
BOZKIR KOÇAġLILAR 

EĞĠTĠM KÜLTÜR SOSYAL YARDIMLAġMA VE DAYANIġMA DERNEĞĠ 

BURS VERME YÖNERGESĠ 

 

  

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 
MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı üniversitelerde öğrenim gören ihtiyaç sahibi 

öğrenciler ile çeşitli eğitim kurumlarında hafızlık programına kayıtlı öğrencilere burs 

verilmesinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir. 

 

Kapsam 
MADDE 2 – Bu Yönerge; üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler ve çeşitli eğitim 

kurumlarında hafızlık programına kayıtlı öğrencilere verilecek burslarla ilgili işlemleri kapsar. 

 

Dayanak 
MADDE 3 – Bu Yönerge Bozkır Koçaşlılar Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Derneği Tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 
MADDE 4 –  

(1) Bu Yönergede geçen; 

a) Dernek: Bozkır Koçaşlılar Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Derneğini, 

b) Öğrenci: Yurt içindeki üniversitelerde örgün öğrenim gören yükseköğrenim 

öğrencileri ile çeşitli eğitim kurumlarında hafızlık programına kayıtlı öğrencileri, 

c) Burs : Bu Yönerge hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı, 

d) İhtiyaç : Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu, 

              ifade eder. 

  

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Burs Verilme ġartları, BaĢvuru ve Bursun Kesilmesi 

 

Burs verilmeyecek öğrenciler 

MADDE 5 –  

(1) Aşağıdaki öğrencilere burs verilmez: 

 

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip 

öğrenciler. 

b) Yabancı uyruklu öğrenciler. 

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri. 

ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler. 

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri. 

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler. 

f) Muhtaç aylığı alan öğrenciler. 

g)Bir önceki eğitim yılında burstan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu 

kesilen öğrenciler. 

 

 

 

 



BaĢvuru 

MADDE 6 –  

(1) Başvuru şekli ve zamanı Derneğin internet sitesi üzerinden başvuru başlama 

tarihinden önce duyurulur. Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler her eğitim yılının başında 

Dernek tarafından belirlenen tarihler arasında Ek-1’de yer alan başvuru formunu doldurarak 

başvuruda bulunurlar. Usulüne uygun yapılmayan başvurular veya eksik bilgi belge ile 

yapılan başvurular dikkate alınmaz. 

(2) Dernek tarafından belirlenen başvuru tarihleri arasında başvuru beyanı 

değiştirilebilir. Başvuru süresi sonunda başvuru beyanında değişiklik yapılamaz. 

(3) Başvuru yapan öğrencilerin, burs başvurularının iptal taleplerini nüfus cüzdanı ya da 

kimlik kartlarının bir nüshası ile birlikte yazılı olarak Dernek yönetimine bildirmeleri halinde 

başvuruları iptal edilir. 

(4) Öğrencilerden başvuru sırasında herhangi bir belge istenmez; ancak gerekmesi 

halinde başvuru değerlendirme işlemleri sırasında başvuru beyanını kanıtlayıcı belge 

talebinde bulunulabilir. Talep edilen belgeyi zamanında göndermeyen öğrencinin başvurusu 

iptal edilir. 

 

Burs tahsis kontenjanı, miktarı, ödeme zamanları ve baĢvuru değerlendirme 

 

MADDE 7–  
(1) Burs verilecek öğrenci sayısını, ödenecek burs miktarını, ödeme zamanını, başvuru 

değerlendirme ve bursun verilmesine ilişkin diğer hususları belirlemeye Dernek Yönetim 

Kurulu yetkilidir. 

(2) Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları Ek-2’de yer alan değerlendirme 

formuna göre puanlanır ve genel toplam puana göre sıralanır. Oluşan sıralamada; başvuru 

puanı eşit olan öğrencilerden sınıfı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde yaşı 

küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde yükseköğrenimde okuyan kardeş sayısı 

fazla olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde, genel not ortalaması yüksek olan öğrenciler, 

1. Sınıf öğrencileri için ÖSYM puanı yüksek olan olan öğrenciler sıralamada önde yer alır. 

(3) Başvuru değerlendirmeleri burs verilecek eğitim yılına ait ikinci fıkrada belirtilen 

sıralamaya göre yapılır ve başvuru sonuçları Derneğin internet sitesi üzerinden açıklanarak en 

az bir ay süre ile duyurulur. 

(5) Dernek yönetimi; burs başvurularını değerlendirirken başvuru sahibi öğrencilerin ve 

aile bireylerinin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kontrol eder, söz konusu kontrollerde 

başvuru yapan öğrenci ve aile bireylerinin kişisel verilerini 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işleyebilir ve gerçeğe aykırı bir durum tespit 

edilmesi halinde burs başvurusunu iptal eder. 

(6) Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları değerlendirilirken, adayın 

ebeveynlerinden en az bir tanesi köyümüzden olanlara öncelik tanınır. 

