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Fotoğraf

Bursiyer Bilgi Formu 2020 / 2021
Burs Adı:

İTÜ_ASİSTAN YENİ

Burs Başlangıç Tarihi:

Burs Bitiş Tarihi:

KİŞİSEL BİLGİLER
AD - SOYAD

T.C KİMLİK NO

CİNSİYET (E/K)

DOĞUM TARİHİ

İRTİBAT ADRESİ
İLÇE

İL

ÖĞRENCİ E-POSTA

ÖĞRENCİ CEP TEL.

EV TEL.

2. CEP TEL.

Sizinle irtibat sağlayabilmek için kendinize ait güncel cep telefonu numaranızı ve e-posta adresinizi mutlaka bildiriniz
Engel Durumunuz

ÖĞRENİM BİLGİLERİ
OKUL ADI

GİRİŞ YILI

FAKÜLTE

MEZUNİYET YILI

BÖLÜM

SINIF (2020/2021)

Yatılı İlköğretim Bölge Okulu mezunu
musunuz?

ORTALAMA (2019/2020)

İkinci Öğretim öğrencisi misiniz?

Öğrenim Sırasında Kaldığı Yer

Başka bir kurumdan burs alıyor musunuz?

BANKA HESAP BİLGİLERİ

(Yapı Kredi Bankası’ndan öğrenci adına açılması gerekmektedir. Burs hakkı kazananlardan daha sonra istenilecektir.)

BANKA ADI

ŞUBE ADI / İL

IBAN NO

AİLE veya VELİ BİLGİLERİ
AİLENİN GEÇİMİNDEN KİM SORUMLU

EMEKLİ

ÇALIŞMIYOR

ENGELLİ

VEFAT ETMİŞ

BOŞANMIŞ

ŞEHİT/GAZİ

ANNE
BABA
* Uygun olan kutuları X ile işaretleyiniz.
ANNE

BABA

ADI - SOYADI
DOĞUM TARİHİ
T.C NO
İŞ YERİ ADI / GÖREVİ
Bağlı Bulunduğu SGK
Ailenizde okuyan ve/veya burs alan kardeşlerinizi belirtiniz. Varsa belgelerini ekleyeniz.
Kardeş Adı Soyadı

Okul Adı

Okul Türü

Sınıfı

Giriş Yılı

Burs Aldığı Kurum

2/4

AİLEYE AİT GELİR VE VARLIK BİLGİLERİ
(Aşağıdaki tabloda belirttiğiniz tüm gelirlere ait belgeleri lütfen ekleyiniz. Herhangi bir yerde çalışmıyorsa, Sosyal Güvenlik
Kurumu’ndan ilişiksizlik belgesi eklenmelidir.)
ANNE

BABA

Aylık / Yıllık Gelir

/

/

/

/

/

/

Yıllık Faiz ve Temettü Geliri
Alınan Yıllık Nafaka Tutarı
Ölüm Aylığı’ndan Bağlanmış Maaş
Aylık / Yıllık Emekli Maaşı Tutarı
Ayni Yardımların Yıllık Tutarı
Yıllık İkramiye
Sahibi Olduğu İşletmeden Yıllık Geliri
Kira Gelirleri
Hasat / İrad Geliri
Diğer Gelirler (Açıklamalı olarak belirtiniz.)
Toplam Yıllık Gelir
1. Oturduğunuz ev:
2. Ailenin mülkiyetinde veya ortaklığında olan diğer gayrimenkuller ve rayiç bedelleri(lütfen açıklamalı olarak belirtiniz):
3. Aile bireylerinin kullanımında olan taşıt araçları (lütfen açıklamalı olarak belirtiniz):
Burs isteme nedeninizi açıklayınız:

Bana vakfınızca burs tahsis edildiği takdirde kabiliyetli fakat olanakları sınırlı gençlere eğitimde eşit fırsatlar
vermek ve topluma yararlı olmalarını sağlamak amacını güden vakfınızın burs şartlarına uyacağımı bursun
devamının iyi derecede başarılı olma şartına (borçlu geçme başarısız sayılır) bağlı olduğunu göz önünde
bulunduracağımı, Vehbi Koç Vakfı’ndan burs aldığım süre boyunca başka resmi veya özel kuruluş veya
kuruluşların burslarından yararlanmayacağımı aksi takdirde aldığım burs meblağlarını geri ödeyerek bütün
hukuki mesuliyetine katlanacağımı taahhüt ederim. Yukarıda belirtilen servet beyanı hususundaki bilgilerin
doğruluğunu ve bu formdaki bilgilerin doğru olduğunu teyit ederim.
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:

ANNE / BABA ADI SOYADI:

TARİH: ... / ... / ...

