
            
VASFİYE-KAZIM ERİŞ EĞİTİM VAKFI ÖĞRENCİ BURS VE YARDIM YÖNETMELİĞİ 

Madde – 1. Vakfı resmi senedinin 4. maddesinde belirtildiği gibi; 
Vakfın amacı: Eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine, 
özellikle genç kuşakların çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip sağlam 
düşünceli aydınlar olarak yetiştirilmesine, kültürel faaliyetlerin desteklenmesine ve sosyal yardıma 
katkıda bulunmaktır. 

Vakıf resmi senedinin 5. maddesinde ise; başarılı, maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini 
yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmaktı. Yurt içinde ve yurt dışında öğrenim, ihtisas ve staj 
yapan öğrencilere, uluslararası veya ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün 
başarı kazanan öğrencilere burs, ödül ve kredi gibi parasal yardımlarda bulunmak, çağdaş bilim 
anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek vakfın 
asli faaliyetleri olarak sayılmıştır. 
 
Bu yönetmelik vakfın öğrenci burs ve yardım amacını gerçekleştirmek üzere resmi senedin 5. 
maddesine göre verilecek burs, ödül ve parasal yardımlara ilişkin usul ve esaslar göre 
düzenlenmiştir. 

Tanımlar 
Madde – 2. Bu yönetmeliğin uygulanmasında; 
a. Vasfiye - Kazım Eriş Eğitim Vakfı 
b. Bu yönetmelik hükümlerine göre burs, ödül ve parasal yardımda bulunulacak öğrenciyi, 
c. Derslerin başladığı tarihten derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi, 
ç. Bu yönetmeliğin 1. maddesinde yazılı eğitim kurumlarını, 
d. Öğrencinin anne, baba, mahkemece tayin edilmiş vasisi veya yasal olarak sorumluluğunu 
üstlenmiş kişiyi, ifade eder. 
 
Başvuru yeri ve şartları 
Madde – 3. 
1. Burs başvurusu 
Her yıl 1 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında Vakfın Zeytinlik Mah. Ömer Naci Sokak Derya Apt. C 
Blok No 31/4 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan merkezine şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile 
yapılır. 
 
2. Burs başvurusu yapacak öğrencilerde aranacak şartlar şunlardır 
a. Devlet okullarında öğrenci olmak veya kurumda öğrenciliğe başlayacak olmak. 
c. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç olmak üzere bulundukları 
ve/veya bulunacakları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak. 
d. Kurumdan herhangi bir ders yılında tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almamış 
olmak. 
 
3. Burs başvurusu yapacak öğrencilerin ibraz etmek zorunda olduğu belgeler 
a. Öğrenici olduklarını kanıtlamak için, ilgili öğrenim kurumundan alacakları öğrenim belgesi 
b. Bilim, sanat ve benzeri alanlarda başarı göstermiş öğrencilerden bu durumlarını kanıtlayan belge 
c. Nüfus cüzdan fotokopisi 
d. İkametgah ilmuhaberi 
e. İki adet vesikalık fotograf 
 
 



Ailenin maddi durumunun tespiti 
Madde – 4. Ailenin maddi durum unun tespitinde; 
Öğrenci şahsi ve ailevi durumunu göstermek üzere bu yönetmeliğin ekinde bulunan ve ilgili kişinin 
doldurup imzalamış olduğu “Aile ve Öğrenim Durumu Bildirim Formu” ve ekindeki belgeler. 
 
Burs Miktarının Belirlenmesi 
Madde – 5. Her yıl yapılacak yardımın miktarı ve kaynağı vakıf yönetim kurulu tarafından 
belirlenir. Vakfın faaliyetlerini sürdürebilmesi esas olup, yapılacak yardım tutarının vakıf mal 
varlığını aşındırmaması ve tehlikeye düşürmemesi göz önünde bulundurulur. Bu amaçla yapılacak 
yardımların kaynağının vakfın gelirlerinden sağlanmasına dikkat edilir 
Madde – 6. Burslu öğrenciler ve bunlara yapılacak yardımların miktarı ve süresi, bu yönetmeliğin 
3. ve 4. maddesinde belirtilen belgelerdeki bilgiler değerlendirilerek yönetim kurulu tarafından 
belirlenir. Yönetim kurulu, burslu öğrencilerin tespitinde başarısı yüksek olanlara öncelik verir. 
 
Burs Ödemelerinin Yapılması ve Süresi 
Madde - 7. Burs miktarı, öğretimin devam ettiği aylarda, her ay burslu öğrencinin banka hesabına 
yatırılır. Ancak, yönetim kurulu, daha iyi iletişim kurulması amacıyla vakıf merkezinin bulunduğu 
İstanbul’da öğrenim gören burslu öğrencilere burs ödemelerini vakıf merkezinde nakden yapabilir.  
Burslu öğrenciye verilecek burs yardımlarının izleyen yıllarda devam edebilmesi için burslu 
öğrencinin sınıf geçmesi esastır. Bu amaçla, her yıl sınıf geçildiğini ve burslu öğrencinin eğitim 
performansını gösteren resmi bir belgenin ders yılı başlamadan ilgili kurumdan alınarak vakfa ibraz 
edilmesi gerekmektedir. Bu belgeyi ibraz etmeyen burslu öğrencilerin bursları belgeyi getirinceye 
kadar kesilir. Belgeyi getirdiği ayın bir sonraki ödem döneminden geçerli olmak üzere burs devam 
eder. 
 
