VEHBİ KOÇ VAKFI
EĞİTİM BURSLARI YÖNETMELİĞİ
Madde 1 : AMAÇ
Bu yönetmelik, Vehbi Koç Vakfı Resmi Senedine uygun olarak verilen eğitim burslarının
uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.
Madde 2 : TANIMLAR
Yönetmelikte kullanılan kısaltmaların anlamları aşağıda belirtilmiştir:
Vakıf
Resmi Senet
İdare Heyeti
İcra Komitesi
Eğitim Kurumu
Bursiyer

:
:
:
:
:
:

Vehbi Koç Vakfı
Vehbi Koç Vakfı Resmi Senedi
Vehbi Koç Vakfı İdare Heyeti
Vehbi Koç Vakfı İcra Komitesi
İdare Heyeti ve/veya İcra Komitesi tarafından belirlenen Eğitim Kurumu
Burs alan öğrenci

Madde 3 : BURS KAYNAKLARI
Vakıf burslarının kaynakları aşağıda belirtilmiştir:
3.1 Resmi Senedin 10. maddesi gereği, her yıl Ana Varlık gelirinden sosyal ve kültürel yardımlara
ayrılan miktarın % 20’si,
3.2 Resmi Senedin 13-g maddesi gereği, İdare Heyeti emrindeki yardım ödeneğinden tahsis
edilen miktar,
3.3 10.10.1969 tarihli İdare Heyeti Kararı ile kurulan, Koç Topluluğu Burs Fonu’na Koç Topluluğu
Şirketleri tarafından yapılan bağışlar,
3.4 Resmi Senedin 5-b maddesi gereği, İdare Heyeti onayı sonrasında kişi veya kuruluşların
şartlı bağışları ile kurulan fonların şartlarına uygun olarak tahsis edilen miktar.
Madde 4 : BURSLARIN DAĞILIMI
İdare Heyeti veya İdare Heyetinin yetkilendirmesi halinde İcra Komitesi tarafından tespit edilen
bursların fon bazlı dağılımı aşağıdaki gibidir:
4.1 Ana Varlık Fonu Bursları
Resmi Senedin 10. ve 13. maddeleri gereği, belirlenen Eğitim Kurumları’nda eğitim gören
ve vasıfları burs almaya uygun olan öğrenciler faydalandırılır. İdare Heyeti emrindeki yardım
ödeneğinden, üniversite, akademi ve yüksek okul asistanlarının bilimsel araştırmalarına
destek vermek amacıyla burs tahsis edilir.
4.2 Koç Topluluğu Burs Fonu
10.10.1969 tarihli İdare Heyeti Kararı ve Resmi Senedin 5-b maddesi gereği, öncelik Koç
Topluluğu çalışan çocukları olmak üzere; üniversite, yüksek okul, yüksek veya orta dereceli
meslek okulları, orta dereceli özel okul ve kolejlerde eğitim gören ve vasıfları burs almaya
uygun olan öğrencilere tahsis edilir.