TARİH: ... / ... / ...

İMZA:

İMZA:

Yetkili
Kaşe / İmza

Eklenecek belgeler;
1. 2020-2021 dönemine ait öğrenci belgesi (Okul onaysız ve eski döneme ait olan öğrenci belgeleri geçersiz
sayılacaktır/ E-devlet’ten alınabilir)
2. 2019-2020 dönemi notlarını gösterir okul onaylı transcript / liseler için karne fotokopisi (Ekran
görüntüsü not bilgileri geçersizdir!)
3. Aile gelirini gösterir belge (Çalışanlar için; kurum onaylı bordro, Emekli ve Çalışmayanlar için; e-devlet
dökümü, Serbest Çalışanlar için; gelir vergisi beyannamesi fotokopisi, Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlar
için ; Ürün/hayvan varlığını gösterir belge ve gelir durum dökümü) (Yeni başvuranlar için)
4. Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği (Yeni başvuranlar için)
5. Adli Sicil Kaydı (Üniversite öğrencileri için/ E-devletten alınabilir)
6. Varsa KYK’dan aldığınız burs veya kredinizi gösterir belge (Üniversite öğrencileri için/ E-Devlet’ten veya
KYK’dan alınabilir)
7. Aileye ait menkullerin tapu vb. belge kopyaları (E-devlet’ten alınabilir) (Yeni başvuranlar için)
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. (18
yaş altı öğrenciler için veli imzası zorunludur).
Bu form ve ekli belgeler Vehbi Koç Vakfı’na aittir, iade edilmez.
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VEHBİ KOÇ VAKFI TARAFINDAN BURS BAŞVURUSU SIRASINDA BAŞVURANLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN
İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu
olarak Vehbi Koç Vakfı (“Vakıf”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Vakıf tarafından burs tahsis süreçlerinin yürütülmesi ve planlanması,
öğrencilerin eğitimlerine destek faaliyetlerinin planlanması ve icrası, analiz çalışmalarının yapılması ile farklı
proje ve imkanların sunulmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilebilmesi gibi amaçlarla KVK Kanunu’nun
5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
Kişisel verilerinizin Vakıf tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://www.vkv.org.tr yer
alan Vehbi Koç Vakfı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.
2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla; Koç Holding A.Ş. ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,
kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları çerçevesinde http://www.vkv.org.tr yer alan Vehbi Koç Vakfı Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Vakıf tarafından yukarıda (1) ve (2) maddelerinde belirtilen sebeplere dayanarak, Bursiyer
Bilgi Formu ve temin edilecek ek belgeler ve bilgiler aracılığıyla fiziki veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi http://www.vkv.org.tr yer alan Vehbi Koç Vakfı
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, Vakıf,
niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verilerin
Korunması Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi hâlinde, Vakıf tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca
belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme haklarına sahiptir.
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Vehbi Koç Vakfı bursunu kazanabilmek için yukarıda yer alan Aydınlatma Metni kapsamında başvuru
değerlendirme faaliyetlerinin planlanması ve icrası, burs tahsis süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla bu
metni imzalayarak herhangi bir etki altında kalmaksızın özel nitelikli kişisel verilerim başta olmak üzere
kişisel verilerimin işlenmesine açık bir şekilde rızamı verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
(18 yaşından küçüklerin anne ve/veya baba imzası zorunludur).
Öğrenci

Anne/Baba

Adı ve Soyadı
İmzası
Tarih

Adı ve Soyadı
İmzası
Tarih