Bursluluğun sona ermesi 
Madde - 8 Aşağıdaki hallerde; 
a) Sınıf tekrarına kalan 
b) Okuduğu okuldan mezun olan 
c) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında, işlediği suçtan dolayı hükümlü bulunan 
ç) Eğitim dışına kalıcı çıkarılma cezası almış olan 
d) Özürsüz olarak öğrenimini terk edip okuldan ayrılan 
e) Burs hakkından isteğiyle vazgeçen 
f ) Özel bir okula kayıt veya nakil yaptıran 
g) Hangi sebeple olursa olsun öğrenim yılı içinde okudukları okulla ilişkileri kesilmiş olan 
öğrencilerin burslulukları yönetim kurulu tarafından sona erdirilir. 
Bursluluğun, bu yönetmelikte belirtilen sebeplerden herhangi biri ile sona ermesi halinde, burslu 
öğrenciden, sona erme tarihinden itibaren (sona ermemiş olsa bile sebeplerden birinin gerçekleşme 
tarihinden itibaren) ödenmiş olan bursların ve yardımların yasal faiziyle geri ödeneceği hususunu 
içeren taahhütname alınacaktır. 
 
Bursluluğa yeniden hak kazanma 
Madde - 9. Burs hakkını kaybeden öğrencilerden, tekrar burs hakkı kazanmak isteyenler, bu 
yönetmelikte belirtilen başvuruyu yeniden yapacaklardır. Bu öğrencilerin burs almaya hak kazanıp 
kazanmayacağı, iş bu yönetmelikte belirtilen usuller ve şartlara göre yönetim kurulu tarafından 
yeniden karara bağlanacaktır. 
 
Yürürlük 
Madde–10. Bu Yönetmelik vakıf mütevelli heyeti tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
 



Yürütme 
Madde – 11. Bu yönetmelik hükümlerini vakıf yönetim kurulu yürütür. Bu yönetmelikte gerekli 
değişiklikler yönetim kurulunun önerisi üzerine mütevelli heyetin onayı ile yapılır.  
 
Denetim 
Madde – 12. Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasının denetimini vakıf denetim kurulu 
yürütür. 
 
Burs verilecek öğrencilerin belirlenmesi: 
Burs verilecek öğrenci sayısı her yıl vakıf gelirleri ve şartlı bağışların durumuna göre yönetim 
kurulu tarafından her eğitim öğretim yılı başında belirlenir. 
Burs için başvuran aday öğrenciler vakıf mütevelli heyetince belirlenecek 3 kişilik komisyon 
tarafından vakfın genel amaçları ile bu yönetmelikte tanımlanan koşulların karşılanması durumuna 
göre yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenir. 
Burs için başvuran aday öğrenci sayısı burs verilecek öğrenci sayısından az olsa bile yönetmelikte 
belirlenen koşulları sağlayamayan öğrencilere burs verilemez. 
 
 

EK: AİLE VE ÖĞRENİM DURUMU BİLDİRİM FORMU 



  

 
VASFİYE KAZIM ERİŞ EĞİTİM VAKFI BURS İSTEK FORMU 

 
 
 

