
                 AHLAT KÜLTÜR TURİZM TANITMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 

                                                         BURS YÖNETMELİĞİ 

 

 Öğrenci burs başvuru dönemi 01 EYLÜL de başlar 30 EYLÜL ‘de son bulur.(özel durumlar yk tarafından 
değerlendirilir) Bu tarih her yıl 25 AĞUSTOS’ta sosyal medya aracılığı ile hatırlatma duyurusu yapılır. 

 15 EKİM Tarihinde elimizde olmayan talep başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 
 Eksik evraklı talepler işleme alınmaz. 

 

 BAŞVURULAR :  
1. Ahlatisder.org internet sitemizde yayınlanmış olan BAŞVURU DİLEKÇESİ ve orda  belirtilen 

evrakların  tedariği ,VİCDANİ SORUMLULUK BELGESİ ve MADDİ DURUM BELGESİ ‘nin 
doldurularak. 

2. Ahlatisder’ e ait e-posta adresine PDF formatında  gönderilerek  yapılmış olur. 
3. Telefon,faks ,sözlü olarak yapılan başvurular dikkate alınmaz. 

 Ahlatisder Burs komitesi görevlisi e-posta adresine gelen başvuru belgelerini tasnif eder, bilgileri 
raporlaştırır ,değerlendirmeye alınacakları  Burs komitesine sunulacak şekilde hazır hale getirir. 

 Burs komitesi görevlisi ; geçmiş dönem mezun olanların ve ya bursluluğu iptal edilenlerin sayısal 
raporlarını çıkarır. 

 Ahlatisder mali işler görevlisi ile çalışarak geçen yıldan kalan öğrencilerin burs maliyetini belirler. Bütçe 
çalışmaları yaparak yeni döneme dair tahmini burs bütçesi oluşturur. 

 Burs komitesi her yılın 15 EKİM tarihinde   Bursları görüşmek ve değerlendirmek üzere toplanır. 
 Burs komitesi ;  o döneme ait değerlendirmeye alınacak ve onaylanan  öğrenci isimleri ve belgelerini ve  

reddedilen öğrenci isim ve belgelerini gerekçeleri ile birlikte Yönetim kuruluna sunmak üzere hazırlar. 
 Her yıl 30 EKİM Tarihinde Ahlatisder yönetim kurulu Burs bütçesini belirlemek , kaç öğrenciye ne kadar 

burs verileceğini ve yeni başvurulardan kimlerin burs almaları kararına  onay vermek üzere toplanır. 

 

KİMLER BURS ALABİLİR 

 

 

1. ÖNCELİKLİ SIRA : Üniversitelerin en yüksek puanla öğrenci kabul ettiği fakülteleri kazananlar.(PRESTİJLİ 
OKULLAR) iç sıralama geliri az olanlar önde olmak kaydı ile  

2. ÖNCELİKLİ  SIRA:  toplam aile gelirinin ay ortalamasının o yılın asgari ücretinin altında olanlar. Bu 
gurubun iç sıralaması ise   ülkemizin metropol kentleri önde olmak kaydı ile. 

3. ÖNCELİKLİ SIRA : Toplam geliri o yılın ay’lık Asgari ücret tutarından fazla olup İSTANBUL – ANKARA – 
İZMİR – BURSA – ADANA -ANTALYA  Üniversitelerinde öğrenim görenler. 

4. ÖNCELİKLİ SIRA : aynı ilde ikamet edip  aynı il’de öğrenim görenler . 
5. ÖNCELİKLİ SIRA; yukarıdaki Kriterleri uymayan diğer Kız öğrenciler 



6. Aynı ilçede ikamet edip öğrenim görenler burstan faydalanamaz.(Büyükşehir statüsündeki illerin 
ilçeleri kapsamaz) 

7. Asgari ücretin üç katı geliri olanlar (yönetim kurulu özel kararı ile) değerlendirmeye alınır 
8. Aynı aileden, özel gerekçeler (yönetim kurulu özel kararı) ve ya göz kamaştırıcı başarı hikayesi 

olmadığı sürece  BİR’den fazla kardeşe burs verilmez. 

