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Dokuz Eyiül Üniversitesi ReKörlüğü'ne
izm,r,

Vehbi Koç Vakfı buısları kapsamında, ünlversitenize toplam ı5 ad€t lisans bursu tahsis edilmirtir
G€çen yl burs ahp, bu yll da burs almaya devam edecek o|an iğrenciler de bu saYıYa dahildir.

BUrs başVurulan Ve mevcut bur9ye.lerin bilgi güncellemeleri wvUw.Ytv.oİ9.tİ adre9 üıe.inden
2-30 Eylüı 2019 tarihleİinde onlıne olarak alınğcakbr. BaşVurular hakktnda detayll bilgi|endirme
E( 1 de yer aıan 8urs Rehb€İind. pay,la$}m|ştlr.

BUrs progİamımlan düzenli darak yürütülebilmesi ve devam|ılığının siğIanmas için işbidiğlnııi ve
aşğda beli.tiıen hususlaİı d}kkate almanızı önemle önemle İtca ederiz.

Af}şlerin öğrencilerin görebllecğğ| duwru alanlarlna asılması, web §tenazin ilgıli a|anlnda
duyunülma9,

Geçen yıldan bursu devam eden "mevcut bufiyerlerln" form ile evraklaılnın kontrol ve önay
iremlennin taraflnlzca yaplarak 04 E}ım 2019 tanhine kadar V€hba Koç Vakf| adresıne
Uıaştınımas,

Mülakat lastesi kontrolü ve mülakat orgönizasyonu konusunda desteklerinizi rica ediyo.uz.
(Yeni adaylardön sade€e mülakata giİecek o|anlann bt]rs evraldannl mülakat 9ünü yanlaİlnda
bülundurma|an gerekmektedİr)

web sitemıİ: lTww.Vkv.oro.tr
8aşvırru ta@eri iÇİı okul kullanlo adlnız ve şlfre blginiz için tİaml€ ırtibata geçmeniz rica
ederlz.

20ı9-20 dğs yl|lnın hayidl Ve uğur|u olma§nl diler, burslanmı:lİ başnh ve ihtiyaç sirhibi
dğrencilere ulaşmagnda güistereceğiniz özen Ve hassasiyet için şimdiden teşekkür edeİiz.

sayglarlrnızla,

l - Rehb€r

2- Bursiyer Ljstesi (6eçen yll burs alanla4
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VEHBİ KOÇ VAKFI BURS REHBERI
2oI9l2o2o

1. Devam Edcı (ügQ Buİsiy€İler lçin gilgi Güncelıeme işleııleri

Mevcut bursiyer bllqi 9i]ncelleme tarihlerl; 02-30 EYıül 20ı9

Geçen se.e burs alan MeVcUt Bursayerlerimıan;

- Kullanıcı adı Ve şifrel€İi ib Wwv|,.Vkv.org,lr "Burs BaşWrulaİı" bıilümünden "Üye Glrişi.'ya§ilak
bilgilerini 9üncellemeleri,

. Elilgilerini güncelleyip kaydettiıİen sonra ise maillerine düşecek olan "formun çıkt§ınl imzalayarak'
ve "aŞağıda istenilen be|ge|eri ekleyğek" okulun bü]rs ofisane teslim etmeleri beklenmektedir,

univergte Burs ofisi taraindan;
, Öğrencilerden geien formlörtn okut taraflndan kontrolleliııin yapılarak ımza Ve ka9e|er]mesl,

istenilen ek belgelerle birlikte 04 Eki]tı 2019h kadar Vehbı Koç Vakfıha iletjllnesi gerekmektedir.

M€YGut BursiY€İ buİs devam koşullaİıi
. Ara §nlnann yllsonu başan notunun en az, 100 ü]erinden 60,4 üzerınden 2,5 olmasl,. onceki yıllardan başanız dersinin olmamag,. 8ir üst s|nlfa geçmiş ve fiilen (ürencilağlnin devam ediyor olması,. Başki bir kufumdaı karşllkslz burç almıyoı olması,. Disıplin cezag almamlş olmag.

2. !94! Bursiyer Adaylarl İçin 8aşvurıı İşlemleri

B,Jrs l]öş(]ru süreci 02-30 Eylül 20ı9

Yeni Adaylarln;
- Adaylarıı www.Vkv,org.tr "Burs BaşVuruları" bölümündeki "Kay[ Foİmundan'' ön kaydlnı yaDarak

söı]ra$nda maillerine gelecek olan linkten tekra. girış yapp başVuruıarlnl tamamlamalart,
., Bilgilerına kaydettikteo sönra eöeİ müıakata oirmeye hİk kazanırıar ase 8löi}lerine düşecek

olan forrnun 9Klsınl Ve aşöğldd istenilen belgeIeri mülakat günü yanlaflnda haz, btılundurmalart
qerekmektedir, (ılülakat listelea hem siıe hem de ciğreııcilere de mail|e ba|dirilecekt]r).

Ünivefsite BUrs ofisı tarafıadan;
;- Ponal "okul kullanıcı adl" ve "gifreİiii" tüm başvurularl takip etmek içln ku|lanabilifsiniz. Kullanlqü

adl ve Şifresini kullanacak idari yetkilinizin isim ve iletışim bilgilennin b|zimle paylaşllmas]
gerekmeKedir,

, BaşVUrUla, tamamıandlktan sonra 5iıinle paylaşacağlmlz .ıülakat list€ter,nin kontrolünüır yaplmasl
(okula kayıth olup, olmadığı yb.)

