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T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Eğitim-Öğretim, Planlama ve İstatistik Şube Müdürlüğü

Sayı   : E-78521740-300-166175 26.09.2022
Konu : Vehbi Koç Vakfı Bursu

DAĞITIMLI

Vehbi Koç Vakfının Lisans öğrencilerine yönelik Burs başvurusuna ilişkin duyurusu ve afişi ekte 
gönderilmiştir.Web sayfanızdan ve öğrenci panolarından gerekli duyuruların yapılması hususunda; 

 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Murat DEMİR
Rektör Yardımcısı

Ek:Burs Duyurusu ve Afiş ( 6 sayfa )

Dağıtım:
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
Eczacılık Fakültesi Dekanlığına
Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi 
Dekanlığına
Tıp Fakültesi Dekanlığına
Veteriner Fakültesi Dekanlığına
Ziraat Fakültesi Dekanlığına
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
Müdürlüğüne
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu 
Müdürlüğüne
Viranşehir Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne
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VEHBİ KOÇ VAKFI BURS REHBERİ 
2022/2023 

 

1. Devam Eden (Mevcut) Bursiyerler İçin Bilgi Güncelleme İşlemleri 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Mevcut bursiyer bilgi güncelleme tarihleri:  19 Eylül-7 Ekim 2022 

 

Geçen sene burs alan Mevcut Bursiyerlerimizin; 

 Kullanıcı adı ve şifreleri ile www.vkv.org.tr “Burs Başvuruları” bölümünden “Üye Girişi” yaparak  

bilgilerini güncellemeleri ve istenen belgeleri de başvuru sırasında burs portalına yükleyerek 

başvurularını tamamlamaları beklenmektedir. 

 

Mevcut Bursiyer burs devam koşulları; 

 Ara sınıfların yılsonu başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 4 üzerinden 2,5 olması, 

 Önceki yıllardan başarısız dersinin olmaması, 

 Bir üst sınıfa geçmiş ve fiilen öğrenciliğinin devam ediyor olması, 

 Başka bir kurumdan karşılıksız burs almıyor olması, 

 Disiplin cezası almamış olması. 
 

 
2. Yeni Bursiyer Adayları İçin Başvuru İşlemleri 

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

Burs başvuru süreci: 19 Eylül-7 Ekim 2022 
 

Yeni Adayların; 
 

 www.vkv.org.tr “Burs Başvuruları” bölümündeki “Kayıt Formundan” ön kaydını yaparak sonrasında 

maillerine gelecek olan linkten tekrar giriş yapıp başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. 

 

 Değerlendirmelerden sonra eğer mülakata girmeye hak kazanırlar ise e-posta adreslerine 

bilgilendirme maili ve belgelerini portala yüklemeleri için bir link gelecektir buradan giriş yaprak tüm 

belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. (Mülakata katılacaklara maille bilgi verilecektir). 

 

Yeni Aday burs başvuru koşulları: 

 T.C. vatandaşı olmak, 

 Örgün eğitim lisans öğrencisi olmak, (2.öğretim hariç) 

 Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak, 

 Disiplin cezası almamış olmak, 

 Başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 4 üzerinden ise 2,50 olması (ara sınıflar için), 

 Başka bir kurumdan karşılıksız burs almıyor olmak, 
 

 

3. Üniversite Burs Ofisi Tarafından; 

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

 Başvurular tamamlandıktan sonra portal üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapıp mülakat 
listelerinin kontrol ve onay işlemlerinin tamamlanması. (Okula kayıtlı olup- olmadığı vb.) 

 Bursiyer seçim komisyonlarında görev alacak kişilerin bildirilmesi, 
 Mülakat tarihi, yeri vb. organizasyonu konusunda destek verilmesi, 

 Tüm yazışmaların zamanında ve eksiksiz olarak yapılması,  

 Tüm ödemelerden sonra bursiyer komisyon tutanağının karşılıklı olarak imzalanması tarafınızdan 
beklenmektedir. 

 
 

 

 
 

 

(EK:1)
)) 
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Burs Başvurusu sırasında eklenecek belgeler;  

(Mevcut Bursiyer ve mülakata girmeye hak kazanan öğrenclerin portala yüklemesi gerekmektedir) -(Ek Belge 

Rehberinde nereden temin edileceğine dair detaylıca bilgi verilmiştir). 

