
GESİ KALKINDIRMA ve YARDIMLAŞMA VAKFI / BURS/KREDİ YÖNETMELİĞİ 

I. BÖLÜM 

BAŞLANGIÇ 

MADDE 1- AMAÇ: 

Bu yönetmeliğin amacı, Gesi Kalkındırma ve Yardımlaşma Vakfı'nca yetenekli fakat maddi olanakları kısıtlı olanların eğitimlerine 

ve bilimsel araştırma olanaklarına katkıda bulunmak amacı ile, öğrenim ve araştırma giderlerine maddi yardımda bulunmak üzere 

verilecek burslarda; burs veren, burs/kredi alan (Bursiyer) ve Vakıf Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarını 

belirlemektir. 

MADDA 2- KAPSAM : 

Bu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulunu, burs verenleri ve burs/kredi alan bursiyerleri kapsamaktadır. 

MADDE 3- SÜRE : 

Bu yönetmelik, burs komitesinin teklifi, Vakıf Yönetim Kurulu'nun kararı ile 01 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe girecek ve Vakıf 

Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılmadığı sürece yürürlükte kalacaktır. 

MADDE 4- BURS/KREDİ VERME KOŞULLARI : 

a- Burs/Krediler her eğitim ve öğretim yılında 01 EKİM - 01 HAZİRAN tarihleri arasında 1 yılda 9 ay olmak üzere verilir. 

b- Verilecek bir burs/Kredinin bedeli, her yıl Vakıf Yönetim Kurulu'nun belirlediği miktarı kadar olacaktır. 

c- Burs için maddi kaynaklar, burs verenlerin bizzat yaptıkları ödemeler ile Vakfın diğer gelir kaynaklarıdır. 

d- Burs verenler, burs tutarlarını, en az ayda bir defa olmak üzere çeşitli şekilde verebileceklerdir. 

e- Burs tutarları, Gesi Kalkındırma ve Yardımlaşma Vakfının TC Ziraat Bankası TR001000706034297805002 numaralı İBAN veya 

8721288 numaralı Posta Çeki hesabına yatırılacaktır. Dileyenler, ödemeleri Vakıf Merkezine gelerek veya bir Yönetim Kurulu 

üyesi vasıtası ile yapabilirler. 

f- Vakfımızdan Burs/Kredi talep edenler için doldurulacak Taahhüt namedeki koşullar geçerlidir. 

g- Ekim ayından sonra burs vermek isteyenlerin dilekleri; burs talepleri dikkate alınarak, burs komitesi tarafından değerlendirilir ve 

Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. 

h- Açık öğretim, uzaktan öğretim lisans programlarında okuyanlar burslarımızdan yararlanamaz. 

 

II. BÖLÜM 

BURS/KREDİ VERİLECEK ÖĞRENCİLERİN VE ARAŞTIRMACILARIN NİTELİKLERİ VE SEÇİMİ 

MADDE 5- ARANAN NİTELİKLER: 

a- Öğrenim durumu: 

    aa- Öğrenciler için: Yüksek öğrenime hak kazanmış olmak, 

    ab- Araştırmacılar için: Lisansüstü veya doktora eğitimine hak kazanmış olmak. 

b- Maddi olanakları yeterli olmamak, 

c- Ebeveynlerinden birinin Gesi’li olması, 

d- İyi hal sahibi olmak, hiçbir suretle olumsuz bir sabıka kaydı bulunmamak, 

e- Terör ve aşırı uçtaki akımlara karışmamış olmak, 

f- Vakfın veya işbirliği yaptığı kurumların burs hak etme şartlarına uygun olmak, 

g-Başarılı bir öğrenci olmak veya topluma ve yurdumuza yararlı bir araştırma üzerinde çalışmak veya bilimsel araştırma yapmak,  

    olmak  

ı- Vakfımıza üye olmak. 

j- Belgelerini Vakıf Yönetim Kurulu'nun istediği tarihe kadar eksiksiz olarak Vakıf yöneticilerine teslim etmiş olmak. 

MADDE 6- BURS/KREDİ ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER : 

a- Burs/Kredi başvuru formu (İnternet üzerinde Üyelik Formu içerisinde bulunmaktadır) 

b- Başvuru Dilekçesi (Vakıf Üyelik numarası da Vakıftan temin edilerek bildirilecektir) 

c- Burs/Kredi Taahhütnamesi (İnternetten veya Vakıf merkezinden temin edilebilir) 

d- Öğrenim belgesi (Burs/Kredi alan öğrenci, devam ettiği yükseköğretim kurumundan her yıl eğitimin başladığı tarihten 

itibaren 20 gün içerisinde bir üst sınıfa geçtiğini gösteren transkript ve öğrenci belgesi alarak Başvuru Dilekçesi ekinde 

vakfımıza teslim etmek zorundadır.) 

e- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

f- 1 adet vesikalık resim 

MADDE 7- SEÇİM: 

a- Burs verilecekler 2. maddede belirtilen niteliklere sahip olanlar arasında Vakıf Yönetim Kurulu veya Seçici Kurulun onayı ile 

seçilir. 

b- Şehit çocukları, öksüz ve yetim olanlar ile maddi olanağı kısıtlı bulunan üstün başarılı adaylara öncelik tanınır. 

c- Bursların türü, adedi ve verilecek miktarlar Vakıf Yönetim Kurulunca her yılın Eylül ayında belirlenir. 

