’’BOŞNAKLAR’’ VAKFININ KURUCUSU VE VAKFEDENİ

BURSLAR
Ş md ye kadar 1.900'den fazla yetenekl öğrenc ye burs
sağlanmıştır:
· 10,00 not ortalamasına sah p olan 81 ün vers te öğrenc s ;
· “Altın Rozet“, “Altın Plaket“, “Rektör Takd rnames “, “Dekan
Takd rnames “ vb. ödüller alan 140'tan fazla ün vers te
öğrenc s ;
· L se eğ t m n okul b r nc s olarak tamamlayan 132 öğrenc ;
· 15 Kur'an-ı Ker m hafızı;
· Aylık burs bedel 120,00 le 170,00 KM arasındadır.

DİĞER FAALİYETLER
· Burslu öğrencilerin kaynaşabilmeleri ve fikir alış verişinde

bulunabilmeleri için bir kaç günlük buluşmaları organize
etme;
· Burslu öğrencilere kendi bilimsel çalışmalarını uluslararası
sahnede tanıtma amaçlı finansal yardım ve destek sunma;
· Bosna-Hersek ve diasporada yasayan öğrenciler için
kompozisyon yarışmaları düzenleme;
· Burs alan öğrencilere yönelik Bosna-Hersek'teki kültürel ve
tarihi miras sayılan mekânlara ziyaret gezileri organize etme;

ALİYA İZZETEBEGOVİÇ
BAĞIMSIZ BOSNA-HERSEK'İN İLK CUMHURBAŞKANI

VAKIFNAME'DEN
’’Allah'ın b r olduğuna ve Muhammed (s.a.s.)' n O'nun kulu,
elç s ve Hak yolunda rehber olduğuna şah tl k ederek,
dünya var olduğu sürece vakfın sağladığı yararın ve vakıf
faal yetler n n kıyamet gününe dek süreceğ n n b l nc yle;
Ben, Mustafa oğlu Al ya İzzetbegov ç, sadece b r aracı sıfatıyla
kullandığım mülk yet m n b r bölümünü vakfed yorum...’’
Saraybosna, 22. Muharrem 1422 H.
16. N san 2001

Al ya İzzetbegov ç

Vakıf tamamıyla korunmuş ve %100'den fazla
büyütülmüştür.

“İl m Müslümanın y t ğ d r. Onu nerede bulursa alsın.”
2016/17 eğ t m öğret m yılında burs alan ün vers te öğrenc ler n n
ortalama notu 9,41 d .

SIRP CUMHURİYETİ'NE DÖNEN SAVAŞ
MUHACİRİ ÖĞRENCİLERE YARDIM
· İlkokulların eğ t m araç ve gereçler yle donatılması;
· Öğrenc ler n eğ t m ht yaçlarını karşılama;
· Boşnakça, İng l zce, Matemat k, F z k ve B lg sayar

dersler nden özel kursların organ zasyonu.

Planlanan faal yetler, BBI Bank d.d. Saraybosna'da bulunan
vadel mevduat hesabından gelen gel rler, BOR Banka d.d.
Sarajevo'nun h sseler nden gelen h sse gel rler ve bağışlardan
tem n ed len fonlarla karşılanmaktadır.

· Vakfın burslu öğrencileri için eğitim seminerleri düzenleme;
· Din dersine giren öğrencilere ve cami mekteplerinde eğitim

·
·
·
·

gören öğrencilere yönelik yapılan yarışma
organizasyonlarına destek ve teşvikte bulunma;
Hafızlık yapan öğrencilere yönelik destek ve teşvik
çalışmaları;
Eğitimini tamamlamış burslu öğrencilerle işbirliğini devam
etirme;
Benzer vakıflarla işbirliği yapma;
Diasporada faaliyet gösteren Boşnak dernekleriyle işbirliği
yapma vs.

VAKIF MİSYONU
Eğ t m, b l m ve kültür faal yetler ne destek:
· Sosyal açıdan ht yaç sah b yetenekl öğrenc lere burs
sağlama;
· Eğ t m, b l m ve kültür faal yetler üzer nden Sırp
Cumhur yet 'ne dönen Boşnaklara destek verme;
· Saraybosna Gaz Hüsrev Bey Medreses ve 1. Boşnak
G mnazyası'na f nansal yardım sağlama ve destek çıkma;
· Eğ t m, b l m ve kültür alanındak programlara destek verme.