 

1. 2022-2023 dönemine ait öğrenci belgesi (Okul onaysız ve eski döneme ait olan öğrenci belgeleri 

geçersiz sayılacaktır) 

2. 2021-2022 dönemi notlarını gösterir okul onaylı transkript veya E-devlet dökümü (Ekran görüntüsü 

not bilgileri geçersizdir) 

3. Aile gelirini gösterir belgeler (Çalışanlar için; kurum onaylı bordro, Emekliler için; aylık maaşı 

gösterir belge, Çalışmayanlar için; 4A-4B-4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, 

Serbest Çalışanlar için; gelir vergisi beyannamesi/ kurumlar vergisi beyannamesi dökümü 

(www.gib.gov.tr adresinden alınabilir), Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlar için ; Ürün/hayvan 

varlığını gösterir belge ve gelir durum dökümü) 

4. Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği (Anne- Baba bilgilerinin de yer aldığı döküm) 

5. Adli Sicil Kaydı (18 Yaş üstü)  

6. KYK’dan burs/ kredi aldığınızı veya almadığınızı gösterir belge. (Burs almaya hak kazanan 

öğrencilerden ayrıca talep edilecektir).  

7. Aileye ait ev/ araç olduğunu gösterir belgelerin kopyaları. Yoksa olmadığına dair belge.  

8. Ailede engelli birey olması halinde bununla ilgili rapor vb belge. 

 Mülakat sonrası bursiyer olmaya hak kazanan öğrencilerin herhangi bir Yapı Kredi Bankası 

şubesinden öğrenci adına bir vadesiz mevduat hesabı açtırması gerekmektedir. Hesap cüzdanının 
fotoğrafını kendisine iletilecek olan linkten portala yüklemesi gerekmektedir. 

 

 
Önemli Bilgiler: 

 
 

 Sadece geçen yıldan bursu devam eden bursiyerlerimizin portala başvurusunu yaparken belge 

yüklemeleri talep edilecektir.  
Yeni adaylardan ise sadece mülakata girmeye hak kazanan öğrencilerden belge talep edilecektir. 

Ek belge yüklemeleri için bilgi maili gönderilecektir.  
 

 Geçtiğimiz yıl burs alan öğrencilerden mezun olanların veya bursu kesilenlerin yerine, kontenjan 
dahilinde, bursiyer seçimi yapılacaktır.  

 

 Başvuru sistemi öğrencilerin belirtmiş olduğu cevaplara göre otomatik olarak puanlama 
yapmaktadır, gelen başvurular burs portalında yer alan okul kullanıcı sayfasında görünmektedir.  

 
 Seçilecek bursiyer sayısının 2-3 katı sayıda öğrenci ile mülakat yapılacaktır. Mülakata girmeye hak 

kazanan öğrencilere bilgi maili ve link gönderilecek ek belgelerini portala yüklemeleri istenecektir. 

 

 Öğrencilerin burs başvuru bilgilerinde eksik veya hata olması durumda, burs başvuru dönemi 

içerisinde (19 Eylül-7 Ekim 2022) öğrenciler kullanıcı adı ve şifresi ile portala giriş yapıp bilgilerini 

güncelleyebilir. 

 

 Burs ödemeleri Aralık (3 aylık), Şubat (4 aylık) ve Mayıs (3 aylık) aylarında yapılmaktadır. Aksi bir 

durum olması halinde bilgi verilecektir. 

 

Burs Programı hakkında Sıkça Sorulan Sorulara erişmek için;  
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VEHBİ KOÇ VAKFI BURSLARI - EK BELGE REHBERİ 

 

Merhaba, 

Burs başvurunuz sırasında portal üzerinden yüklemeniz gereken ek belgeleri nereden temin 

edebileceğinize dair detaylı bilgilendirme aşağıda bilginize paylaşılmıştır. 

Belgelerinizi başvuru yapmadan önce hazırlamanız başvuru sırasında size kolaylık ve zaman kazanmanızı 

sağlayacaktır. 

Bursiyer adayları tüm ek belgelerini eksiksiz bir şekilde temin etmelidir. Eksik belge olması halinde 

başvurular değerlendirilmemektedir. Herhangi bir sorunuz olması halinde info@vkv.org.tr adresine mail 

atarak bize ulaşabilirsiniz. 