MADDE 8- SEÇİCİ KURUL : 

a- Vakfın Yönetim Kurulu, bu görevi Yönetim Kurulu üyeleri içinden seçeceği burs komitesi başkanına ve burs komitesi 

başkanının belirleyeceği Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir seçici kurula verir. 

b- Seçici Kurul, öncelikle burs verenleri daha sonra da bursiyerleri belirleyecektir. 

c- Burs almak isteyen sayısının, verilecek burs adedinden fazla olması halinde, adaylar yönetmeliğin belirlediği kriterlere uygun 

olarak sıralamaya tabi tutulur veya seçici kurul, adayları mülakata tabi tutarak öncelik sıralaması yapabilir. 

d- Şartsız Burs alacak öğrencileri seçici kurul belirler ve Yönetim Kurulunun onayına sunar. 

e- Burslar bu öncelik sırasına göre dağıtılır. 

 

III. BÖLÜM 

BURSİYERLERİN İZLENMESİ 



MADDE 9- İZLEME : 

a- Vakıf Merkezi'nde her bursiyer için dosya açılır. Bu dosyalarda bursiyerlerin evrakı yer alır. 

b- Bursiyerlerin durumu bu dosya üzerinden izlenir. 

c- Bursiyerlerin başarı ve disiplin durumlarını belirten bilgi ve belgeleri zamanında Vakfa Göndermeleri zorunludur. 

d- Ayrıca, bursiyerler burs komitesinin belirleyeceği tarihlerde Vakıf Merkezine gelerek çalışmaları hakkında kendisinden istenen 

bilgileri verir. 

IV. BÖLÜM 

BURS/KREDİLERİN VERİLMESİ VE DEVAM ETTİRİLMESİ KOŞULLARI 

MADDE 10- BURS/KREDİLERİN VERİLMESİ : 

a-Burs/Krediler, bursiyerlere Öğretim Yılı içerisinde her ayın ilk yedi günü içerisinde banka hesaplarına yatırılır. 

MADDE 11- BURSUN DEVAM ETME KOŞULLARI : 

a-Burs/Kredi alan öğrencilerin Vakıf faaliyetlerine katılmaları, gençlik çalışmaları içinde yer almaları ve kendilerine Vakıf Yönetim 

Kurulu tarafından verilecek makul görevleri yerine getirmeleri beklenmektedir. Bu şekilde öğrencilerin Üniversite dışındaki 

eğitimlerine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. 

b- Bursiyer olma koşullarını yitiren ve kendilerinden beklenen görevleri yerine getirmeyen öğrencilerin burs/Kredileri derhal 

kesilecek ve öncelik sırasındaki yedek adaya Burs/Kredi verilecektir. 

MADDE 12- BURS/KREDİNİN KESİLMESİ VE TAHSİLİ 

a) Bir üst sınıfa geçmeye hak kazanamayan öğrenciler. 

b) Herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında 6 ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile 

kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrenciler. 

c) Ceza aldığı tarih itibariyle öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma 

cezası alan öğrenciler. 

d) Süresi içerisinde öğrenci belgesini teslim etmeyen öğrenciler. 

e) Herhangi bir mazeretten dolayı kaydını donduran öğrenciler. 

    Vakıf Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin beyan durumlarını araştırabilir. Araştırma 

sonucunda öğrencinin durumunda gerçeğe aykırı herhangi bir hususun tespit edilmesi halinde öğrencinin bursu kesilir. Gerçeğe 

aykırı beyanda bulunan öğrencilere ödenen bursların tamamı yasal faizi ile birlikte öğrenciden tahsil edilir. 

  

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

MADDE 13- Vakıf, yetenekli fakat maddi olanakları kısıtlı olanlara burs/Kredi verebileceği gibi, Yönetim Kurulu'nun alacağı karar 

gereğince burs/Kredi vermeyi belirli şartlara da bağlayabilir. 

 MADDE 14- Vakıf, destek için başvuran bilim adamlarına ve araştırmacılara yapacakları bilimsel araştırma, inceleme, yayın ve 

benzeri çalışmalara destek sağlamak için yardımda bulunabilir. 

MADDE 15- Vakıf, çalışmaları ile üstün başarı gösteren bilim adamları, araştırmacı ve öğrencilere ödüller de verilebilir. 

V.BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

MADDE 16- Vakıf bursları prensip olarak şartlıdır. Şartsız burs sadece öğrenim dalını belirlemek suretiyle başarı ölçüsünde 

verilebilir. Hiçbir şekilde burs verilecek kişiyi isimlendirerek şartsız burs verilmez. 

MADDE 17- Bursiyerin öğrenimine devam ettiği kurumca bursunun kesilmesi gerektiği hususunda bir duyuruda bulunması ve 

Vakıfça bu durumun saptanması halinde öğrencinin burs/kredisi derhal iptal edilir. 

MADDE 18- Hakkında adli kovuşturma açılmış bulunan bursiyerin burs ödemelerinin devam edip etmeyeceği durumuna ve 

kovuşturmanın mahiyetine göre, Vakıf Yönetim Kurulu karar verir. 

VI. BÖLÜM 

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ 

MADDE 19- Bu yönetmelik hükümlerini Vakıf Yönetim Kurulu uygular 

MADDE 20- İşbu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulu'nca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

SONUÇ 

Burs/Krediler, Vakıf senedinde belirtilen eğitim, araştırma ve yardım faaliyetlerine destek amacı taşımaktadır. Aynı zamanda, söz 

konusu bursların, Türk gençliğine, GESİ’li gençlerin hemşerilik duygularının pekişmesine ve ülkesi ile gurur duymalarına vesile 

olması beklenmektedir. 

Bu nedenle, gerek Vakıf Yönetim Kurulu, gerek burs verenler ve gerekse bursiyerlerin bu yönetmeliğin ışığında ve Vakfın onuruna 

yakışır bir davranış içerisinde bulunmaları gerekmektedir. 

 


