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rorih: O4AOI2O21

sogln VetkiIi,

f'lef Vokfı olorok, itk günümüzden bugüne ol,dığımız her nefesi vermekle ve sohip
olduğumuz her segi poglosmok[o güküml,ü otduğumuzo inondık. Sosgol, Hizmet
fT]üdürlükl.eri ite is birtiği goporok ihtigoç sohibi oilelere goptığımız desteklefden
ogni gordım[oro, öğrenci burslorındon Biriz Bir[iktegiz, Birkirobirguvo,
Birdestekbirguvo gibi forklı olonlordo bircok projege kodor, ottığımız her odımdo
içimizde hep ognı duggu vordı: Umut olmok, nefes olmok.

Vine isteriz ki, üniversitenizde öğrenim gören genctere de destek o[o[ım, umut
o[o[ım. Bu sebeple ekte boşvuru koşultonnı poglosnğımız kriterl,erdeki burs
boşvurusu gopmok isteUen öğrencilerin, uıırıı"u.nefvokfi.org odresimizde buIunon
online burs boşvuru formunu eksiksiz doldurorok 1-5o Ekim torihleri orosındo
on[ine boşvuru gopmo[on gerekmektedir. Genç[ere nefes olocok proje[erimiz
kopsomındo burs desteğinden gororlonmok istegen öğrenci[ere dugurunun
gopı[mosı konusundo desteklerinizi bek[eriz.

Soggı[onmızIo,

Ekl: Sık Sorulon Sorulor Ve 8oşvuru Koşutlon

Erden Timur

Vöneti uruIu Boşkonı
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er,ervokfı
0ei Vokfı Burslorı / Sıkço Sorulon Sorutor

2021-2022 Öğretirn Vı[ı Buıs 8oşvuru Tofihte,i 1-5o €kim 2o2.| (Boşvurutor 5o
Ekim soot l7,0o'de sono erecektir.)
itk nşomo 8ufs 8oşvu,u Sonuçlorının Rçıktonmo Torihi: Burs boşvuru sonuclor
ocık[ondığındo on[ine boşvuru gopon tüm odog[orımızo bel,irtmiş otduk[on tel,efon
numoro[orıno sms o[orok geri dönüs soğtonocoktır.
- not: l.

BoŞvuru sogfosındo belirtmiŞ otduğunuz bitgil,erinizin gÜncet bitgiteriniz Ve güncel
iletişim biLgileriniz olduğunuzu kontrol etmenizi ö^eririz.

- 0ot:2.

ilk boşvuru sırosındo herhongi bir evrok tol.ep edi[memektedir. ilk etop burs
boşvurusu olum[u sonuçtonon odoglorımızdon birebir iletişirne gecilerek evrok
tolep edi[mektedir. sizden totep editmeden evrok göndermemenizi rico ederiz.

l. 0ef Vokfı burs boşvuru koşullorı nedir?
Cevop:
-T.C votondoşı olmok,
-Disiplin cezosı ve odl.i sicit kogdının olmomosı,
-BUrs sürecince eğitime devom edigor ol,mok,
-Bosko bir komu vego öze[ kurumdon mooş, ücret vego burs olmomok,
-Ai|,e ogtık gelirinin osgori düzegde vego o[tındo olmosı,
-Ai[e üzerine oroç ve gelif getiren topu kogdı o[momosı,
-Rro sınıfto okugon öğrencil,er icin genel, boşorı ortotomosının 4 üzerinden
en oz 2,0O olmosı ve bir üst sınıfo 9eçiş hokkıno sohip ol,mok,

2. ilef Vokfı burslorı korşılıklı mıdır?
Cevop: Oef Vokfı burslon korşıtıksızdır.
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önef vokfı
5. 8oşko kurumlordon buıs ohnmomos| şortlno kyk Bursu ve kredisi dohitmldio

cevop: Boşko bir kurumdon burs olıgorsonız, 0ef vokfı bursuno
boşvuru[onntz değerl,endiritmegecektir. Buno KVK 8ursu do dohildir. Hncok,
KVK Kredisı f]ef Vokfı bursu olmok için bir engel değil,dir. ( Vetim, öksüz,
güzde 45 ve üzeri enge([i, şehit- gozi cocuktoİı SHÇEK kopsomındo ol,on
odoglorımız bu kritere dohit olmogıp kvk bursu olsotor dohi Oef vokfı
bursuno boşvuru gopobil,irl,er)

4. Rçık öğretim foküttesi vego uzokton eğitim öğrencileri ne' vokfı bursuno
boşvurobitiı ml?
Cevop: Vokfımızın 8urs Vönetmel.iği gereği Acık öğretim fokültesi ve
uzokton öğretim pro9romı öğrenci[erine burs veritmemektedir,

5. Oef vokfı burs boşvurusunu nosıl gopoblllrim?
cevop: tıı-ılıı.nefuokfi.org odresimizde ger olon online burs boşvuru
formunu doldurorok burs boşvurusunun ilk oşomosını tomomlomış
oIursunuz.

6. Gerekli evroklor ne zomon gönderitecek ?
Cevop: İtk oşomodo ki inceleme sonuçlorı otumtu olon odogtonmızo
betirtmiş olduk[orı i(etişifn bit9iterinden uloşorok 9erek|.i evrok1,or
astenecektir.

