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ÖĞRETİM YILINDA DA BAFRALI ÇOCUKLARIMIZA BURS 
VERMEYE DEVAM EDİYOR.

Toplumsal hayatımızda çok önemli bir yeri olan Vakıf kurumunun işlevlerini yerine 
getirebilmesi, varsa vakfın kuruluşunda tahsis edilen mal ve hakların geliri ile veya yapılan 
bağışlara bağlıdır.

Sosyal ve kültürel yardım amacına dönük bir kuruluş olan BAFRA SAĞLIK EĞİTİM VAKFI
(BASEV)  1999-2000 öğrenim yılından itibaren  yöresel ağırlıklı  yüksek öğrenimde okuyan
ihtiyaç  sahibi  başarılı ve  Atatürk  ilke  ve  devrimlerine  bağlı   üniversite  öğrencilerimize
sizlerin çok değerli desteklerini birleştirip doğrudan yansıtarak burs vermekteyiz.    

Her yıl EKİM ayının 15'ine kadar vakfımıza müracaat eden öğrencilerin başarı ve ailenin
gelir  durumu  başta  olmak  üzere  bütün  bilgileri  en  ince  noktalarına  kadar  incelenip
sıralanmakta, verilen bu bilgiler mezun oldukları okul yönetimi ve güvenilir tanıyanları ile
paylaşılıp onaylandıktan sonra dönem sonlarında ise başarısızlığa asla taviz verilmeyip
okul  başarı  belgelerine  göre  bursun  devam  ettirilmesi  kararlaştırılmaktadır.
Değerlendirmelerimiz  kesinlikle  sıfır  hata  ve  tarafsızlık  ilkeleri  doğrultusunda
gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.  

BASEV Vakfımız  Sizlerin  aktardığı  maddi  ve manevi  güçle,  şu ana kadar  140 başarılı
üniversiteli  gencimize  200.250  TL  (İkiyüzbin  ikiyüz  elli)  civarında  öğrenim  ve  sağlık
yardımında  bulunmuştur.  Vakfımızın  tüzel  kişiliği  devam  ettiği  sürece  eğitim  ağırlıklı
desteklerimizinde artan oranda devam ettirilmesi kararlılığındayız.    

2006 yılından 2013 yılının ilk yarısına kadar her öğrencimize 75,00 TL/ay olarak verilen
burs  ücretlerinin,  2013  güz  döneminden  itibaren  100,00  TL/ay  olarak  ödenmesi
kararlaştırılmıştır. 

Bağışların nasıl yapıldığı konusunda bilgilendirmek amacıyla; Genel olarak vakıflara iki 
şekilde bağış yapılabilir. Bağış yapmak isteyen kişi sağ iken, sahibi olduğu herhangi bir 
taşınır veya taşınmaz malı veya bir hakkı, vakfa şartlı veya şartsız olarak bağışlayabilir. Bu
bağışı yaparken mal veya hakkın sadece kuru mülkiyetini bağışlayıp; intifa, yani 
yararlanma hakkını veya sükna, yani oturma hakkını saklı tutabilir. Böylece mal veya 
hakkın sadece çıplak mülkiyeti vakfa geçer, kullanma ve gelirlerinden yararlanma hakkı 
ölünceye kadar bağış yapan kişide kalır. Bu yöntemle yapılacak bağışlardan, hukuka 
aykırılıklar dışında, daha sonra vazgeçmek mümkün değildir.

Bir diğer bağışlama yöntemi ise vasiyetname düzenleme yolu ile olmaktadır. Bağış 
yapmak isteyen kişi, sağlığında düzenleyeceği vasiyetname ile herhangi bir malını veya 
tüm malvarlığını vakfa bırakabilir. Bu bağış şekline ölüme bağlı tasarruf denilmektedir. 
Noter huzurunda resmi şekilde yapılabileceği gibi el yazısı ile yazılıp notere teslim etmek 
sureti ile de düzenlenebilir. Vasiyeti yapan kişi hayatta olduğu sürece vasiyete konu olan 
malvarlığı üzerindeki mülkiyet haklarını istediği gibi kullanır. Zira vasiyetname, vasiyeti 
yapan kişinin vefatından sonra hüküm ifade eder.