4.3 Diğer Burslar
Resmi Senedin 5-b maddesi gereği, İdare Heyeti onayı sonrasında kişi veya kuruluşların
şartlı bağışları ile kurulan fonların şartlarına göre, vasıfları burs almaya uygun olan
öğrencilere tahsis edilir.
Bu kapsamda kurulmuş olan fonlar aşağıdaki gibidir:
4.3.1 Hemşirelik Fonu Bursları
15.12.1974 tarihli İdare Heyeti Kararı ile kurulan Hemşirelik Fonu’ndan tahsis edilen
miktar:
Belirlenen hemşirelik yüksek okulları ve sağlık meslek liselerinde eğitim gören ve
vasıfları burs almaya uygun olan öğrencilere tahsis edilir.
4.3.2 Koç Özel Lisesi İşletme Fonu Bursları
07.11.1985 tarihli İdare Heyeti Kararı ile kurulan Koç Özel Lisesi İşletme Fonu’ndan
tahsis edilen miktar:
Koç Özel Lisesi’nde eğitim gören ve vasıfları burs almaya uygun olan öğrencilere
tahsis edilir.
4.3.3 Koç Üniversitesi İşletme Fonu Bursları
20.12.1989 tarihli İdare Heyeti Kararı ile kurulan Koç Üniversitesi İşletme Fonu’ndan
tahsis edilen miktar:
Koç Üniversitesi’nde eğitim gören ve vasıfları burs almaya uygun olan öğrencilere
tahsis edilir.
4.3.4 Tofaş (Fiat) Fonu Bursları
26.02.1991 tarihli İdare Heyeti Kararı ile kurulan Tofaş (Fiat) Fonu’ndan tahsis edilen
miktar:
Öncelik Bursa ve çevresindeki okullarda eğitim gören öğrenciler olmak üzere,
üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, meslek okulları veya
orta eğitim kademelerinde ve yurtdışında eğitim gören vasıfları burs almaya uygun
olan öğrencilere tahsis edilir.
4.3.5 Semahat Arsel Yüksek Hemşirelik Okulu Fonu Bursları
01.09.1995 tarihli İdare Heyeti Kararı ile kurulan Semahat Arsel Yüksek Hemşirelik
Okulu Fonu’undan tahsis edilen miktar:
Semahat Arsel Yüksek Hemşirelik Okulu’nda eğitim gören ve vasıfları burs almaya
uygun olan öğrencilere tahsis edilir.
4.3.6 AKMED Fonu Bursları ve Proje Desteği
19.09.1995 tarihli İdare Heyeti Kararı ile kurulan AKMED Fonu’ndan tahsis edilen
miktar:
Öncelik Antalya ve çevresi olmak üzere, tüm Anadolu Akdeniz tarihi, arkeolojik,
etnografik değerlerinin araştırılması, ortaya çıkarılması, belgelendirilmesi, onarılması,
korunması ve diğer Akdeniz kültürleriyle ilişkilerinin yorumlanmasına yönelik amaç ve
ilkeler doğrultusunda; özellikle genç araştırmacıların bu alanlara ve bu coğrafyaya
ilişkin araştırma projeleri desteklenir. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışında ilgili üniversite ve
yüksek okullarda eğitim gören ve vasıfları burs almaya uygun olan öğrencilere tahsis
edilir.
4.3.7 Kültür Fonu Bursları
23.12.1997 tarihli İdare Heyeti Kararı ile kurulan Kültür Fonu’ndan tahsis edilen
miktar:
Kültür Fonu şartlarına göre vasıfları burs almaya uygun olan öğrencilere tahsis edilir.
4.3.8 Mesleki ve Teknik Eğitim Fonu Bursları
25.09.2006 tarihli İdare Heyeti Kararı ile kurulan Mesleki ve Teknik Eğitim Fonu’ndan
tahsis edilen miktar:

Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla, meslek lisesi ve meslek
yüksekokullarında eğitim gören ve vasıfları burs almaya uygun olan öğrencilere tahsis
edilir.
Madde 5 : YÜKÜMLÜLÜKLER
Vakıf bursları karşılıksızdır. Şartlı bağışlarla kurulan fonlardan verilen burslarda, bağış şartlarına
göre yükümlülükler belirlenebilir. Burs alan öğrenciler çalışmaya başladıktan sonra kendisi gibi
başka öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla bağış yapmaya teşvik edilir, bu suretle
yapılan bağışlar ilgili eğitim bursu ödeneğine eklenir.
Madde 6 : BURS DUYURULARI VE BAŞVURULARI
Vakfın sağladığı burslar ve burs süreleri akademik yıl başlangıcında Vakıf veya Eğitim Kurumları
aracılığı ile duyurulur.
Her bursiyer adayı, Bursiyer Bilgi Formu (online başvuru sonrası oluşan form) ve ilgili
belgeleri (EK 1) Eğitim Kurumu veya Vakıf yetkililerine teslim etmek zorundadır. Bilgi ve
belgelerinde eksiklik tespit edilen ve süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirme kapsamı
dışında tutulur.
Burs başvurusunda Vehbi Koç Vakfı’na teslim edilen dökümanlar Vehbi Koç Vakfı’na aittir,
adaylara iade edilmez.
Madde 7 : VASIFLAR
Bursiyer adaylarında aranan başlıca vasıflar aşağıda belirtilmiştir:
7.1 T.C. vatandaşı olması,
7.2 Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olması,
7.3 Belirlenen Eğitim Kurumları’nda öğrenci olması,
7.4 Sabıka kaydı bulunmaması ve disiplin cezası almamış olması,
7.5 Başarı notunun en az, 100 üzerinden 60 ya da 5 üzerinden 3 olması.
7.6 Başka bir resmi veya özel kurumdan burs almaması,