Yardımlarımız Sırp Cumhuriyeti'nde yaşayan 1850'yi aşkın
öğrenc ye ulaşmıştır.

“Eğ t m hürr yet ve başarının altın anahtarıdır.”

18.04.2017.

AŞAĞIDAKİ YOLLARI KULLANARAK MALINIZ
SÜREKLİ HAYRA DÖNÜŞSUN:
· MALIN VAKFEDİLMESİ
· BAĞIŞLAR
· SPONSORLUKLAR

AMAÇLAR
· “Boşnaklar“ Vakfı aracılıyla sosyal ht yaç durumunda bulunan

·
·

·
·

Bosna-Hersek'tek yetenekl öğrenc lere burs vermek steyen
ve malını vakfedecek, bağış yapacak veya sponsor olacak
nsanları bu konuda teşv k etme;
Sürekl hayır sayılan vakfın mal değer n koruma;
L sans ve yüksek l sans eğ t m gören ve sosyal ht yaç
durumunda bulunan yetenekl öğrenc lere yönelık yen
burslar kanalıyla eğ t m destekler n artırma;
Eğ t m, b l m ve kültür faal yetler üzer nden Sırp
Cumhur yet 'ne dönen Boşnaklara destek verme;
Eğ t m, b l m ve kültür alanındak başka programlara destek verme.

SİZ DE ’’BOŞNAKLAR’’ VAKFI'NIN

VAKFEDENİ, DESTEKÇİSİ VEYA SPONSORU OLUN

KM hesabına para yatırmak için:
· ÖDEMEYİ YAPAN: Adı Soyadı / Ş rket sm ve adres
· ÖDEME AMACI: Örneğ n: Boşnaklar Vakfı'nın faal yetler ne destek

verme, Not ortalaması 10,00 olan ün vers te öğrenc ler ne burs
verme, vs.
· ALICI: FOND BOŠNJACI SARAJEVO, DŽEMALA BIJEDIĆA 17/P,
SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA
· ALICI HESAP NUMARASI: BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D.
SARAJEVO HESAP NO: 1410010004331506

EUR cinsinden havale için:
· ALICI: BOSNA BANK INTERNATIONAL DD SARAJEVO,
·
·
·
·
·
·

TRG DJECE SARAJEVA BB SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA
SWIFT: BBIBBA22XXX
WITH: PRIVREDNA BANKA DD ZAGREB, CROATIA
SWIFT: PBZGHR2X
ACC NO.: 709200-978-000641
NİHAİ KULLANICI: FOND BOŠNJACI SARAJEVO,
DŽEMALA BIJEDIĆA 17/P, SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA
IBAN/ACC NO.: BA391413065310081343

USD cinsinden havale için:
· ALICI: BOSNA BANK INTERNATIONAL DD SARAJEVO, TRG DJECE

SARAJEVA BB, SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA
SWIFT: BBIBBA22XXX
· WITH: ABANKA VIPA DD LJUBLJANA, SLOVENIA
· SWIFT: ABANSI2X
· ACC NO.: SI56051001010020524
· NİHAİ KULLANICI: FOND BOŠNJACI SARAJEVO, DŽEMALA BIJEDIĆA
17/P, SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA
· IBAN/ACC NO.: BA391413065310081343
·

BOSNA-HERSEK'TEKİ GENÇLERE EĞİTİM VE BİLİM ALANINDA DESTEK VERİN

Saraybosna ''Boşnaklar'' Vakfı
Džemala Bijedića 17/P, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel./Fax: +387 33 677 200
E-posta: fondb@fondbosnjaci.co.ba

MALINIZI KAMU YARARI İÇİN KULLANIN

www.fondbosnjaci.co.ba

EĞİTİM, BİLİM, KÜLTÜR HİZMETLERİ VE
BOŞNAKLARIN EKONOMİK, FİNANSAL VE SOSYAL GÜVENLİK VAKFI
’’BOŞNAKLAR’’ SARAYBOSNA
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