 

1. Güncel Öğrenci Belgesi   

 

E-devlet üzerinden öğrenci belgesi almak için; 

Lise öğrencileri için; bu linke tıklayınız,  

Üniversite öğrencileri için;  bu linke tıklayınız indirdiğiniz belgeyi pdf olarak yükleyiniz. 

 

Veya okulunuzun Öğrenci İşleri Departmanı’ndan okul onaylı alacağınız öğrenci belgesinin okunaklı 

fotoğrafını ekleyebilirsiniz. 

Islak imzasız, e-imzasız veya eski döneme ait olan öğrenci belgesi geçersiz sayılmaktadır. 

 

Not: Belgenizde güncel sınıf bilginizin doğru olduğuna ve aktif öğrenci statüsünde olduğunuzu 

gösterdiğine dikkat ediniz. Aksi takdirde değerlendirmeye alınmamaktadır. 

 

2. Bir Önceki Yılın Notlarını Gösterir Okul Onaylı Transkript / Liseler İçin Karne Fotokopisi  

 

E-Devlet Üzerinden Almak İçin (Üniversite); tıklayınız 

Okulunuzun Öğrenci İşleri Departmanı’ndan veya ilgili biriminden alabilirsiniz. 

Islak imzasız, e-imzasız veya ekran görüntüsü not bilgileri geçersiz sayılmaktadır. 

Not: Okula yeni başlayanlar diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi ekleyebilir. 

 

3. Aile Gelirini Gösterir Belge  

 

Aile içerisinde gelir elde eden/edebilecek tüm bireyler için ilgili belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

Anne ve baba gelir bilgisi zorunludur. Çalışmayan veli için de çalışmadığına dair belge eklenmesi 

gerekmektedir. 

 

a. Çalışanlar İçin; Kurum Onaylı Bordro 

 

Çalıştığı kurumun Mali İşler veya ilgili bölümünden alınabilir. Islak imzalı olması gerekmektedir.  

Kamu kurumunda çalışanlar E-devlet üzerinden de alabilirler.  

Kamu kurumunda çalışan maaş belgesi almak için tıklayınız.  

(Belgeyi yazdır seçeneğini seçtikten sonra sağ üst tarafta yer alan “Hedef” kısmından PDF olarak 

kaydet diyerek indirebilirsiniz.) 
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b. Emekli Olanlar İçin; Emekli Maaşı Gösterir Belge 

 

İlgili emekli maaşını alan kişi, E-devlet hesabına giriş yaparak bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik 

Kurumu’na göre belgesine ulaşabilir. 

 

4A (SSK) Emekli Maaş Dökümü belgesi almak için tıklayınız. 

4B (BAĞ-KUR) Emekli Maaş Dökümü belgesi almak için tıklayınız. 

4C (Emekli Sandığı) Emekli Maaş Dökümü belgesi için tıklayınız. 

 

c. Çalışmayanlar İçin; Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti 

 

E-devlet üzerinden ilgili belgeyi almak için tıklayınız.  

Ardından sağ üstte “Dosya İndir” yazısına tıklayarak ilgili belgeyi indirebilir ve yükleyebilirsiniz. 

 

İlgili belgeyi E-devlet üzerinden veya ikametgâh kaydınızın bulunduğu SGK’ya bizzat başvurarak 

alabilirsiniz. 

 

d. Serbest Çalışanlar İçin; Gelir Vergisi Beyannamesi / Kurumlar Vergisi Beyannamesi 

 

Son yılları gösterir nitelikte olması gerekir. İlgili belgeyi Gelir Dairesi Başkanlığı’ndan alabilirsiniz. 

İlgili beyanname dökümünü almak için tıklayınız.  

 

e. Tarım Ve Hayvancılıkla Uğraşanlar İçin; Ürün/Hayvan Varlığını Gösterir Belge Ve Gelir Durum 

Dökümü 

 

İlgili belgeleri E-devlet’ in Tarım ve Orman Bakanlığı sayfasından temin edebilirsiniz.  

Veya ilgili makbuzlarınızı ekleyebilirsiniz. (Müstahsil makbuzu vs.)  

