
 

 

BEBEKLİLER DERNEĞİ KARŞILIKSIZ ÖĞRENCİ BURSU YÖNERGESİ 

 

Derneğimiz, Yönetim Kurulu’nun 09.09.2022 tarih ve 14 sayılı kararı ile kurulan Burs Komitesi ile 

beraber bir kız, bir erkek olmak üzere üniversite kazanmış iki öğrenciye burs vermeyi kararlaştırmıştır. 

1) Genel Kurallar 

1.1. TC Vatandaşı olmak 

1.2. Maddi anlamda bursa ihtiyacı olmak 

1.3. Kazanç getirici bir işte tam gün çalışmıyor olmak 

1.4. Açık Öğretim, Uzaktan Eğitim, İkinci Öğretim öğrencisi olmamak 

1.5. Herhangi bir lisans programını kazanmış olmak 

1.6. 20 yaşından gün almamış olmak 

1.7. Lise sınıf geçme notundan en az 60 puan almak 

1.8. Herhangi bir kurumdan aldığı burs tutarı TL 2000,-‘den fazla olmamak 

1.9. Türkiye sınırlarındaki bir liseden mezun olmak 

1.10. Yerleşim yeri adresinin Bebek Mahallesi olmak 

2. Burs Koşul ve Kapsamının Belirlenmesi ve Duyurulması 

2.1. Burslar karşılıksız olup geri ödenmeyecektir 

2.2. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı burs tutarı aylık 1.500 TL olup Ekim-Haziran 9 ay süresince 

verilecektir. 

2.3. Bursun miktarı her öğretim yılı için Derneğin Yönetim Kurulunca belirlenir 

3. Başvuru ve Değerlendirme 

3.1. Burs başvuruları ile ilgili duyuru, YKS Sonuçlarının açıklanmasını takiben Derneğin web 

sayfasında ilan edilir 

3.2. Başvuru formu web sayfasında yayınlanacaktır. 

3.3. Başvurular iki hafta içinde değerlendirilip sonuçlandırılacaktır 

4. Burs Ödemeleri 

4.1. Aylık nakit olarak Ekim ve Haziran ayları arasında toplam 9 ay süresince yapılır. 

4.2. Ödemeler öğrencinin her ayın ilk haftası banka hesabına havale edilir. 

4.3. Burs ödemeleri öğrencilerin üniversite kaydının tamamlanmasıyla başlar. 

5. Bursun Süresi 

5.1. Hazırlık sınıfında bursun süresi en fazla bir akademik yıldır. (2 yarıyıl) 

5.2. Dönem izni alan öğrencinin bursu dondurulur. 

5.3. Bir üst sınıfa geçen öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder. 

6. Bursun Kesilmesi 

6.1. Yıl sonu ortalaması 100 üzerinden 55’in altında kalan ya da iki dönem ortalaması 2.5’den az 

olan öğrencinin bursu kesilir. 



6.2. Hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencinin bursu kesilir. 

6.3. Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz 

konusu bursiyerlerin bursu kesilir: 

a) Sınıf veya dönem tekrarı yapan 

b) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Dernek 

yönetiminin onayını almadan öğretim kurumu değiştiren 

c) Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren 

d) Dernekten burs aldığı süre içerisinde Bebekliler Derneği dışında başka kaynaklardan aylık 

nakit ödeme şeklinde burs alan (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve 

Kalkınmada Öncelikli İl Birincileri Bursu, Engelli Öğrenciler Bursu ve Şartlı Bağış Başarı 

Bursu hariç) 

e) Disiplin cezası alan 

f) Adi suçtan tutuklanan 

g) Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan 

h) Dernek yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmeyen 

i) Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan 

j) Başka bir üniversiteye yatay geçiş yapıp Bebekliler Derneği’ne bildirimde bulunmayan 

k) Vefat eden 

l) Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak tam gün çalışan (Staj dışında) 

6.4. Afet, deprem, pandemi, kaza, ağır hastalık gibi olağanüstü sebepler nedeniyle öğrenimini 

dondurmak durumunda kalan bursiyerin kayıt dondurmaya sebep olan gerekçesini yazılı 

bildirmesi halinde bir (1) yıl süre ile bursunu almaya devam edebilir. Bu nedenler dışında 

kayıt donduran öğrencinin burs ödemesi de dondurulur. 

6.5. Yatay geçiş ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin bursu devam eder. Bu 

durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde verilecek burs süresi 

toplamı yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz. Ancak gerekçeleri ile 

Bebekliler Derneği’ne yazılı bildirimde bulunması halinde değerlendirme yapılabilir. 

6.6. Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçen öğrencinin bursu devam eder. Bu durumda, 

öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi 

toplamı yeni kurumun normal öğrenim süresinden fazla olamaz. Ancak gerekçeleri ile 

Bebekliler Derneği’ne yazılı bildirimde bulunması halinde değerlendirme yapılabilir. 

6.7. Daha önce Bebekliler Derneği’nden burs alan ve YKS ile yeniden üniversiteye yerleştirilen 

öğrenciye hak kazanması koşuluyla yeni öğrenci statüsünde burs verilebilir. Ancak, öğrencinin 

önceden aldığı burs süresi yeni kurumdaki normal öğrenim süresinden düşülür. 

6.8. Burs kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin Derneğe iletilmesi üzerine 

yürürlüğe konulur. Geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış ödemeler, bursiyerden talep 

edilir. 

6.9. Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtiçi/dışı eğitim programına 

giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak 

bursiyerler, Dernekçe istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde yurtiçinde/dışında 

bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler. 

6.10. Yurt dışı öğrenci değişim programından yararlanan ve değişim programında aldığı 

derslerin denkliğinin bulunmaması vb. nedenlerle eğitimi normal öğrenim süresinde 

tamamlanamayan bursiyerin burs süresine ek bir dönem (yarıyıl) eklenir.  



Ayrıca bursiyerin çift ana dal/yan dal yapması halinde de öğrenim süresinin uzadığı 

durumlarda da burs süresine eklenecek süre, Dernek Yönetim Kurulu tarafından yeniden 

değerlendirilir. 

7. Bursiyerin Sorumlulukları 

7.1. Kimlik kartı onaylı örneği 

7.2. Yerleşim yeri kaydı 

7.3. Nüfus kayıt örneği 

7.4. Adli sicil kaydı 

7.5. YKS Sonuç Belgesi 

7.6. Okul kayıt belgesi 

7.7. Taahhütname 

7.8. Banka hesap numarası 

7.9. E-posta adresi 

8. Burs Almaya Yeniden Hak Kazanma 

8.1. Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır. 

a) Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi 

b) Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi 

c) Dönem tekrarı yapanların ertesi ders yılında/dönemde bir üst sınıfa/döneme 

geçmesi (öğrenim süresince mazeretsiz olarak iki ders yılına eşit bir süreyi tekrar 

etmek zorunda kalanlar hariç) 

d) Öğretim kurumundan kaynaklanan nedenlerle zamanında sağlanamayan bilgi 

ve belgelerin, bursun kesilme süresi bir dönemi aşmamak koşuluyla, Derneğe 

iletilmesi 

8.2. Bu maddede bahsedilen nedenlerle burs ödemelerinin yeniden başlatılması gerekli bilgi 

ve belgelerin Dernekçe alındığı tarihi izleyen aybaşından geçerli olur ve geriye dönük ödeme 

yapılmaz. 

9. Diğer Hükümler: 

9.1. Yönerge Kapsamında Olmayan Konular 

Bu yönergede kapsanmayan konular hakkında yapılacak işlemler Dernek Yönetim Kurulu’nun 

yetkisindedir. 


