
KEPİRTEPELİLER EĞİTİM VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ  

Madde1:  

Kepirtepeliler Eğitim Vakfı (KEV, Vakıf) her öğretim yılında öğrencilere “KEV Öğrenim Destek 

Bursu” (Burs) verir. Burslar Vakıf kaynaklarından ya da şartlı bağışlardan karşılanır.  

 

Madde 2:  

Verilecek aylık burs tutarları Vakıf Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenir.  

 

Madde 3:  

Burslar için tahsis edilmesi hedeflenen toplam tutar, Vakıf bütçesinde yer alan tutardır. Tahsis 

edilecek kesin toplam tutar, hedeflenen tutarın % 20 fazlasını aşmamak üzere Vakıf Burs 

Komisyonu tarafından belirlenir. Hedeflenen tutarın % 20 fazlasının aşılması Yönetim Kurulu 

kararı ile mümkündür.  

 

Madde 4:  

Burs almak için yurt içinde orta öğretim, lisans ve lisansüstü, yurt dışında lisans ve lisansüstü 

seviyelerinde öğrenim gören öğrenciler başvuruda bulunabilir. Başvurular Eylül ayı boyunca kabul 

edilir. Mazeretin uygun bulunması durumunda, daha sonra yapılan başvurular da kabul edilebilir. 

Burs alımına hak kazanma kriterleri Vakıf Burs Komisyonu tarafından belirlenir. Bursu sürdürme 

kuralları da Vakıf Yönetimi tarafından belirlenerek burs başvurusunda bulunanlara duyurulur.  

 

Madde 5:  

Burs alacak öğrencilerin belirlenmesinde öğrencinin maddi ihtiyaç içinde olması ön koşuldur. Bu 

koşulda olan öğrenciler arasından hangilerinin burs alacaklarına Kepirtepe öğrencisi ya da 

mezunu olması, başarı durumu, sosyal durumu, kendisine referans olanlar dikkate alınarak karar 

verilir.  

Başvuru için; burs talep formu, öğrenci belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrencinin akademik 

başarı ve diğer başarılarına ilişkin belgeler, ailenin gelir durumunu gösterir belgeler, kira kontratı, 

sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki faaliyet ve yetkinliklerine ilişkin belgeler ile uygun bulunan 

diğer belgelerin sunulması gerekmektedir.  

 

Madde 6:  

Burs duyuruları Vakfın internet sitesi üzerinden yapılır. Burs talep edenler ve hak kazananlarla 

iletişim e-posta adresleri üzerinden gerçekleşir.  

 

Madde 7:  

Burs süresi bir öğrenim dönemi içindir ve Ekim-Haziran ayları arasındaki 9 aylık dönemi kapsar. 

Burs almaya hak kazananlar, her yıl, yapılan yeni başvurular arasından değerlendirilerek 

belirlenir. Bu belirleme, en geç Kasım ayının ikinci haftası sonuna kadar sonuçlandırılır. Ödemeler 

aylıktır ve sadece öğrencinin banka hesabına yapılır. Belirlemenin yapıldığı ay itibarıyla birikmiş 

burs toplamı bir kerede ödenir. Takip eden aylara ait ödemeler her ayın başında yapılır.  

 

Madde 8:  

KEV Öğrenim Destek Bursu için fon aktarımı, Vakıf kaynakları ve şartlı bağış yoluyla aktarılan 

kaynakların yanı sıra Vakıf tarafından fon toplamak amacıyla oluşturulmuş online bağış sitesi gibi 

siteler aracılığı ile veya diğer yollarla yapılabilir.  

 

Madde 9:  

Üstün akademik, sportif, sanatsal, sportif başarı sağlayan ve maddi açıdan desteğe ihtiyaç duyan 

öğrencilere KEV Öğrenim Destek Bursundan bağımsız olarak “Başarı Destek Bursu” verilebilir. 

Başarı destek bursu verilecekler ile burslarının süresi ve şartları Vakıf Burs Komisyonu tarafından 

belirlenir. Başarı Destek Bursu, şartlı bağışların yanı sıra Yönetim Kurulu kararıyla Vakfın kendi 

kaynaklarından da karşılanabilir.  



 

Madde 10:  

10 maddeden oluşan "Kepirtepeliler Eğitim Vakfı Burslar Yönetmeliği" Vakıf Yönetim Kurulunca 

yürürlüğe konur ve Vakıf Burs Komisyonu tarafından yürütülür.  