Madde 8 : BURSİYER SEÇİMİ
8.1 Vakıf ve Eğitim Kurumları bursiyerleri burs kontenjanı ve bütçesi dahilinde 7. maddede
belirtilen bursiyer vasıflarına ilişkin bilgi ve belgeleri değerlendirmek suretiyle seçer. Eğitim
Kurumu tarafından seçilen bursiyer, Vakfın onayı ile burs almaya hak kazanır.
8.2 Şartlı bağışla verilen burslarda, bağış şartlarının özellikleri öncelikle dikkate alınır.
8.3 Vakıf bursu alan öğrencilere, eğitimlerine Vakfın burs verdiği Eğitim Kurumları’nda devam
etmeleri halinde öncelik tanınır.
8.4 Vakıf tarafından bursiyer olarak seçilen öğrencilere veya Eğitim Kurumu’na burs bildirim
mektubu gönderilir.
8.5 Diğer burs başvurularını değerlendirmek üzere; Vakıf İcra Heyeti tarafından, en az 3 üyesi
olan Burs Komitesi oluşturulacaktır. Vakıf Genel Müdürü, Burs Komitesi’nin de başkanı
olarak görev yapacaktır. Diğer bursiyer adaylarına, Burs Komitesi üyelerinin tamamımın

olumlu oyu ile ancak burs verilebilecektir. Burs Komitesi, bu bursiyerlere verilecek olan
bursun niteliğini, kapsamını ve şartlarını belirlemeye yetkilidir.
Madde 9 : BURS SÜRESİ
Öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim programının süresini aşmayacak şekilde burs süreleri tespit
edilir. Hazırlık sınıfında eğitim gören öğrencilerin burs sürelerine 1 (bir) yıl eklenir.
Madde 10 : ÖDEMELER
Vakıf Eğitim Bursları, bağış şartları farklı bir hüküm içermedikçe, her akademik yıl için 10 (on)
aylık süreyi içerir. Tahsis edilen burslar, bursiyerin banka hesabına transfer edilerek ödenir.
Bursiyere okul ücreti desteği şeklinde burs veriliyor ise, doğrudan ilgili okul hesabına ödeme
yapılması tercih edilir.
Madde 11 : BURSLARIN DEVAMI
Bursiyerin burs aldığı süre içerisinde bilgi ve başarı takibi yapılır. Bu amaçla, her akademik yıl
sonunda, bursiyerlerden EK 1’de yer alan bilgi ve belgeler istenir. Evrakların teslim süresi ve
şartları Madde 6’daki hükümlere göre uygulanır. Bir önceki dönem burs alan öğrencilerin
burslarının devam edip etmeyeceği Kasım ayı sonuna kadar, Madde 12’deki hükümlere göre,
belirlenir. Geçerli mazereti olan bursiyerin durumu, Vakıf tarafından ayrıca dikkate alınır.
Madde 12 : BURSLARIN KESİLMESİ
Aşağıda belirtilen durumlarda burs tahsisi yapılmış öğrencinin bursunun kesilmesine karar
verilebilir:
12.1 Fiilen öğrenciliğinin devam etmemesi veya sınıf tekrarı yapması,
12.2 Madde 7’deki vasıfların devam etmediğinin tespit edilmesi,
12.3 Eksik veya yanlış beyanda bulunması,
12.4 Bağlı olduğu Eğitim Kurumu’nun yönetmeliklerine aykırı davranışları nedeniyle disiplin
cezası alması,
12.5 Mezun olması veya burs süresini tamamlaması.
Madde 13 : SOSYAL FAALİYET, TANITIM VE MEZUNLARIN TAKİBİ
Bursiyerler ile toplantı düzenlenerek bursiyerlerin birbirleriyle ve Vakıf İdarecileri ile tanışmaları
sağlanır.
Bursiyerlerin Vakıf ile sosyal ilişkiler kurmaya dair istekleri teşvik ve takdir edilir. Böylece,
öğrencilerin Vakfı sadece para ödeyen değil, kendilerinin tüm gelişimleri ile ilgilenen ve destek
veren bir kurum olarak tanımaları amaçlanır.
Mezun olan bursiyerlerlede iletişim devam ettirilerek dayanışmanın ve eğitim burslarına katkının
sağlanması amaçlanır.
Madde 14 : YÜRÜRLÜK
Bu yönetmelikte herhangi bir nedenle yer almamış bir durum ortaya çıktığında, İdare Heyeti
veya İcra Komitesi’nin konuyla ilgili alacağı karar uygulanır.

