VKV Koç Özel Lisesi 2021-2022 Lise Hazırlık Sınıfı Burs Başvuru Süreci
2021 – 2022 Eğitim-Öğretim yılı Lise Hazırlık Sınıfına Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınav sonuçlarına
göre öğrenci alınacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın güncel duyurularına göre oluşturulan kayıt dönemi
1-14 Temmuz tarihleri arasındadır. MEB tarafından yapılacak duyurular doğrultusunda bu tarihlerin
güncellenebileceğini hatırlatmak isteriz.
LGS sonuçları açıklandığında okulumuz web sayfasında taban puanımız ilan edilecek, maddi olanakları
kısıtlı ihtiyaç sahibi başarılı adaylar için web sitemiz http://lgs.koc.k12.tr adresinden ön kayıt
döneminde burs başvurusu açılacaktır. Burs başvuru ekranı 02 Temmuz 2021 Cuma sabahı
10.00’da kapanacaktır. Bu kapsamdaki aday velilerimizin başvuru ile ilgili hazırlık yapabilmeleri için
değerlendirmeye esas alınacak belgeler aşağıda listelenmiştir.
Ön kayıt ekranından yönlendirileceğiniz burs başvuru formunu doldurup istenen evrakları sisteme
zamanında ve tam olarak yüklemeniz gerekmektedir. Belgelerin başvuru sistemine zamanında ve
eksiksiz yüklenmesi velinin sorumluluğundadır. Eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır. Belgeler öğrenci velisinin başvuru tarihindeki durumuna uygun olmalıdır.
Burs başvurusu olumlu değerlendirilen öğrenciye ait başvuru belgelerinin çıktılarının kayıt sırasında
velisi tarafından Lise Öğrenci İşlerine teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerin kayıt sırasında
teslim edilmemesi, teslim edilen belgelerin eksik olması veya burs başvuru sistemine yüklenen
belgelerle tutarsızlık göstermesi burs hakkının iptaline sebep olacaktır.
VKV Koç Özel Lisesi 2021-2022 Lise Hazırlık Sınıfı Burs Başvuru Belgeleri
Genel Belgeler
1. E-devlet şifreniz ile bu bağlantıdan tüm aile bilgilerinin yer aldığı Nüfus Kayıt Örneği
2. Vefat eden anne veya baba ile ilgili veraset ilamı
3. Anne-baba boşanmış ise, velayet durumunu gösteren kesinleşmiş mahkeme kararı
4. Ailede öğrenim gören kardeşlerin, mali yardım ya da burs alıp almadıklarını da belirten tasdikli
öğrenci belgeleri
5. Ailede sakatlık veya uzun vadeli tedavi gerektiren ciddi bir hastalık varsa, bunu belgeleyen ilgili
raporlar.
Gayrimenkul Bilgileri
6. Anne-Baba ve 18 yaş üzeri çocuklara ait gayrimenkul bilgilerini, Taşınmaz listesi, Taşınmaz Detay
Bilgileri, hisse, şerh, rehin, beyan, irtifak vs. bilgilerine ait tüm belgeleri e-devlet şifreniz ile bu
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bağlantıdan alınız. Adınıza kayıtlı tüm gayrimenkullerin listelendiği sayfanın ve 2020 yılı için
ödenen/ödenecek toplam emlak vergisi makbuzunun mutlaka eklenmesi gerekmektedir.
Gayrimenkulünüz bulunmasa da aynı işlemleri yaparak adınız ve T.C. Kimlik Numaranız görünecek
şekilde ekran görüntüsünü ekleyiniz.
