KOCAELİ YÜKSEK ÖĞRENİM VAKFI
ODTÜ G.V. ÖZEL KYÖD OKULLARI
EĞİTİM BURSLARI YÖNETMELİĞİ
MADDE 1 : AMAÇ
Bu yönetmelik KOCAELİ YÜKSEK ÖĞRENİM VAKFI Resmi senedinin 4. Maddesine uygun olarak verilen
eğitim burslarına göre hazırlanmıştır.
Yönetmelikte kullanılan kısaltmalar aşağıda belirtilmiştir.
Vakıf

: KOCAELİ YÜKSEK ÖĞRENİM VAKFI

Yönetim Kurulu : KOCAELİ YÜKSEK ÖĞRENİM VAKFI YÖNETİM KURULU
Bursiyer
Burs Kurulu
Okul

: Vakıftan burs almaya hak kazanan öğrenci
: Vakıf tarafından seçilen Başkan, Başkan Yardımcısı ve Kurucu Temsilcisi
: ODTÜ G.V. ÖZEL KYÖD Okulları ( Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise )

MADDE 2 : BURS DUYURULAR VE BAŞVURULAR
Okul Yönetimine ( kurucu temsilcisi’ ne ) belirlenecek burs başvuru tarihleri içinde okulda eğitimine
devam eden öğrencilerin burs taleplerinin, vakıf yönetimi tarafından her eğitim yılı başlangıcında
değerlendirilmesidir.
Bursiyer sayısı ve her bir öğrenciye verilecek burs miktarı her yıl okul yönetiminin talep ve tavsiyesi
üzerine Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Vakıf Yönetimi bursiyer sayısını ve verilecek burs
miktarını değiştirmekte serbesttir.
Burs başvurusunda teslim edilen evraklar vakfa ait olup, adaylara iade edilmez gizlidir.

MADDE 3 : BURS SÜRESİ
Bir eğitim yılı için geçerlidir. ( 10 ay )

MADDE 4 : BURS MİKTARI
Vakfın belirleyeceği miktar ve oranlara göre verilir ve vakıf yönetimince onaylanarak geçerlilik kazanır.
Bir aileden sadece bir öğrenciye burs verilir.

MADDE 5 : ÖDEMELER
Okul bursiyer için verilen burs miktarını yıl içinde vakfa fatura eder.

MADDE 6 : BURS ALMA ŞARTLARI
1) T.C. Vatandaşı olmak
2) Eğitim için maddi desteğe ihtiyacı olmak,
3) Bursiyerler ilk başladıkları yıl olan Anasınıfı, 1.nci sınıf ve 5.nci sınıfda vede ara sınıflara ilk giriş
yaptıkları yıl Vakıf Yönetiminden burs alamazlar. ( Ancak 6.ncı ve 7.nci maddelerin okula
başladıktan sonra oluşması hariç )
4) Okulun öğrencisi olmak,
5) Ders notlarının ortalamasının %100 üzerinden %90 ın altında olmaması,
6) Okulda öğrenim görürken anne veya babanın ölümü ile ailenin maddi güçlüğe düşmesi,
7) Okulda öğrenim görürken anne veya babasının işsiz kalması ile ailenin maddi güçlüğe düşmesi,
8) Okulun her yıl yaptığı bursluluk sınavında vakıf yönetimi tarafından her yıl belirlenen puanların
üzerinde başarı göstermek,
9) 9. Sınıfa başlayan öğrencilerin TEOG Sınavında vakıf yönetimi tarafından her yıl belirlenen
puanların üzerinde başarı göstermiş olmak,
10) Bursların dağıtımında maddi imkandan daha mahrum olan başarılı bursiyer adayına öncelik
tanımak esastır,
11) Vakıf Yönetimi yukarıda belirtilen şartlardan birini bir kaçını taşıyan bursiyer adaylarına değişik
oranlarda burs vermekte ve/veya vermemekte serbesttir. Ödemeler İş bankası hesabına
yapılır.

MADDE 7 : BAŞVURU SÜRECİ VE İSTENEN BELGELER
1) Başvuru Dilekçesi , (burs isteme nedenlerini içeren açıklayıcı bilgiler fotoğraflı)
2) Aile çalışanlarının maaş bordrosu ve diğer mali belgeler,
3) Anne veya babasının işsiz olması halinde SGK’ dan çalışmadığını gösterir belge,
4) Anne ve babanın Adli Sicil Kaydı ( burs başvuru tarihi itibariyle ),
5) İkametgah,

6) Ailesinin oturduğu ev kira ise kontrat, kendisinin ise tapu fotokopisi,
7) Anne veya babasının vefatı söz konusu ise nüfus kayıt sureti,
8) Okuldaki ders notlarının ortalamasını gösteren belge ve/veya okulun bursluluk yada TEOG
Sınavlarındaki başarı durumunu gösteren belgeler.

MADDE 8 : BURSLARIN KESİLMESİ
1) Başvuru sırasında eksik veya yanlış beyanda bulunduğunun tespit edilmesi,
2) Öğrencinin okuldan ayrılması, disiplin cezası alması,
3) Burs alma şartlarından; 5. maddedeki niteliğin ortadan kalkması,
4) Süreç içinde bursiyerin maddi güçlüğünün (ailesinin) ortadan kalktığının vakıf yönetimi
tarafından tespit edilmesi ,
5) Bir başka kurumdan burs alınması halinde,
Bursların kesilmesine yukarıda belirtilen durumların oluşması halinde vakıf yönetimi karar
verebilir.

MADDE 9 : DİĞER HÜKÜMLER
1) Vakıf bursları karşılıksızdır. Hiçbir geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü taşımamaktadır.
2) Bursiyerler eğitimlerini tamamlayıp işe girdiklerinde burs fonuna destek vermeleri tavsiye
edilir.
3) Vakıf gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeden iptal etme hakkına
sahip olup, burs verdiği öğrencilere karşı hiçbir borç ve yükümlülük altında değildir.
4) Burslar, bursiyerlere bir eğitim yılı için geçerlidir. Bu sebeple bursiyerlerden, burs alma
şartlarında yer alan belgeler her eğitim yılı sonunda tekrar istenir.
5) Bursiyerler, burs başvurusu yapmakla bu yönetmelikteki tüm hüküm ve koşulları kabul
ettiklerini beyan ederler.
6) Vakıf bu yönetmelikteki her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

MADDE 10 : YÜRÜRLÜK
Bu yönetmelik ( Vakıf Yönetimi ve/veya Genel Kurul) tarafından 15.08.2017 tarih ve 11 sayılı kararı
ile kabul edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur.

Madde : 11
Bu Yönetmeliği Yönetim Kurulu Yürütür.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve İmzalar;

Başkan

: Şerif ÜNAN

Başkan Yrd.

: Cihat UÇAR

Başkan Yrd.

: Atakan SONUGELEN

Sayman

: Sedat AÇILDI

Üye

: Süleyman ANNAK

Üye

: Naci DİL

Üye

: Feridun ULUSOY