7

8

Oef Vokfı burstorındon üniversite ve bötüm ogrımı vor mıdıı?
Cevop: Devlet üniversite|,erinde, Özel, go do Vokıf Üniversiteterinde 7o.1oo
boşon bursu ile okugon lisons böl,üml,erinde eğitimterine devom eden
öğrencilerimiz bosvuru gopobil,irl,er. 8öl.üm ogrımı go do birinci öğretim ve
ikinci öğretim ognmı goktur.

flef vokfı gurt dışındo okugon öğrencitere burs verigor mu?
cevop: nef vokfı burslorı Ütke genetindeki devtet Üniversıteterinde okugonöğrenci[erimize veriImektedir.

9 Yoboncı ugruktu öğrencitere burs verilmekte ınl?
Cevop: 8urs gönetmetiğimize göre burs koşullonndo T.c votondoşı olmokoşuIu vordır.
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Or-ervokfı
lo.Yüksek lisons ve doktoro öğrenciterıne burs vorilmekte,ni?

cevop: Burs gönetrnetiğimize göre, l,isons öğrencil,erine burs veritmektedir,

ll. Burs mlktorı ne kodordı?
Cevop: BUrs rniktorlonmız her gı[ vokıf gönetim kurulu torof|ndon
beIirlenmektedir. Sonuçlor oçıktonırken burs mikton bi1,9isi de veril,mektedir.

12. 8urs Koç og süregle veritmektedir?
Cevop: lO og bogunco veritmektedir.

l5. Bursumun devomtıtığı nosıl otmoktodır?
Cevop: Bursigerlerimizden her gıl, belirti bir dönemde evrokloını
geni(emeleri tolep edil,mektedir. 8u evroklorto mevcut durumo göre tekror
değerlendirme gopı[ıp devom edil,ip editmegeceğine koror veriimektedir.

t4. flef Vokfı bursuno kimter odog olomoz?
Cevop:
- Özet ve vokıf Üniversitelerinde %loo burs dısındo bir

ücretlendirmeleri g[e okugon öğrencil,er
- Hçık Öğretim ve uzokton Öğretım progromtorı il,e okugon öğrenciler- Ücretli değişim progromındo bul,unonlor,
- vokıf bursuno boşvuru to.ihinde, odogtorın 25 gosınl geçmemiş o[mosl

gerekir.

l5. ltetİŞim bitgiteri değişikl,iğİnde noslt bir gol, iztemetigiz?
Cevop: Soğl,ıkl,ı bir iletişime devom edebitmek icin güncet tel,efon
numoronızı ve eposto odresinizi biziml,e pogl,osmonızı rico ederiz.
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İlk oşomodo otumIu değerlendiri[en ve gerekti evroklorın tolep edi[diğiodog[or i[e birebir görüşme gopı[moktoJr. Sonuçror, öğrencil,ere e-posto ve Sll'|S ite dugurulocoktır
l[k oşomonın otumtu sonuc[ondığı bitgisi itetil.en odog[onn, 9erektievroklor tistesinde ger o[on be1,9eteri eksıksiz o(orjtorof|m|zo iletmesigerekmektedir.

Herhongi bir kurumdon burs otmogon|.or, boşvuru döneminde birdenfozlo kurumo bo§vurudo buIunobil.irter.

.ef vokfı bursu otmogo hok kozonıtdığl tokdirde, sisternde kogıtlı otone-posto odresine gönderiten e-postogo onog veritdikten sonro, diğer
boŞvurutorı iptol, editmetidir.

öğrenci|.erin önceden bonko hesobı oçtırmo[orıno gerek
buIunmomoktodır.

üniversite eğitimine devom eden şehit-gozi çocuklon ve güzde 45 veüzeri engelti roporu bul,unon odog[or öncel.ikti olorok
değerIendiritecektir.

eı^ervokfı
önEmllnoTLRR

Esentepe mah.Ali kaya sok.No.3 Apa Nef plaza K.6 Şişli- lstanbu l

Boşko bir kurumdon burs o[onlor Oef Vokh bursuno bosvuromoz.( Vetim,öksüz, güzde 45 ve üzeri engel,ti, şehit- gozi çocuktorı ve SHÇEK
kopsomındon oton odog(onmız bu kritel dohit otmogıp KVK bursuolsolor dohi Oef vokfı bursuno boşvuru gopobil,irl,er) İredi ve Vurt(or
kurumu'ndon Öğrenim kredisi otınmog İse nef vokıı bursuno boşvurmok
icin engel teşkil etmez.

B.urstorto ilgiti detogh bitgi otmok için http://nefuokfi,org/sssphp ıı.ıebsiternizde ger olon sıkço sorulon sorulor bötümünü zigoret edebilir.
y1 d.1.1nfo@nefvokfi.org eposto odresine e-posto i[e soru[orınızı
iletebilirsiniz. Burs dönemi goğuntuğunu göz önünde bul,undurorok,
sorulorınızı te(efon ite değlt, e-posİo i(e 

-donrşmonız| 
öne,nl6 ficoederiz.
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