 

 

 

ŞARTLI BURS :  

Şartlı burs taahhüdü olan katılımcılarımız  kendisinin belirlediği öğrenci sayısı kadar Ahlatisder’in belirlediği 
öğrenciye burs vermek kaydı ile uygulamaya  dahil edilir. Katılımcımızın bursu ödemediği hallerde belirlediği 
öğrencinin de bursu kesilir.bu durum öğrenciye önceden bildirilir. 

KURUMSAL BURS : 

Ahlatisder; kurumsal olarak burs vermek isteyen kuruluşlar ile ortaklaşa hareket etmeyi uygun bulmaktadır. 
Herhangi bir Kurumsal paydaşımız kendi belirlediği öğrenci gurubu ile ahlatisder’in belirlediği ve talep ettiği 
sayı kadar öğrenci ile birlikte burs gurubu oluşturulabilir, fiili uygulamanın ve her türlü iletişim ve denetimin 
Ahlatisder tarafından yapılması kaydı ile  uygulamayı üstlenir. 

Veya  

Herhangi bir kurumsal paydaşımız burs vermek üzere Ahlatisder’den öğrenci talep ettiği hallerde , ahlatisder , 
burs almayı hakketmiş öğrenciler arasından isimler bildirir.uygulama şartlarını kurumsal paydaşımız belirler. 

Her iki durumdada ; Ahlatisder belirlediği öğrencilerin bursluluğunun devamı ve ya bursun iptali 
sorumluluğunu alır. 

Bu guruplarda olup, Ahlatisder tarafından ismi belirlenmeyen öğrencilerden vicdani sorumluluk taahhüdü 
istenmez. 

BURSUN DEVAM ŞARTI 

 Okulla ilişiği her ne sebeple olursa olsun kesilenlerin  Burs iptal olur 
 Öğrenim süresi içinde Okulunu bitirmeyenlerin Bursu kesilir. 
 Her öğrenim dönemi başlangıcında  öğrenciler ; öğrenimlerinin devam ettiğini belgelemek ile 

yükümlüdür.bunun için güncel tarihli öğrenci belgesi ve transkript EYLÜL  ay’ı içinde burs komitesine 
ulaştırır.yapmayanların bursu kesilir. 

 İletişim bilgilerinin  , iletişime  kapalı durumlarda, öğrenciye ulaşamama durumlarında Burs iptal olur. 
İletişimde olma sorumluluğu öğrenciye aittir. 

BURS MİKTARI VE ÖZEL ŞARTLAR 

 Ahlatisder her yıl burs ay sayısını ve miktarını EKİM ay’ı toplantısında belirler. 



 Şartlı burs veren katılımcılarımız  burs ay sayısını ve miktarını genel düzeni bozmayacak hallerde 
belirleyebilir. (yönetim kurulu ve katılımcımız ortak kararı ile ) 

 Etkileyici bir başarı hikayesi yazan öğrencilerimize  yönetim kurulu kararı ile Farklı miktarda ve ay’da 
burs ödemesi yapılabilir. 

 Kurumsal Burs paydaşlarımız burs miktarını ve ay sayısını belirleme hakkına sahip olacaklardır. Bu 
durum yönetim kurulunun kararı ile desteklenmelidir. 

 Farklı miktar ve ay’da burs alınması durumunda , öğrencilerin guruplara ayrılmasında izlenecek yol ve 
yöntem burs komitesi ve yönetim kurulunun bilgi ve onayı ile yapılmalıdır. Öğrenciler arasında 
ayrımcılık hissi yaratılmamalı ve mutlaka gerekçelendirilmelidir. Bazı kişi ve kurumsal paydaşlarımız 
pozitif ayrımcılık isteğinde bulunabilmektedir.örn.prestijli okul öğrencileri veya cinsiyet farkı ayrımı ve 
ya rahat iletişim sağlanabilme özelliği..vb. 

 


