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 Burs Yönetmeliği  

Amaç ve Kapsam: 

Bu yönetmeliğin amacı, devlet okullarında ,Özel ve Vakıf Üniversitelerinde %100 başarı 

bursu ile okuyan ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören maddi imkânları yetersiz ve 

başarılı öğrencilere verilecek burslara ve bu bursiyelere verebilecek imkânlara ilişkin 

başvuru, değerlendirme, kabul, tahsis, ve devam esaslarını düzenlemektedir. 

Tanımlar: 

Vakıf: Nef Vakfı 

Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı tarihten bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar 

geçen eğitim-öğretim süresini, 

Ders Yılı: Derslerin başladığı tarihten derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi 

kapsayan süreyi, 

Bursiyer: Vakıftan burs alan öğrenciyi, 

Eğitim Birimi: Vakfın burs sağladığı tüm eğitim düzeyindeki okulları meslek yüksekokulu, 

üniversite- 

Burs Komisyonu: Vakıf Yönetim Kurulu tarafından Vakfı temsilen kendi üyeleri 

arasından en az 1 kişi olmak üzere, 2 temsilci, gönüllülerden ve Üniversitelerin Burs 

Ofisleri temsilcilerinden oluşan komisyonu, 

İfade eder. 

Burs Türleri 

Vakıf Yönetim Kurulu tarafınca belirlenecek olan kontenjan, tutar ve sürelerde verilecek 

olan burslar aşağıda belirtilmiştir. 

i. Meslek Yüksek Okulu Bursları 

ii. Lisans Bursları 

iii. Yıldız Çocuk Bursları  

iv. Şehit ve Gazi Çocukları Bursu  

v. Üstün Başarı Bursu 

Başvuru Şartları 

i. Burs kontenjan, tutar, süre ve koşulları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

ii. Başvuru yapabilmek için Yönetim Kurulu tarafından kontenjan ayrılmasına karar 

verilen üniversitelerde ve karar verilen illerdeki örgün eğitim görüyor olmak 
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gerekir. (Açık öğretimi, uzaktan eğitimi, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını  

kapsamaz) 

iii. Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddi durumunun yetersiz olması 

gerekir. Bunun için ailesinin ve kendinin mal varlığını ve gelir durumunu 

belgelendirmekle yükümlüdür. 

iv. Başka herhangi bir resmi, özel kuruluştan ve kişiden burs alanlar başvuru 

yapamaz. (yetim, öksüz, yüzde 45 ve üzeri engelli, şehit-gazi çocukları ve 

SHÇEK kapsamından olan adaylarımız bu kritere dahil olmayıp KYK bursu 

alsalar dahi Nef vakfı bursuna başvuru yapabilirler) (Kredi ve Yurtlar 

Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi hariçtir) 

v. Vakıf bursuna başvuru tarihinde, adayların meslek yüksekokulu düzeyinde 22, 

lisans düzeyinde 25 yaşını geçmemiş olması gerekir. 

vi. Bursiyer adaylarında başarılı olma not ortalaması 2,00 ve üzeri olma şartı 

aranmaktadır; 

vii. Bursiyer adaylarının T.C vatandaşı olma şartı bulunmaktadır. 

viii. Aile aylık gelirinin asgari düzeyde veya altında olması, 

ix. Aile üzerine araç ve gelir getiren tapu kaydı olmaması,  

 

a. Meslek Yüksek Okulu Bursları 

Meslek Yüksek Okulu giriş öğrencileri için ÖSYM giriş puanı ve sıralaması; 

meslek liselerinden geçiş yapan öğrenciler için Lise mezuniyet puanı ve 

derecesi; ara sınıf öğrencileri için geçmiş dönem not ortalamasına bakılır. Altyıl 

veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının derlerinden başarısız dersi 

olmayan ve ağırlıklı not ortalaması; 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en 

az 65; 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2,00 olup bir üst yıl veya 

yarıyıla geçmeye hak kazanmış olması gerekir. 