Bu yönetmelik, 14 maddeden ibaret olup Vakıf İdare Heyeti’nin 28.12.2011 tarih ve 2011/7
sayılı kararı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur. Yönetmeliğin değiştirilmesi, Resmi Senet
25. maddesi nisap hükümlerine tabidir.

(EK 1)
A.
BURSİYER ADAYLARINDAN İSTENEN BELGELER
Her bursiyer adayı aşağıdaki bilgi ve belgeleri Vakıf veya Eğitim Kurumu yetkililerine bildirmek
zorundadır:
1. Bursiyer Bilgi Formu (fotoğraflı), (online başvuru sonrası oluşan form)
2. Öğrenci belgesi (okul onaylı),
3. Aileye ait menkullerin tapu vb. belge kopyaları,
4. Aile gelir beyanı,
5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
6. Burs alan kardeş(ler)i var ise, burs veren ilgili kurumdan, burs aldığını gösterir belge,
7. Sabıka kaydı,
8. Bir önceki eğitim döneminde aldığı notları gösterir belgenin (karne, transkript) ve
diplomanın fotokopisi.
B.
BURSİYERLERDEN İSTENEN BELGELER
Her bursiyer aşağıdaki belgeleri yeni dönem başlangıcında aşağıdaki belgeleri Vakıf veya Eğitim
Kurumu yetkililerine bildirmek zorundadır:
1. Bursiyer Bilgi Formu (fotoğraflı), (online başvuru sonrası oluşan form)
2. Öğrenci belgesi (okul onaylı),
3. Bir önceki eğitim döneminde aldığı notları gösterir belgenin (karne, transkript) ve
diplomanın fotokopisi.
4. Aileye ait menkullerin tapu vb. belge kopyaları,
5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
6. Burs alan kardeş(ler)i var ise, burs veren ilgili kurumdan, burs aldığını gösterir belge,
7. Sabıka kaydı, (üniveriste öğrencileri için)
8. Yasal Zorunluluk gereği “Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma ve Rıza Metni”
başvuru formuna eklenmiştir. Başvuru formu ile birlikte bu belgenin de çıktısı imzalanarak
evraklarla birlikte iletilmelidir. (18 yaş altı öğrencilerin veli imzası zorunludur).
9. Aile gelir beyanı,
“Gelir Beyanı” ile ilgili olarak;
a. Aile mensuplarının (Anne ve/veya Baba çalışıyorsa) maaşını gösteren onaylı bir
yazı veya bordro,
b. Aile mensuplarının (Anne ve/veya Baba çalışıyorsa) tacir, çiftçi, sanayici, serbest
meslek sahibi veya esnaf olması halinde vergi levhasının fotokopisi,
c. Emekliler için, sosyal güvenlik kurumundan alınan maaşlarını gösterir belge,
d. Muafiyete tabi çiftçiler için, muhtardan onaylı belge,
e. Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için, Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı
belge,
f. Servet Beyanı (Bursiyer Bilgi Formu – “E” bendi).

