SİVİL YAŞAM DERNEĞİ EĞİTİM BURSU YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç:
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan bağışların Sivil
Yaşam Derneği (SİYAMDER) tarafından, yüksek öğrenim gören ve maddi imkânları sınırlı
gençlerimize burs imkânı sunarak, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, gençlerimizi topluma
yararlı hale getirmek, özgüveni yüksek bireyler olmalarına, maddi ve manevi katkıda
bulunmaktır.
Kapsam:
Madde 2- Bu Yönetmelik; Türkiye sınırları içerisinde yükseköğretim gören lisans ve yüksek
lisans öğrencilerine verilecek bursun, işlemlerine yönelik görev, yetki ve sorumluluklarına ve
kayıt düzenine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak:
Madde 3- Bu yönetmelik, 4.11.2004 tarih 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 22.11.2001 tarih
4721 sayılı Türk Medeni Kanun’u, 31.03.2005 tarihli İçişleri Bakanlığı Dernekler
Yönetmeliği ve SİYAMDER Tüzük ve İç Tüzüğü’nün ilgili hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar:
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dernek ve SİYAMDER: Sivil Yaşam Derneği’ni
b) Yönetim Kurulu: Sivil Yaşam Derneği Yönetim Kurulu’nu
c) Transkript: Öğrencinin dönem notlarını gösteren belgeyi, ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
ESAS HÜKÜMLER
BURSLAR
Burs ile İlgili Genel Bilgiler:
Madde 5- SİYAMDER bursları yurt içinde lisans ve yüksek lisans eğitimine devam eden
öğrencilere, öğrenimi süresince belirtilen şartları taşıyan ve SİYAMDER Yönetim Kurulu
tarafından burs almaya uygun görülen öğrencilere maddi kaynak sağlamak üzere verilen
karşılıksız yardımlardır.
Burs ile ilgili işlemlerde belgelendirme esastır. Öğrencilerin burs başvuru esnasında
SİYAMDER’e beyan ettiği bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda
burs@siyamder.org adresine bildirmeleri gerekmektedir. (Ekonomik durumunda, okulu
bırakma, kayıt dondurma, yurtdışı değişim programları, sağlık durumu vb.)
Bursların Verilişi:
Madde 6- Burslar, başarı durumları transkript ile onaylanan ve maddi gereksinimi Dernek
Yönetim Kurulu tarafından yapılacak inceleme sonunda saptanacak öğrencilere verilir.
-Öğrencilerin transkriptlerinde, 3 veya daha fazla dersten başarısız olmamak şartı ve genel not
ortalamasının 2,50/4.0 olması burs verilmesi sırasında aranır. Lisans ve yüksek lisans
eğitiminin ilk yılında olan öğrencilerde bu şart aranmaz. Özel durumlarda Dernek Yönetim
Kurulunca kendi adına değerlendirme yapmak üzere görevlendirilecek olan yetkili kişi ya da
kişilerin kendi değerlendirmelerini yaparak hazırladığı rapor, Dernek Yönetim Kurulunca
değerlendirmeye alınır.
- Özel yetenekli öğrencilere verilecek burslar, ilgili akademik kurumların yeteneği tespit ve
tescil etmesinden sonra uygulamaya alınarak verilir.
- SİYAMDER bursu için başvuru sayısının fazla olması durumunda başvuruda bulunan ve
yurt içinde lisans ve yüksek lisans eğitimlerine devam eden öğrencilerin genel not ortalaması,
yetenekleri ve maddi durumları göz önünde bulundurularak yapılacak olan öncelik sırasına
göre burs verilme işlemi yapılır.
Başvuru Süreci
Madde 7- Burs başvuru süreci, başvuru usulü ve değerlendirme ilkeleri aşağıdaki şekilde
düzenlenir. Yurt içinde eğitimlerine devam eden lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin burs
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müracaatları her yılın Eylül ayı içerisinde Dernek Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği tarihler
arasında kabul edilecektir.
- Müracaatlar www.siyamder.org.tr web adresinde ilan edilen form doldurma usulüyle kabul
edilecektir.
- Burstan yararlanmak isteyen ve yurt içinde eğitimine devam eden lisans ve yüksek lisans
öğrencileri,

