SAMSUN KOLEJLİLER DERNEĞİ / İSTANBUL
BURS YÖNERGESİ
BÖLÜM 1
GENEL ESASLAR
AMAÇ

Madde 1- Bu yönergenin amacı, SAMSUN KOLEJLİLER DERNEĞİ / İSTANBUL tarafından lisans
öğrencilerine verilecek karşılıksız bursları düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu yönerge, yükseköğretim kurumlarında lisans programına yerleşme hakkını elde etmiş
öğrencilere sağlanacak burs ve sosyal yardımlarla ilgili düzenlemeleri kapsar.

DAYANAK

Madde 3- Bu yönerge, Samsun Kolejliler Derneği Tüzüğü temel alınarak 4. maddesi (H) bendine
dayanılarak hazırlanmıştır. Açıklık bulunmayan durumlarda Yönetim Kurulu kararları gözetilir.

TANIMLAR

Madde 4- Bu yönergede adı geçen;
Dernek: Samsun Kolejliler Derneği’ni,
YK: Samsun Kolejliler Derneği Yönetim Kurulu’nu,
BK: Yönetim Kurulu’nca belirlenen ve burs başvurularını değerlendirecek Burs Komisyonu’nu,
Üyelik: Samsun Kolejliler Derneği Üyeliğini
Öğrenci: Eğitim veren yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören lisans öğrencilerini,
Etkinlikler: Samsun Kolejliler Derneği Yönetim Kurulu’nca planlanan etkinlikleri kapsar.

BÖLÜM 2
ESAS HÜKÜMLER
BURS MİKTARI, SÜRESİ, BURSİYER SAYISI VE BAŞVURU TARİHİ:

Madde 5- Her bir öğrenci için burs miktarı her yıl dernek genel kurulunca belirlenir. Bursiyer sayısı her
yıl YK tarafından dernek bütçesine göre belirlenir. Başvuru ve kabul tarihleri BK tarafından belirlenir
ve açıklanır. Burslar 1 eğitim-öğretim yılı ile sınırlıdır, ihtiyacın sürmesi durumunda her yıl dernek
bütçesi ve burs yönergesine göre yeniden değerlendirilir.

BURS ALABİLME KOŞULLARI:

Madde 6 – Burs almak için BK tarafından hazırlanan başvuru formunu dolduran öğrencilerinin aşağıda
belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir:
a) T.C. Vatandaşı olmak,
b) Samsun Anadolu Lisesi mezunu olmak,
c) Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı birey olmak,
d) İstanbul ili sınırları içinde bulunan devlet üniversitelerinde veya %100 burslu olarak vakıf
üniversitesinde lisans programına yerleşmeye hak kazanmak, kayıt yaptırmak ve ya devam ediyor
olmak. (Açık öğretim ve Uzaktan Öğretim hariç)
e) Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
f) 25 yaşını geçmemiş olmak
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DEĞERLENDİRME:

Madde 7- BK aldığı başvuruları inceler, bursun bağlanması konusunda öncelik sırası ile aşağıdaki
ölçütlere göre değerlendirme yapar. Burs kazanan öğrenciler, kayıtlı bulundukları programın normal
süresinin kalan kısmı süresi kadar başvuru hakkına sahip olurlar. Bursiyerlerin bursun devamı için, gereken
kriterleri sağlamalarına ilişkin değerlendirme BK tarafından.

(1) AİLE
a)
b)
c)
d)

Babasının ve annesinin hayatta olup olmadığı,
Ailesinin gelir durumu,
Kardeş sayısı, yaşları, medeni durumları ve çalışma durumları,
Ailesinin oturduğu yer, ( semt-mal sahibi-kiracı )

(2) ÖĞRENCİ

a) Öğrencinin yaşadığı yer, (KYK ve Belediye öğrenci yurtları/Okul yurtları/Akraba yanı/Ev)
b) Yeni kazanan öğrenciler için; üniversite yerleştirme sınavındaki başarı + Lise mezuniyet notu
c) Devam eden öğrenciler için; devam ettikleri lisans programındaki Genel başarı ortalaması 4
üzerinden en az 2,0 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 50) olup bir üst sınıfa geçiş
hakkını kazanmış olmak,
d) Dernek çalışmalarına olabilecek katılım ve katkısı,
e) Mezun olduktan sonra imkan ölçüsünde derneğe üyelik ve burs bağışı gibi taleplere olumlu
yaklaşması.

BURS ALACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Madde 8- Doldurulan formlarda bulunan beyanlarına göre burs almaya hak kazanan öğrencilerden;
aşağıdaki belgeleri temin etmeleri istenir.
1. İlk defa başvuranlar için;
a) ÖSYM Sonuç Belgesi(yeni kazananlar) veya Transkript (Ara sınıflar için)
b) Samsun Anadolu Lisesi diploma fotokopisi
c) Kimlik Fotokopisi
d) Vesikalık Fotoğraf
e) Öğrenci Belgesi
f) Adli Sicil Belgesi
g) IBAN Numarası
h) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
i) Ebeveyn maaş bordrolarının fotokopisi
j) Emekliler için aylık maaşı gösterir belge
k) Geliri olmayan ebeveynler için ayrı ayrı Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair
belge (İlgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir.)
l) Ebeveynler için ayrı ayrı e-devlet üzerinden, TÜM SGK HİZMET DÖKÜMÜ bölümünden
"Barkodlu Belge Oluştur" seçilerek alınan döküm.
m) Ebeveynler için ayrı ayrı e-devlet üzerinden, TAPU BİLGİLERİ SORGULAMA dökümü.
n) Ev kira ise kira kontratı fotokopisi
2. Burs süresini uzatmak isteyenler için;

a) Transkript
b) Yurtta kalıyorsa yurtta kaldığına dair belge, öğrenci evinde kalıyorsa evin bulunduğu
yerin ikametgâh belgesi
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BURSUN ÖDENMESİ
Madde 9- Burslar öğrenciye aylık ve banka aracılığıyla ödenir. Ödeme yapılabilmesi için bütün
işlemlerin tamamlanması zorunludur.

BURSUN KESİLMESİ:
Madde 10- Burslar aşağıda belirtilen hallerde sona erer:
a) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya öğrenimi geçici bir
süre için dondurulan/donduran veya dönem izni alan.
b) Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren.
c) Vefat eden.
d) Atatürk ilke ve devrimlerine aykırı yaşam tarzı içinde bulunan.
e) Disiplin cezası alan.
f) Hüküm giydiği tespit edilen.
g) Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan.
h) BK tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmeyen.
i) Dernek etkinliklerine katılım ve katkı sağlamayanların.
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