Burs formundaki bütün alanların doldurulması zorunlu olup, eksik formlar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Adı - Soyadı :……………………………………………….. 
T.C.Kimlik No :……………………………………………….. 
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer :……………………………………………….. 
Doğum Yeri-Yılı :………………………………………………………………… 
Kalacağınız yerin adresi   :………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
(Aile ile birlikte, akraba, yurt, pansiyon gibi) 
Ödediğiniz kira :………………………………………………………………… 
Telefon :……………………………   Faks  :………………………….. 
E-mail :………………………………………………………………… 
Kazandığı / Okuduğu 
Üniversite  :………………………………………………………………… 
Fakülte   :………………………………………………………………… 
Bölüm :………………………………………………………………… 
Sınıf / No :...................................... /………………………………………  
ÖSS Giriş Puanı (Yeni kazanan)  :………………………………………………………………… 
Hazırlık Geçme Notu :……………………………………………………………….. 
Bursa başvuracak öğrencilerin, bir önceki yıl eğitim programının derslerinden başarısız dersinin 
olmaması ve yıllık genel başarı ortalamasının en az 4 üzerinden 2.72 veya 100 üzerinden 70 
olup bir üst yıla geçiş hakkını kazanmaları gerekmektedir. Vakfımız bursunu almaya hak kazanan 
öğrencilerin bursunun bir sonraki eğitim öğretim yılında devam edebilmesi için istenilen başarı 
ortalamasını yakalaması ve alt eğitim yılından başarısız dersinin bulunmaması gerekmektedir.  
Bedensel özrünüz varsa yazınız :………………………………………………………………… 
Aile ile bilgiler 
Baba Adı                      :……………………..             Tel:........................... E-Mail…………………. 
Baba Mesleği             :….. ........................... Aylık Geliri:…………………………….. ……TL  
                         Hayatta (  ) ................  Hayatta Değil (   )………………………………… 
Anne Adı                   :………………………………………………………………………………… 
Anne Mesleği             : ................................. ……………Aylık Geliri:…………………………TL  
                         Hayatta (  ) ................                     Hayatta Değil (   )………………………… 
Anne Baba Boşanmış (  ) 
Ailenin toplam aylık geliri ...........................  ....................................................................................... .. 
Ailenin oturduğu ev    :Kendinin (   ) Lojman (   ) Kira (   ) Ödenen Kira............................................. 
Ailenizin ev adresi/telefonu              :…………………………………………………………………. 
Anne-Babanın İş Adresi                   :………………………………………………………………….   
………………………………………………………………………………………………………… 
Ailenizin sahip olduğu gayrimenkuller: 
Öğrenci üzerine kayıtlı gayrimenkul olup olmadığı  

 
Fotoğraf 



Kaç kardeşiniz var? 
Cinsiyeti  Yaşı            Okul / Sınıf         İşi / Adresi 
............... ........   ...................................................... .................................................... 
............... ........    ...................................................... .................................................... 
............... ........    ...................................................... .................................................... 
............... ........    ...................................................... .................................................... 
............... ........    ...................................................... .................................................... 
Ailenizde özürlü varsa belirtiniz :………………………………………………………………. 
 
Varsa Vasisi veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenmiş kişinin  
Adı-Soyadı     :………………………………………………………………………………………… 
TC kimlik No :…………………………………………………………………………………….,….. 
İkametgah      :………………………………………………………………………………………… 
İş Adresi        :………………………………………………………………………………………… 
Telefon          :…………………………….Aylık Geliri:……………………………………………... 
Varsa Ailenin Diğer Gelir Kaynakları ve Tutarı:……………………………………………………... 
Başka Bir Kurumdan Burs alıyor mu, Alıyor ise Kurumun Adı ve Burs Tutarı……………………… 
 
Bitirdiğiniz Okullar  (Okul birinciliğiniz varsa belirtiniz) 

  Adı                Bulunduğu Şehir          Bitirme Yılı        Derecesi 
İlköğretim    .....................      ..................................           ..............                    .............. 
Lise    ....................       .................................. ..............           .............. 
Hakkınızda bilgi alınacak 2 kişinin  
Adı, adresi, telefonu 
1)……………………………………………………………………………………. 
2)……………………………………………………………………………… ....................................  
Durumumun Vasfiye Kazım Eriş Eğitim Vakfı bursu esaslarında belirtilen burs şartlarına uygun 
olduğunu ve yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. 
     
Bu formda bilgilerin doğru olduğunu, bilgilerde değişiklik olması halinde en geç bir hafta Vakfa 
bildireceğimi, bildirmediğim takdirde ve/veya bilgilerin doğru olmadığının sonradan ortaya çıkması 
halinde Vakıfça yapılan yardımları yasal faiziyle beraber geri ödeyeceğimi, yapılmakta olan 
yadımın derhal kesileceğini kabul ve beyan ederim.     

    (Tarih) 
  Adı-Soyadı  
      İmza 

              
*Bu gelir ilgili müesseseden alınacak bir yazı veya maaş bordrosu ile belgelendirilecektir 
** Öğrenime ait bilgiler ilgili okuldan alınacak bir yazı ile belgelendirilecektir 
*** 18 yaşından küçüklerin veli veya vasisi imzalayacaktır 
*Yanlış bilgi verenlerin veya başka bir yerden karşılıksız burs alanların tespiti halinde 
bursları derhal kesilir.  
  
İstenen Belgeler 
Öğrencinin nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi 
2 adet vesikalık fotoğraf 
Öğrenci olduğunu gösterir belge  
Ders Transkripti   
Bankanın adı  
IBAN numarası 



 
 

TAAHHÜTNAME 

Vasfiye – Kazım Eriş Eğitim Vakfı’na bildirmiş olduğum bilgilerin doğru olmadığının sonradan 

ortaya çıkması halinde Vakıfça yapılmış olan tüm yardımları, hangi sebeple olursa olsun devam 

etmekte olduğum okulla ilişkimin kesilmesi halinde ilişik kesilme tarihinden sonra almış olduğum 

tüm yardımları yasal faiziyle birlikte geri ödeyeceğimi şimdiden beyan, kabul ve taahhüt ederim. 

 

Tarih 

Ad/Soyad 

Imza 

 
 
 
 


