” bölümünden “kayıt ol” başlığından giriş yaprak 

başvurularını tamamlamaları, 

➢ Bilgilerini kaydettikten sonra eğer mülakata girmeye hak kazanırlar ise maillerine 

düşecek olan formun çıktısını ve “EK:1”de istenilen belgeleri okulun burs ofisine teslim 

etmeleri beklenmektedir. 

 

Önemli Bilgiler: 

 

❖ Başvuru yapan tüm öğrencilerin maillerine başvuru formu gidecektir. Ancak sadece mülakata 
girmeye hak kazanan öğrencilerden “başvuru formunun çıktısı” ve “ek belgeler” istenecektir. 

 

❖ Mülakata girmeye hak kazanan öğrencilerin form ve “EK:1”de istenilen belgeleri mülakat 
gününde hazır bulundurmaları gerekmektedir. 

 

❖ Öğrencilerin burs başvuru bilgilerinde eksik veya hata olması durumda, artık öğrenciler tarafından 

portaldan bilgi güncellemesi yapabilmektedir!! 

Sistem açık olduğu sürece (5-29 Eylül) öğrenciler kullanıcı adı ve şifresi ile portala giriş yapıp 

bilgilerini güncelleyebilir, güncelleme sonrası oluşacak yeni formunu okula teslim edebilirler. 

Ayrıca daha önceki süreçte olduğu gibi okul yetkilisi de sistemden öğrenci kartını işaretleyerek ve 

sebebini not kısmına yazarak, öğrenciye kaydını düzenlemesi için “revize” verebilir. 

 
Bursiyer Kriterleri 

a. T.C. vatandaşı olması, 

b. Örgün eğitim lisans öğrencisi olması, 

c. Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olması, 

d. Disiplin cezası almamış olması, 

e. Başarı notunun en az 100 üzerinden 60, 4 üzerinden 2,5 olması, 

f. Karşılıksız burs almıyor olması. 

 

 

 

 

 

http://www.vkv.org.tr/


 
İstenilen Ek Belgeler; 

1. 2017-2018 dönemine ait öğrenci belgesi (Okul onaysız ve eski döneme ait olan öğrenci 

belgeleri geçersiz sayılacaktır) 

2. 2016-2017 dönem sonu transkripti (aslı) 

3. Aile gelirini gösterir belgeler 

4. Sabıka kaydı 

5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Daha önce göndermeyenler için) 

6. Aileye ait menkullerin tapu vb. belge kopyaları (Daha önce göndermeyenler için) 

7. Burs alan kardeş(ler)i var ise, burs veren ilgili kurumdan, burs aldığını gösterir belge 

8. Yasal Zorunluluk gereği “Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma ve Rıza 

Metni” başvuru formuna eklenmiştir. Başvuru formu ile birlikte bu belgenin de 

çıktısı imzalanarak evraklarla birlikte iletilmelidir. 

➢ Sadece bursiyer olmaya hak kazanan öğrencilerin herhangi bir Yapı Kredi Bankası 
şubesinden öğrenci adına bir vadesiz mevduat hesabı açtırması gerekmektedir. Bu 

öğrencilerin ban ka hesap cüzda n fotok opilerini n Vehbi Koç Vakfı’na ayrıca gönderilmesi 
gerekmektedir. 

 

 

Burs Programı hakkında Sı kça Sorula n Sor ular a eri şmek için; 



 