Örnek Tapu Bilgileri Sorgulama Belgeleri ekran görüntüsü
7. Aile büyüğüne vb. ait evde oturuluyor ise tapu fotokopisi
8. Kirada oturuluyor ise kira kontratlarının fotokopisi ve son ay kira ödeme makbuzunun fotokopisi
(ödeme şekli gayri resmi ise ödemenin nasıl yapıldığına dair yazılı beyan)
9. Lojmanda oturuluyor ise durumu gösteren belge
Çalışma Belgeleri
10. Emekli olup, başvuru tarihinde herhangi bir işte çalışanların halen çalışmakta oldukları işyerinden
alacakları ve yaptıkları işi/görevi belirtir onaylı belge
11. Resmi veya özel kurumlarda ücretli çalışan aile bireylerinden çalıştıkları kurumdan alacakları
yaptıkları işi/görevi belirtir onaylı belge
12. Serbest çalışanların (kadrolu veya ücretli bir işin yanı sıra ikinci iş olarak serbest çalışanlar dahil)
son vergi yılına ait vergi levhası fotokopisi ile bağlı bulundukları meslek odası/kuruluşlardan alacakları
yaptıkları işi/işleri gösterir belge
13. İşsiz olanların durumlarını gösterir belge (İşsizlik sigortasından yararlanılıyor ise e-devletten belge)
ve Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı alındıysa ilgili bordro ve e-devlet şifreniz ile bu bağlantıdan
alacağınız SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgeleri 4A / 4B / 4C tüm sayfalar)
14. İflas etmiş olanların durumlarını gösterir belge (e-devletten mahkeme ve icra dosyası/dosyaları
dokümanları)
15. Çalışmayanlar (ev kadınları ve emekliler dahil) ve isteğe bağlı SGK primi ödeyenler için e-devlet
şifresi ile bu bağlantıdan alacakları SGK Tescil ve Hizmet Dökümü 4A / 4B/ 4C (tüm sayfalar)
Gelir Belgeleri
16. Resmi veya özel kurumlarda ücretli olarak çalışan aile fertlerinin, çalıştıkları işyerinden alacakları
2020 yılına ait 12 aylık onaylı bordrolar (Resmî kurumlarda çalışanların Döner sermaye, ek ders
ücretleri vb. mutlaka belirtilmiş olmalıdır) ve e-devlet şifreniz ile bu bağlantıdan alacağınız SGK Tescil
ve Hizmet Dökümü 4A/4B/4C (tüm sayfalar)
17. Serbest çalışanların (ikinci iş olarak serbest çalışanlar dahil)
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2020 yılına ait Kurumlar veya Gelir Vergisi Beyannamelerinin ve tahakkuk fişlerinin fotokopileri,
İşyerinin kira kontratı veya tapusunun fotokopisi
Kuruluş Gazetesi, Son Genel Kurul Gazetesi

18. Emeklilerin başvuru tarihi itibariyle geçmiş 12 aylık maaşlarını gösteren belge (PTT aracılığı ile
alınan emekli maaşları dahil) (Bu belgeler e-devletten alınarak eklenmelidir.)
19. Kira geliri var ise beyanname ve tahakkuk fişi fotokopisi (Kira geliriniz yıllık 6600 TL’nin üstünde ise)
20. Anne-Baba ve 18 yaş üzeri çocuklara ait veya şirkete ait araç bilgilerini e-devlet şifreniz ile bu
bağlantıdan alınız. Ruhsat fotokopilerini ekleyiniz. Aracınız olmasa dahi adınız ve T.C. Kimlik
Numaranız görünecek şekilde ekran görüntüsü alıp ekleyiniz.
Örnek Adıma Tescilli Araç Sorgulama Belgeleri ekran görüntüsü.
21. İşletme / Şirket bilgisi e-devlet şifreniz ile bu bağlantıdan alınız. (Anne ve baba (varsa vasi)
tarafından belgelenmesi zorunludur.)
Önemli Not: Aile gelir belgelerinde hem annenin hem de babanın belgelerinin olması
gerekmektedir. Vefat durumu dışında, aile bireylerinden birinin belgelerinin olmaması
başvurunun geçersiz sayılmasına neden olur.
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