 

Burs verilme Ģekli ve süresi 

MADDE 8 –   

(1) Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs 

almaya engel bir durumunun olmaması koşuluyla öğrenim gördüğü programın varsa hazırlık 

sınıfı ve normal öğrenim süresince Ekim ayından başlayarak Haziran ayına kadar (Ekim ve 

Haziran dahil) burs verilir.  

(2) Dernekten burs alan önlisans mezunu öğrencilerden Dikey Geçiş Sınavı ile 

eğitimlerine ara vermeden başka bir yükseköğretim kurumuna geçen öğrencilerin bursları 

kesilmez.  Bu durumda olan öğrencilere varsa intibak döneminde bursları ödenir ancak önceki 

yükseköğretim  kurumunda aldığı burs süresi ile yeni yükseköğretim kurumunda verilecek 

burs süresi toplamı, yeni yükseköğretim kurumunun normal eğitim süresini geçemez. 

(3) Dernekten burs alıyorken okumakta oldukları programdan başka bir programa yatay 

geçiş yapan öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumunda son eğitim yılında başarılı 



olmaları kaydı ile bir kereye mahsus olmak üzere bursları kesilmez. Bu durumda olan 

öğrencilerin varsa intibak döneminde bursları ödenir; ancak yükseköğretim kurumunu 

değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni yükseköğretim kurumunda verilecek 

burs süresi toplamı, yeni yükseköğretim kurumunun normal öğrenim süresini geçemez. 

 

Burs verilen öğrencilerin takibi 
MADDE 9 –  

(1) Burs alan öğrenci, devam ettiği yükseköğretim kurumundan her yıl eğitimin 

başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde bir önceki eğitim yılındaki başarı durumunu 

gösteren belgesini (transkript) alarak Derneğe teslim etmek zorundadır. 

(2) Burs alan öğrenci, burs almaya devam ettiği süre içerisinde iletişim bilgilerinde, 

yükseköğretim kurumu ve eğitim durumundaki değişiklikler ile diğer kamu kurumlarından 

sonradan almaya hak kazandığı bursları bir ay içerisinde Derneğe bildirmekle yükümlüdür. 

(3) Burs alan öğrenci, Dernek tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında ve 

eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdür. 

 

Bursun kesilmesi ve tahsili 
MADDE 10 – 

 (1) Aşağıdaki öğrencilerin bursu kesilir: 

a) Bir önceki eğitim yılında genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’den düşük olan 

öğrenciler. 

b) Herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında altı ay ve daha fazla 

hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrenciler. 

c) Burs aldığı süre içinde disiplin cezası alan öğrenciler, 

ç) Süresi içerisinde bir önceki eğitim yılında başarı durumunu gösterir belgesini teslim 

etmeyen öğrenciler. 

d) Herhangi bir mazeretten dolayı kaydını donduran öğrenciler. 

e) Burs hakkından vazgeçen öğrenciler. 

f) Vakıf üniversitelerinin %100 burslu programlarında ya da Devlet üniversitelerinde 

okurken burs almaya hak kazanan ancak daha sonra Vakıf üniversitelerinin %100 burslu 

programları dışında başka bir programına geçiş yapan öğrenciler. 

(2) Dernek gerekli kontrolleri yapar, söz konusu kontrollerde burs alan öğrencilerin ve 

aile bireylerinin kişisel verilerini 6698 sayılı Kanun kapsamında işleyebilir ve burs almaya 

engel bir durum tespit edilmesi halinde bursunu keser. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan 

öğrencilere ödenen bursların tamamı öğrenciden tahsil edilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

MADDE 11- 
Burs başvuruları her yıl Eylül ayında Dernek tarafından ilan edilen takvime göre yapılır. 

Dernek tarafından başka zaman dilimlerinde burs başvurusu alınmaz. Yükseköğretim 

öğrencilerine verilen burslar akademik yıl boyunca verilir. Hafızlık programına kayıtlı 

öğrencilere yıl boyunca burs verilmesine devam edilir. Başlangıç tarihi esas alınarak 

üzerinden üç yıl geçen hafızlık programı öğrencilerinin bursları kesilir. Hafızlık programına 

kayıtlı olup ta eğitimine ara veren veya hafızlığını tamamlayan öğrenciler durumlarını dernek 

yönetimine bildirmekle yükümlüdür. Burs yardımından faydalanmak isteyen öğrencilerin 

müracaatları ilan edilen takvim çerçevesinde yürütülür ve sonuçlar ilan edilir. Ayrılan 

kontenjanlara yerleşen öğrencilerden burs kontenjanını çeşitli sebeplerle boşaltması 

durumunda boş burs kontenjanları sırasıyla yedek adaylardan tamamlanır. Burs yardımları 

aylık olarak, ait olduğu ay içerisinde ödenir. 

 

 

 



 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 12-  

Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde dernek tüzüğü ve dernek yönetim kurulu 

kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 13-  

Bu Yönerge Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarih olan 21/09/2021 

tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 
MADDE 14 –  

Bu Yönerge hükümlerini Bozkır Koçaşlılar Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu yürütür.  

 

 

  

Ek-1: Burs BaĢvuru Formu 

Ek-2: Burs BaĢvuru Değerlendirme Formu 