başvuruda

bulunmak

için

gerekli

belgeleri

belirlenen

tarihlerde

burs@siyamder.org adresine mail yolu ile ulaştırırlar.
- Yalnızca yönetmeliğe uygun başvurular kabul edilir.
Burs Alacak Öğrencilerde Aranacak Özellikler:
Madde 8- Burs alma talebinde bulunan öğrencilerin;
a) SİYAMDER’in resmi gönüllüsü olması,
b) Yurt içinde lisans ve yüksek lisans öğrencisi olması,
c) Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olması,
d) Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmaması,
e) Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almaması,
f) Ara sınıflar için minimum başarı kriteri: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup,
bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olması,
g) Adli sicil kaydı temiz olması
gerekmektedir.
Burs Başvurusunda Bulanamayacak Öğrenciler:
Madde 9- Burs alma talebinde bulunan öğrencilerden;
a) Öğrenim kurumuna kayıt tarihi itibariyle 1 yıl veya daha fazla kaybı olan öğrenciler,
b) Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
c) Açık öğretim veya uzaktan eğitim öğrencileri,
d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
e) Alkol, tütün ve tütün ürünlerini kullanan öğrenciler,
f) Burs yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,
burstan yararlanamazlar.
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Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler:
Madde 10- Burs talep eden öğrencilerden istenilen bilgi ve belgeler, dernek yönetim
kurulunca kendi adına değerlendirme yapmak üzere görevlendirilecek olan yetkili kişi ya da
kişiler tarafından incelenir ve dernek ilke ve amaçlarına yönelik değerlendirilmeleri yapılır.
Bu değerlendirmeler sırasında görevli kişi ya da kişiler;
- Başvuru yapan öğrenciler arasından gerekli görülen öğrenciler ile yüz yüze ya da online
olarak görüşmeler gerçekleştirir.
- Yetkili kişi ya da kişiler, objektif kriterlere uygun değerlendirme ve kanaatlerini görüşmeler
sonunda bir tutanak ile tespit eder.
- Yetkili kişi ya da kişiler, yapılan inceleme ve görüşme sonunda oluşan kanaatlerini, ayrıca
tutanağın ekinde olduğu bir “rapor” ile dernek yönetim kuruluna sunar. Yönetim Kurulu
kararı olmaksızın, hiçbir öğrenciye burs verilemez.
- Burs başvurusunda bulunan öğrencilere, başvuru sonuçlarına ilişkin bilgi, dernek yönetim
kurulu tarafından ya da dernek yönetim kurulunun görevlendirmiş olduğu kişi ya da kişiler
tarafından verilir.
Burs Başvurusu İçin İstenecek Belgeler:
Madde 11- Hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri için okula kayıt yaptırdıklarını gösteren bir
belge, ara sınıf öğrencileri için devam ettiği okuldan alınmış ve bir önceki ders yılına başarı
durumunu gösteren belge ile birlikte,
a) Öğrenci belgesi,
b) Kimlik fotokopisi,
c) İkametgâh belgesi,
d) Sabıka kaydı,
e) 2 (adet) vesikalık fotoğraf,
f) Aile gelir belgesi,
g) Dernekten verilecek ve öğrencinin kendisi tarafından doldurulacak, “Burs Başvuru”
formudur.
Burs Başvuru formunun eksiksiz doldurulması zorunludur.
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Bursların Kesilmesi:
Madde 12- Öğrenci Bursları;
a) Öğrencinin okulu bitirmesi, bir üst okula devam etmemesi veya okuldan ayrılması,
b) Öğrencinin yıl sonunda genel not ortalaması 2.5/4.0 şartını sağlamaması,
c) Maddi durumunda okumasına yeterli gelişmeler olması,
d) Burs başvurusu formundaki cevaplarında hakkında yapılan inceleme sonucunu etkileyecek
şekilde farklılık bulunduğunun sonradan anlaşılması,
e) Bu yönergenin 9. maddesinde belirtilen hususların bursun devamı sırasında meydana
gelmesi veya varlığının sonradan öğrenilmesi hallerinde, ilgilinin yazılı savunması alınarak,
doğruluğunun saptanması durumunda sonlandırılır ve bursu kesilir.
(Talep edilen yazılı savunmanın 15 günlük süre içinde verilme zorunluluğu vardır.)
