
From: İlayda Kaygusuz <Ilayda.Kaygusuz@zorlu.com>
Sent: 22 Jan 2021 13:47:36
To: meltem.yilmaz@deu.edu.tr; Zeynep.korkmaz@deu.edu.tr; kadriye.toksoz@deu.edu.tr
Cc:
Subject: İzmir Depremi Burs Kontenjanı
Attachments: MZV Burs Taahhütnamesi (Üniversite) 2020.docx; Ek-5 MZV Burs Başvuru Formu Üniversite (1)_110919_baski.pdf 

Merhabalar,

Mehmet Zorlu Vakfı olarak İzmir depreminden etkilenen öğrenciler için burs kontenjanı oluşturduk. 
Maalesef kontenjan sayımız fazla değil ama depremden etkilenmiş ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencileriniz varsa 4 
veya 5 kişinin bilgilerini bizimle paylaşmanızı rica ederiz.

Aşağıda paylaştığım bilgileri mail ortamında gönderebilirsiniz.
Değerlendirme süreçlerimiz tamamlandıktan sonra sadece uygun bulunan başvuruları kargo ile MZV’ye göndermeniz yeterli 
olacaktır.

İlgili Belgeler:

� Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ÖSYM yerleştirme sonucunun belirtildiği sınav sonuç belgesi,

� Öğrenci belgeleri,

� Transkriptler (ara sınıftan seçilen bursiyerler için),

� Ailede çalışan tüm fertlerin maaş bordroları (ya da emekli belgesi, ailede çalışan birey yoksa muhtarlıktan alınacak olan Fakirlik 

İlmuhaberi),

� Denizbank hesap cüzdanı fotokopisi (sadece seçilen öğrenciler için)

� Nüfus Müdürlüğünden alınacak olan ailede oturan birey sayısını gösteren Nüfus kayıt örneği,

� MZV Burs Başvuru Formu ( Ek’te )

� MZV Burs Taahhütnamesi ( Ek’te ) (Her öğrenci kendisi imzalayacak.)

İlayda Kaygusuz
MZV Operasyon Uzmanı

ZORLU HOLDİNG A.Ş.
Levent 199, Büyükdere Cad. No:199
34394 Şişli / İSTANBUL / Turkey

T: +90 3373

Bu elektronik posta, gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozel ve gizlidir. Eger yetkili alici degilseniz bu elektronik postanin icerigini degistirmeniz, aciklamaniz, kopyalamaniz, yonlendirmeniz ve kullanmaniz yasaktir. ZORLU, bu 

elektronik postanin ve icerigindeki bilgilerin dogrulugundan, guncelliginden ve/ veya bu elektronik postanin bilgisayar sisteminize verebilecegi zararlardan sorumlu tutulamaz.

This e-mail is confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any amendment, dissemination, copying, forwarding or use of any of 

the information is strictly prohibited. ZORLU shall have no liability for the accuracy or correctness of the content of this e-mail and/or any damages caused in any way to your computer system.

Kaynaklarimizi gelecege tasimak icin lutfen bu mesaji yazdirmadan once bir kez daha dusunun / To conserve our resources for the future please reconsider before printing this e-mail.

Bu belge 5070 sayılı e-Imza Kanununa gore Prof. Dr. Ugur MALAYOGLU tarafindan 25.01.2021 tarihinde e-imzalanmıştır.
Evrağınızı http://dogrulama.deu.edu.tr linkinden 8EF06C68X7 kodu ile dogrulayabilirsiniz.
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BURS TAAHHÜTNAMESİ 

MEHMET ZORLU EĞİTİM SAĞLIK KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI’NA 

 

.............. Üniversitesi ..................... Fakültesinde .................... sınıfında ............  numaralı öğrenci olarak 

eğitimimi sürdürmekte olduğumu, her eğitim yılı sonunda, okuduğum okul idaresinden alacağım onaylı öğrenim 

belgesi ve onaylı transkript ile öğrenimimi belgelendireceğimi, herhangi bir özel kuruluştan burs ve/veya eğitim 

yardımı almadığımı, böyle bir durumun burs almama engel teşkil etmemekle birlikte, ihtiyaç sahiplerinin 

belirlenmesinde daha öncelikli adayların değerlendirmeye alınabileceğini bildiğimi,  MEHMET ZORLU EĞİTİM 

SAĞLIK KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI (MZV) tarafından burs verilmeye başlandıktan sonra başka bir 

özel kurum ya da vakıftan yeni bir burs almaya hak kazanmam halinde durumu en geç 1 hafta içinde MZV’ye 

bildireceğimi, öğrenimime ara verirsem ve/veya bir sureti tarafıma arzedilmiş olan MZV Burs Yönetmeliği ve 

MZV tarafından belirtilen burs şartlarından bir veya birkaçını sağlayamaz hale gelirsem, en geç 1 hafta içinde 

durumu bildireceğimi, burs müracaat formunda bilgilerimi eksiksiz doldurduğumu, ailede tüm çalışan fertlerin gelir 

durumunu ve burs başvuru belgelerinin hepsini MZV’ye eksiksiz ilettiğimi, burs müracaat formumda beyan ettiğim 

bilgilerin ve sunduğum belgelerin gerçeği yansıtmadığının ya da burs tahsis edildikten sonra başka bir özel kurum 

ya da vakıftan yeni burs aldığımın tespiti halinde MZV’nin gerekli görmesi halinde bursumun kesileceğini 

bildiğimi, bu durumlar karşısında MZV’nin gerekli gördüğünde başlatacağı hukuki süreçler sonucunda her türlü 

icra, dava masrafları vekalet ücretleri ile işleyecek faizleri ve sair tüm giderlerden de sorumlu olacağımı kabul, 

beyan ve taahhüt ederim. İşbu Burs Taahhütnamesi’ni imzalayarak, burs müracaat formu ve ekinde yer alan 

belgeler ile ilettiğim bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerin MZV nezdinde güncel olmasını 

sağlayacağımı, burs müracaat formunda acil durumda ulaşılması amacıyla ilettiğim kişi ve irtibat bilgilerini kişinin 

bilgisi ve onayı dahilinde bildirdiğimi, ilettiğim bilgi ve belgelerimin burs başvurumun değerlendirilmesi amacıyla 

kullanılacağını, kişisel verilerimin korunmasına yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. 

maddesinde yer alan haklarımı bildiğimi kabul ve beyan ederim. 

 

TARİH:  ……/……/…… 

 

AD-SOYAD: 

 

İMZA: 
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