, l'lüıakata girmeye hak kazanan (ürencllere mülakatln zaman/ yeri Ve evraklann tamamıamalaİl
lçin gerekli bilgilendirmenin yap{ması.

;, Bu.siyer seçim komlsyonlannda 90rev alacak kişilerın bildarllmesi,. sndece burs kalanan öğıencilerin evraklannln onaylanarak, hesap bilgileı ile birlikte vaknn
adresine ulaştıfl lmösl,

; Tüm yazışrnalann zamanlnda ve eksiksiz oı3rak yap{mag bİaftn,zdan beklenmektedi..

Yeni lday burc başvuru koşullan:. T.c, Vatandaşı olmak,
. Örgün eğit,m lisans öğrencısı o|mak, (2-öğretım dahil d€ğil). Eğitimi için maddi yardlma lht yac olmak,
. Disiplin cezası almamış o|mak,
. Başan notunun eı] az, t00 üzerindeır 60,4 üzerinden ase 2,50 olmasl (ara §nlfla, lçln),. 8aşka bir kurunıdan karşıl&sız burs aımlyör olmak,

l}ıı belg. j07o sı!ıll .-ln!z! K!ınüınuna gore Meün ('AGLAR larafinJan 29.0İ,]oI9 ıanhinde .rılrz.lannı!şl|r
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Bur§ ğaşvuru foıııığna eklenacek bel9e|€r;

l, 2019,2020 dönemjne ait dğrenc| bejgesi (Okul onaysız ve eski üjneme ait obn t$rencl belgelen
geçersiz sayda(akğr. E-devletten alınabilir)

2. 2018,2019 dönemi noüannl gösterir okul onayh transkript (Ekran göfüntüsü not bilgileri geçelsizdir)

3. Aile geliİini gösteİi. be{gİler (Çallşanla. için; kurum onayh bordro, Emekli ye Çallşmayanlar içan;

e-deı/et dökümü, Serbest ÇaltŞanlar için; g€lir vergisi beyannarTtsi fotokoplsiXYenl böşvuranıJr ıçıı)
4, Vukuaül Ajle Nüfus Xaylt Ömeği (E.deületten aİnabihr)

5. Adli Sıcil Kayd| (E-deüet'ten allnabrıir)

6. KYK dan alınan burs Veyğ kredi ya§ğ bunu göstenr belge (Ünlvecite öğİenciİera için/ E_Devlet,ten

veya KYK'dan aılnabaıi.)

'. 
Alleye ait menkullerin tapu Vb. belge kopyalarl (E-deüetten allnabi|ir) (Yeni böşVuranla. için)

8. Yasal Zo.Unluluk gerdl "Kiisel Verilerin İşlenmesine allşkin Aydınlatma ve Rııa Metni" başvuru

formuna ek|enmiŞtir. 8aşVuru formu ile birliKe bu belgenin de çkü$ imza|annrak evraklarIa birliKe
iletilmelidir.

sadece bursiyer olmaya hak kazatıan ijğ.encilerin herhangi bir YaPı Kr€di Bankas| şUbü]slnden
öğrenci adına bir Vadesiı mevduat hesab açt|rmasl gerekünektedir, 8u dğİeı.ücileln banka he-p
Qüldan fotokoDileriOı Vehbi Koç Vakt'na ayrıca gönderilınesi gerekmektedir.

+ Gİçl|ğlmlz rl burs alan öğr€ncilerden mezun oldnlğrln veya bufsu kesilenlerin yeıin(, kontenjan
dahiliıüe, bUrsiyer seçimi yaplacaktır.

,:. Başvuru sistemi öğrencilerin beıirtmiş olduğu (evaplara giire otomatik olarak puanlama
yapmaktadlr, gelen başvurular burs portallnda yer alan okul kullanıcl sayfa§nda 9ğÜnm€kt€dir.

'.. Ba§vuru yapan tüm öğİencilerin möillerine başvurU formu gide(ektir. Aftcak sadeüe nıülakald
gkmeln hak kazanan öğrencilerden "başVuru fornıunun çıküsı" Ve ''ek belgeleri" isieneceKil.

+ seçllecek blrsiyer saytslnln 2-3 katl söyida öğrenci ile mülakat yapllacaKlr. Mülakata glrmeye hak
ka26nan fğrencileİin form ve yukaİlda istenilen belgeleri, rnülakat gününde hazr bulundurırıaları
9erekmğktedır.

* Öğrencilerin burs başvııru bilgilerinde eksik veya hata o'masl durumda, burs başVuru dönemi
açeıslnde (2-30 Eylül) öğrenciler kullanlcl adl ve şifre$ ile portala gir§ yapp bilgilenni
qüncelleyebilir.

Aynca daha öncekl sü.eçte olduğu gitİ okul yetkilisi de portaldan öğrencı kartını i§aretleyerek ve
sebebini not kısmlna yazarak, Öğrenciye kaydını düzen|emesi için '.revize'' verebiıir.

,ı 8urs öderneleri Arakk (3 ayİk), Şubat (4 ayllk) ve Mayıs (3 ayllk) ayiarİnda yaplrİaktadlr

8urs programı hakkında sllca so.ulan sorulara Grismek İcin;

l}u tıclge 50;0 ıal_ılı cJmza Kanununa gorc ]\,lgıin (AGLAR ğ.aandJn 29.08.20l9 ıarihııdc c_imzalanml§ılr
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