f) SİYAMDER’den burs almaya hak kazanmış öğrenciler, SİYAMDER’in yapmış olduğu
etkinliklere ve bilgilendirme toplantılarına, toplamda 10 defa katılmak zorundadırlar.
Mazeretini resmi olarak belgelemeden katılmayan öğrencinin, bir sonraki dönem öğrenim
burs başvurusu dikkate alınmayacaktır.
Öğrenci Burslarının Kaynakları:
Madde 13- Bursların kaynakları;
-Şarta bağlı olmayan bağışlar,
-Bursa yönelik şartlı bağışlar,
-Mesleğe veya özel yeteneğe yönelik şartlı bağışlar,
-Kişiye yönelik şartlı bağışlar,
(Bu yönetmeliğin diğer hükümlerinde yer alan temel ilkelerine uyması halinde)
Derneğin diğer gelirleri ve etkinlikleri yolundan elde edilecek mali kaynaklardan karşılanır.
Burs Bağışları ve Kullanılış Şekilleri:
Madde 14- İlke olarak bursa yönelik şartlı bağışlar, öğrencilerin burs isteklerinin
karşılanmasında kullanılır.
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- Mesleğe ve yeteneğe yönelik şartlı bağışlar, ilgili mesleğin, yeteneğin alanında eğitimine
devam eden ve öğrenci bursu alabilme durumunda bulunanlara verilen burslar şeklinde
kullanılır.
- Burs isteği verilecek burs adedinden fazla ise, öncelik sırası saptanarak ve kalan diğer burs
istekleri dikkate alınarak değerlendirilir,
- Burs isteği şartlı olarak verilecek burs adedinden az ise artan burslar, o mesleğe en yakın
meslek veya yetenek dalında okuyanlara aktarılır. (Tıp dalında yeterli istek olmaması halinde,
dişçilik, eczacılık; Güzel Sanatlar dalında, resim yerine müzik veya heykel gibi alanlardaki
isteklerin karşılanması gibi)
Bursun Ödenme Durumu:
Madde 15- Kişiye yönelik şartlı bağışlar bu yönetmeliğin diğer hükümlerine uyması halinde,
aynen o kişiye ödenir. Şartlı bağışın kesilmesi halinde burs alanın durumu genel burs istekleri
çerçevesinde düşünülerek değerlendirilir.
Bursun Ödenmesi:
Madde 16- Öğrenci bursları, “Başvuru Formunun” ekindeki belgelerle birlikte belirtilen mail
adresine iletilmesinden itibaren 15 gün içerisinde değerlendirilmesi yapılır. Burs ödemeleri,
Ekim-Haziran ayları arasında her ay 200 ₺ burs olacak biçimde 9 ay süreyle öğrencilere
verilir. İş bu ödeme SİYAMDER burs fonunda yeterli ödeneğin bulunmasına bağlı olup,
isteğin karşılanamaması halinde aynı süre içinde istekliye sözlü olarak bildirilir. Burs
ödemeleri öğrenim yılına eşit dağılmış olarak aylık ödemeler şeklinde yapılır.
- Öğrenci bursları, öğrencilerin banka hesaplarına ay içinde ödenir.
Öğrencinin Niteliklerinde Değişiklik:
Madde 17- Burs alan öğrencinin, eğitim veya mali durumunda meydana gelecek
değişiklikleri en geç bir ay içinde mail yolu ile burs@siyamder.org adresine bildirme
zorunluluğu vardır. Bu koşula uyulmaması ve durumun sonradan öğrenilmesi halinde, öğrenci
hakkında bu yönetmeliğin 12’inci maddesi hükmü uygulanır.
Burslara Uygulanacak İdari İşlemler:
Madde 18- Burs alan her öğrenci için ayrı bir dosya düzenlenir. Dosyalara takip eden
numaralar verilir. Burs alan öğrenci ile ilgili her türlü işlem bu dosyalardan takip edilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Malî Hükümler:
Madde 19- Verilecek her türlü burs, dernek yönetim kurulu tarafından bütçede bu iş için
ayrılan ödenek göz önüne alınarak tespit edilir ve referans gösterilen yıl ve aylarda kaç kişilik
ve kişi başına ne kadarlık burs verileceği karar defterine yazılır. Dernek yönetim kurulu, bu iş
için gerektiğinde bütçeden ayrı bir Burs Fonu oluşturabilir.
İdarî Hükümler:
Madde 20- Bu yönergede belirtilmeyen hususlar Dernek Yönetim Kurulu Kararı ile
belirlenir.
Yürürlük:
Madde 21- Bu Yönerge, Dernek Yönetim Kurulunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 22- Bu Yönerge hükümlerini, Dernek Yönetim Kurulu yürütür.
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