Çiftçiler için; muafiyete tabi ise muhtardan onaylı belge, tabi değilse Tarım Bakanlığı veya Ziraat 

Odası’ndan onaylı belge alabilir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı sayfası için tıklayınız.  

 

4. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği   

 

Tüm aile bireylerini göstermesi gerekir. Bu nedenle anne/baba adına alınmalıdır. 

İlgili belgeyi en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden kimlik kartı ile birlikte müracaat ederek alabilir veya 

anne/babanın E-devlet hesabından temin edebilirsiniz. 

E-devlet üzerinden ilgili belgeyi almak için tıklayınız. 

Gelen ekranda, “Nüfus Kayıt Örneği Tipi’ni “Nüfus Aile” ve “Vukuatlı” olarak girdiğinizden emin olunuz. 

İlgili yerlerin işaretlenmesinin ardından “Sorgula” yazısına tıklayıp belgenizi görüntüleyebilirsiniz. 

Ardından sağ üstte “Dosya İndir” yazısına tıklayarak ilgili belgeyi indirebilir ve yazdırabilirsiniz. 

 

5. Adli Sicil Kaydı (18 Yaşından büyük öğrenciler için) 

 

E-devlet üzerinden ilgili belgeyi almak için tıklayınız. 
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Gelen ekranda ilgili yerleri doldurduktan sonra “Sorgula” yazısına tıklayıp belgenizi görüntüleyebilirsiniz. 

Ardından sağ üstte “Dosya İndir” yazısına tıklayarak ilgili belgeyi indirebilir ve yazdırabilirsiniz. 

 

6. Kredi/Burs Durum Belgesi (Üniversite öğrencileri için ) 

 

Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs/ kredi aldığınızı veya almadığınızı göstermek için eklemeniz gerekir.  

E-devlet üzerinden ilgili belgeyi almak için tıklayınız. (Başvuru sırasında istenmemektedir. Aralık ayı 

içerisinde burs almaya hak kazanan öğrencilerden ayrıca istenecektir) 

Sayfanın sağ üstünde yer alan “Belge Oluştur” yazısına tıklayınız. 

Ardından belgeniz görüntülenecektir. Sağ üstte “Dosya İndir” yazısına tıklayarak ilgili belgeyi indirebilir 

ve yazdırabilirsiniz. 

 

7. Aileye Ait Menkullerin Tapu vb. Belgeleri   

 

Hem anne hem de baba adına ayrı ayrı E-devlet üzerinden her gayrimenkulün detayları ile hisse bilgileri 

isim ve kimlik numaraları gözükecek şekilde sayfa çıktısı alınmalıdır. Aynı şekilde araç kaydı sonuç 

ekranının da çıktısı alınmalıdır.  

Tapu veya araç olmaması durumunda da olmadığına dair ilgili sayfaların çıktıları alınmalıdır. 

Kirada oturulması durumunda da kira kontratı eklenebilir. 

Tapu Bilgileri Sorgulama ekranı için tıklayınız. 

Tescilli Araç Sorgulama ekranı için tıklayınız. 

 

8. Ailede Engelli Varsa İlgili Belge/Rapor 

 

Aile içerisinde engelli birinin olması halinde ilgili raporun fotoğrafını eklemeniz gerekir. Engellilik 

durumundan gelir alması halinde ilgili gelir belgesi de eklenmelidir. 

 

 ÖNEMLİ NOTLAR: 

 

 İstenen tüm evraklar burs başvurusu sırasında online olarak portala yüklenmektedir. Vakıf’a, okula veya 

Koç Topluluğu firmasını teslim edilmeyecektir. 

 E-devlet’ ten alınan tüm belgelerin, barkod özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin 

kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir. 

 Kurumlardan alınan belgelerin onaylı & imzalı olması gerekmektedir. Okunaklı olmayan belgeler işleme 

alınmayacaktır. 

 Aile içerisinde anne ve baba dışında ailenin geçimini sağlayan biri varsa, bu kişi/kişilerin gelir durumunu 

gösterir belgenin alınması ve portala yüklenmesi gerekmektedir.  

 Koç Topluluğu Çalışan Çocuklarının burs başvurusu sırasında (Yeni adaylar ve Devam eden bursiyerler) 

tüm belgelerini portala eklemeleri gerekmektedir. 
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