
 
 

 
 

AYDIN İLİ VE İLÇELERİ 
EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI 
www.aydinvakfi.org.tr  
Instagram - Twitter : @aydinvakfi  
Facebook: Aydın Vakfı İletişim 
Email: aydinvakfi@aydinvakfi.org.tr  
 
 
 

 
Değerli Aydınlılar ve Dostlarım, 
  
Bildiğiniz gibi 2002 yılında Rahmetli Örsçelik Balkan Başkanımızın başlattığı Vakfımızın burs projesi 
başarıyla devam ettirilmektedir. 
  
Vakfımız her yıl Aydın’dan İstanbul’a üniversite eğitimi için gelen gençlerimize burs vermektedir. Vermiş 
olduğumuz bu burslar, Vakfımızın herhangi bir geliri olmaması nedeni ile siz değerli yardımsever 
dostlarımızın katkılarıyla gerçekleşmektedir. Gerek yönetim kurulumuzun, gerekse yardımsever 
hemşehrilerimizin bu katkıları için kendilerine çok müteşekkiriz. 
  
Gençlerimize verdiğimiz burs miktarı (Yıllık 1.200 TL) genel anlamda geçinmeleri için yeterli bir rakam 
olmasa da, dönem içerisinde belli bir ihtiyaçlarının karşılanması anlamında değerli olduğunu 
düşünmekteyiz. 
  
Her yıl burs başvurusunda bulunan öğrencilerimizi ücretsiz olarak düzenlediğimiz kahvaltı 
organizasyonunda bir araya getirip, gençlerin bizi, bizim onları ve gençlerimizin birbirlerini tanımalarına 
vesile olmaktayız. 
  
Bu yılki organizasyonumuza tüm Aydın Milletvekillerimiz de davet edilmiştir. Aydınlı hemşehrilerimize de 
açık olan bu kahvaltı organizasyonumuza katılmanız, bizleri fazlasıyla memnun edecektir. 
  
Burs değerlendirmelerinde yönetim kurulumuz öncelikle gençlerimizle birebir mülakatlarda bulunmakta 
daha sonra gelir durumları ve Üniversitedeki sınıfları da gözetilerek (İstanbul’a yeni gelenler 
önceliklendirilerek) asıl ve yedek liste oluşturulmaktadır. 
  
Öğrencilerimize verilen burslar banka hesaplarına gönderilmeyip, her iki ayda bir bizzat kendilerine elden 
verilerek, gerek kendi aralarında gerekse bizlerle iletişim halinde olmaları sağlanmaktadır. 
  
Vakfımız her ayın ilk Salı akşamı saat 19:00 da  Taksim Nippon Otel’de “Genişletilmiş Yönetim Kurulu 
Toplantısını’’ yemekli olarak sürdürmektedir. Toplantılarımızda konusunda uzman bir konuk konuşmacıya 
söz verilerek toplantıya katılan hemşehrilerimizin verimli bir akşam geçirmeleri sağlanmaktadır. Bu 
toplantılarımız tüm dostlarımıza açıktır. 
  
Vakıf Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Uçar’ın ev sahipliğinde Üniversite öğrencilerimize piknik 
organizasyonu 2020 yılında Nisan ayının son haftasında tekrarlanacaktır. Bu organizasyonumuza da tüm 
hemşehrilerimiz katılabilirler. 
  
Geçen yıl ve daha önceki yıllarda düzenlemiş olduğumuz gezi turlarımız önümüzdeki süreçte de devam 
edecektir. 
 
İstanbul’da yaşayan Aydınlı hemşehirlerimizin birbirleriyle tanışmaları, dayanışmaları ve dostluklarını 
geliştirmeleri için çaba sarf eden Vakfımızın etkinliklerine katılımlarınız, 
bizleri mutlu ve onure edecektir. 
  

 

 
Saygılarımla, 
Aydın ÇETİN 
Aydın İli ve İlçeleri Eğitim, Araştırma ve Yardım Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı 

 