 

b. Lisans Bursları 

Lisans giriş öğrencileri için ÖSYM giriş puanı ve sıralaması; ara sınıf öğrencileri 

için geçmiş dönem not ortalamasına bakılır. Altyıl veya yarıyıl normal eğitim-

öğretim programının derlerinden başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı not 

ortalaması; 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 65; 4 üzerinden 

yapılan değerlendirmede en az 2,00 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçmeye hak 

kazanmış olması gerekir. 

Burs Koşul ve Kontenjanlarının Belirlenmesi ve Duyurulması: 

i. Burslar için ayrılacak ödenek her yıl Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından 

belirlenerek bütçeye eklenir 

ii. Kontenjan ayrılacak olan üniversiteler, iller, burs miktarı, burs süresi, başvuru 

koşulları her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

iii. Burs başvuruları ile ilgili duyuru vakıf web sayfasında ve kontenjan ayrılan 

eğitim birimleri bilgilendirilir ve duyurusu birimler tarafından yapılır.  
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Başvuru ve Değerlendirme Süreci 

i. Burs başvuru dönemi olarak belirlenen tarihlerde öğrenciler online başvuru 

sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirir.   

ii. Vakıf bursiyer seçimini iki aşamada gerçekleştirir. Sistemde toplanan 

başvurular ilk olarak öğrencilerin kayıtlı oldukları eğitim birimlerinde kurulacak 

veya var olan burs komisyonu tarafından incelenir, koşulları sağlayan 

öğrenciler belirtilen kontenjan kadar vakfa bildirilir. 

iii. Bursların verilmesinde; başarı, maddi durum, okuyan kardeş sayısı, anne ve 

baba durumu,  aile ve öğrenci ikametgâh durumu dikkate alınır. Her bir kriterin 

katsayısına göre değerlendirme puanı çıkar ve bu puanlar üzerinden 

sıralamaya konur. 

iv. Vakfa bildirilen adaylar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Yönetim 

kurulu gerekli görürse ek belgeler ister ve mülakat yapar. 

Burs Süresi  

i. Burs süresi, bursiyerin kayıtlı olduğu öğrenim programının normal öğrenim süresi 

kadardır.   

ii. 1 yarıyıl hazırlık okumasından dolayı eğitim dönemi düzensiz devam eden 

öğrencilerin, 2. Yarıyılı da normal öğrenim süresine eklenir. 

iii. Vakıf Bursları 12 ay süre ile verilir. 

iv. Bursiyerlerin eğitimlerinin son yılında mezuniyet ayı olan Haziran ayından sonra 

ödeme yapılmaz. 

Burs Devam Koşulları ve Kesilmesi 

i. Her öğretim yılının ders yılı sonunda öğrencilerin başarı durumları eğitim 

birimleri tarafından vakfa bildirilir.  Bursiyerlerden beklenen başarı kriteri 

sağlandığı sürece bursları devam eder. 

ii. Aşağıdaki durumlardan bir veya bir kaçı tespit edilen öğrencilerin bursları 

kesilir. 

a. Yanlış beyan 

b. Sınıf veya dönem tekrarı 

c. Ailenin ve öğrencinin ekonomik durumuna ilişkin gelişme 

d. Vakıf tarafından istenilen belgeleri belirtilen tarihlerde iletmeme 

e. Kayıt sildirme veya dondurma 

f. Adli hüküm 

g. Disiplin cezası 

h. Vefat 

Eğitim Birimlerinin Sorumlulukları 

i. Vakıf tarafından bildirilen tarih aralıklarında burs duyurusunun yapılması 

ii. Başvuran adaylara ön değerlendirme yapılması 
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iii. Belirlenen adayların vakfa bildirilmesi 

iv. Her ders yılı sonunda bursu devam eden adayların kayıt, başarı ve disiplin 

durumlarının vakfa bildirilmesi. 

 

Vicdani Yükümlülük 

Vakıf bursları karşılıksızdır ancak öğrenimi tamamlayan her vakıf bursiyeri, iş hayatına 

atıldıktan sonra, maddi imkânı doğrultusunda kendi gibi bir öğrenciye destek vermekle 

vicdanen sorumludur. 
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