Basev Vakfı, bağış ya da vasiyet yapmak isteyenlere gerekli hukuki yardımı yapmaya her 
zaman hazırdır.



Kişi ve Kuruluşların Bağışları: 
Kişi ve kuruluşlar BASEV'e şartlı veya şartsız burs bağışı yapabilmektedir. BASEV'in 
önemli gelir kaynaklarından biri olan bu bağışlarla, BASEV Burs Yönetmeliği çerçevesinde 
bağışı yapanın dilediği nitelikteki öğrencilere burs sağlanmaktadır. 
Bağış yapacak kişiler;

- Dileyenler Vakfın seçtiği öğrencilere bağış yapabilecekleri gibi,
- İsimleri gizli kalmak kaydıyla kendi Seçtikleri öğrencilere de vakfımız kanalıyla burs 
verebilirler, 
- Veya birden fazla burs bedeli vereceklerse, hem Vakfın Seçtiği öğrencilere hemde 
kendi seçtikleri öğrencilere gene vakıf kontrolünde burs verebilirler, bunlar ya toplu 
ödemelerle veya her ay burs miktarı kadar paranın vakıf hesabına yatırılması ile olur.

İsteyen herkes arzu ettiği miktarda bağış yapabilmektedir. Böylece BASEV, tek başına 
burs verme ya da okul ve yurt yapma imkanına sahip olmayan vatandaşlarımızın da milli 
eğitimimizi desteklemelerini mümkün kılmaktadır.

Mezun Bursiyerlerin Bağışları: 
Müracaat formunda da belirttiğimiz gibi; Bu burslar karşılıksız olup mecburi hizmeti 
veya herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Ancak mezuniyet sonrası kendisinden sonra 
geleceklere katkıda bulunabilmesi için kendince vicdani bir değer biçerek kuruma 
destek olması beklenmektedir.

Bu bağlamda öğrenimini tamamlayıp, iş hayatına atılan bazı bursiyerlerimiz kendileri gibi 
bir başka öğrencinin yetişmesi için BASEV'e bağışta bulunmaya başlamışlardır. Bu da bize
Bafra'lı öğrencilerimizin ne kadar erdemli insanlar olduklarını göstermektedir.

Bağış yapmak isteyen hemşerilerimiz için Vakfımızın banka hesap numarası aşağıdaki 
gibidir.

Bafra Sağlık Eğitim Vakfı Hesap Numarası IBAN Numarası

Vakıflar Bankası Kozyatağı 
Şubesi

00158007285279667 TR00158007285279667

Vakfımızın  varlığını  sürdürebilmesinde  ve  eğitim  hedefi  olan  gençlerimizin  umut  ışığı
özelliğini korumasındaki en büyük pay şüphesiz Sizlerin gönül zenginliklerinizin vakfımıza
yansıyan  maddi  ve  manevi  destekleriyle  korunmaktadır.  Sizin  bu  yücelerin  yücesi
gerçeğinizi her ne kadar Siz istemesenizde bizler en azından kendilerini gizleyen birilerine
örnek olması açısından mevcut çevremizle paylaşmayı çok arzu ediyoruz. 

Bilgilendirme amaçlı  bu yazımız vesilesiyle,   Desteklerini  esirgemeyen sizlere mutluluk,
sağlık ve refah dolu şükranlarımızı arzediyor, eğitim odaklı vakfımıza değerli katkılarınız
için  tüm öğrencilerimiz  ve  yönetimimiz  adına  tekrar  en  derin  teşekkürlerimizi  sunuyor,
böyle  kutsal  girişimlerinizin  sonsuz  katıyla  geri  dönmesini  temenni  ediyor,  yeni  yılınızı
içtenlikle kutluyoruz. 

BAFRA SAĞLIK EĞİTİM VAKFI(BASEV) 
Yönetim Kurulu Adına 
Başkan Bülent ARSLAN


