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KONU
Bu yönetmelik Büyük Kulüp Derneği tarafından yürütülen toplumsal hizmetler
kapsamında; başarılı ve maddi imkanları olmayan ön lisans ve lisansa devam eden
öğrencilere karşılıksız olarak verilecek eğitim bursları ile ilgili hususları düzenlemek
amacıyla hazırlanmıştır.

2.

ORGANİZASYON
Bu yönetmelik kapsamındaki tüm işlemler, Büyük Kulüp üyelerinin oluşturduğu Burslar
Komitesi tarafından yürütülür ve Büyük Kulüp Derneği Yönetim Kurulu’na bağlı Üye
Faaliyetleri ve Etkinlikleri Komisyonu tarafından kontrol ve denetime tabi tutulur.

3.

BURS FONU KAYNAKLARI
Burslar, Burs Komitesi tarafından aşağıdaki kaynaklardan beslenen burs fonundan
yönetilir.
Burs fonu kaynakları şunlardır;

3.1

Yönetim Kurulu, Yüksek Divan, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu, Balotaj Kurulu ve Sicil
Kurulu üyelerinden aktarılan fonlar.

3.2

Yönetim Kurulu ve diğer tüm seçilmiş kurul, asil, yedek üyelerin her sene asgari bir
öğrenciye burs vermesi beklenir.
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3.3

Burslar Komitesi üyelerinden aktarılan fonlar. Burslar Komitesi üyeleri, asgari 1 öğrenciye
burs verir. Burs veren her Kulüp üyesi Burslar Komitesi’nin doğal üyesidir.

3.4

Kulüp gelirlerinden Yönetim Kurulu tarafından burs fonuna aktarılan kaynaklar.

3.5

Kulüp üyeleri tarafından burs fonuna yapılan bağışlar.

3.6

Kulüp üyesi olmayan kişiler ve kuruluşlar tarafından burs fonuna yapılan bağışlar.

3.7

Burs fonuna kaynak sağlamak amacıyla yapılacak her türlü aktiviteden sağlanacak gelirler.

3.8

Diğer komitelerin yaptıkları etkinliklerden Burslar Komitesi’ne aktarılacak maddi katkılar.

4.

BURSİYER SAYISI ve BURS MİKTARI
Verilecek toplam burs sayısı, burs fonu bütçe olanakları çerçevesinde, Burslar
Komitesi’nin önerisiyle her sene Eylül ayı sonuna kadar eğitim dönemini kapsayacak
şekilde belirlenir ve bir üst komisyon olan Üye Faaliyetleri ve Etkinlikleri Komisyon
Başkanına iletilir. Burslar, Yönetim tarafından onaylanan miktarda, her yılın Ekim ile
Haziran ayları arasında 9 ay boyunca verilir.
Bursiyerler, İstanbul ili sınırları içerisindeki yüksek öğrenim kurumlarına (Devlet ve Vakıf
Üniversiteleri) devam eden ön lisans ve lisans öğrencileri arasından seçilir, kız-erkek
öğrenciler ve eğitim görülen bölümler arasında eşit dağılıma özen gösterilir.

5.

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER
Burs verilecek öğrencilerde aşağıdaki özellikler ve şartlar aranır;

5.1

T.C. vatandaşı olmak.

5.2

İstanbul ili sınırlarındaki Devlet Üniversitelerinde veya Vakıf Üniversitelerinde okuyor
olmak. (Açık öğretim öğrencileri, uzaktan eğitim öğrencileri ve yurt dışında okuyan
öğrencilere burs verilmez)

5.3

Yüksek öğrenim öğrencileri için 23 yaşından gün almamiş olmak. (Tıp öğrencileri için 26
yaşından gün almamış olmak)

5.4

Staj dışında SGK’ya bağlı çalışmıyor olmak. (Başka yardım kuruluşlarından burs yardımı
alması Kulübümüzün vereceği bursu etkilemez)

5.5

Başarılı olmak;
-

Yeni üniversiteyi kazananlar için ilk girdiği yerleştirme sınavını kazanmış olmak.

-

Ara sınıfta okuyan öğrenciler dönem sonu itibarı ile kümülatif %65 veya üzeri Ağırlıklı
Not Ortalaması’na sahip olmalıdır.

-

Hiçbir bölüm dersinden zayıf not almamış olmak.
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-

Sene tekrar etmemiş olmak.

-

Maddi imkanları yetersiz olmak.

Bursa aday öğrencinin maddi imkanlarının yetersiz olduğunu kabul ve yazılı olarak beyan
etmesi esastır. Yapmış olduğu yazılı beyan haricinde herhangi bir belge istenmez. Bunun
için her aday, Başvuru Formunda bulunan ve ailesinin gelir durumunu soran soruları
eksiksiz cevaplamalıdır. Eksik veya yanlış bilgi içeren müracaatlar kabul edilmez, burs
verilse dahi doğru olmayan beyan verdigi tespit edilmesi halinde burs derhal kesilir.

İlk kez Burs başvurusu yapacak öğrencilerin getirmesi gereken evraklar;
5.6

Başvuru

yapmadan

önce

Büyük

Kulüp

Burs

Yönetmeliğini

okumak.

(www.buyukkulup.org.tr Web sayfasından okunabilir)
5.7

Ek-1 Bursiyer Başvuru Formunu bir resim yapıştırarak eksiksiz doldurmak. Ek-1 Bursiyer
Başvuru

formunda

yapılan

yazılı

Beyanlar

doğru

kabul

edilecektir.

(www.buyukkulup.org.tr Web sayfasından indirilebilir)
5.8

Adli sicil kaydı (Sabıka Kaydı) - (İnternetten kolayca indirilebilir)

5.9

İkametgah Belgesi. (Nüfus Müdürlüklerinden alınabilir veya E-devlet üzerinden
indirilebilir)

5.10

Yeni üniversiteye girişlerde Üniversiteye kabul edildiklerini gösteren belge ve liseye ait
not durumunu gösterir belgeyi ayrıca varsa öğrenciye ait lise başarı belgelerini
getirmelidirler. (Takdir, Teşekkür belgesi vs.)

5.11

İlk kez Burs almak için başvuran Ara sınıf Üniversite öğrencileri, okudukları üniversiteden
evvelki yıllara ait transkriptlerini getirmelidirler.

5.12

İlk kez burs başvurusunda bulunan öğrenciler, Burslar Komitesi tarafından mülakata
çağırıldığında, verilen randevu gün ve saatinde görüşmeye gelmelidirler.

5.13

Yukarıda belirtilen tüm belgeler eksiksiz olarak Büyük Kulüp sekreterliğine her sene 15
eylül tarihine kadar iletilmelidir. (Bu tarihten sonra evrak ve müracaat kabul edilmez)

Evvelce Burs alan ve bunun devamını isteyen öğrencilerin her yeni öğrenim döneminde
getirmesi gereken evraklar;
5.14

Ek-1 Bursiyer Başvuru Formunu bir resim yapıştırarak yeniden eksiksiz doldurmak. Ek-1
Bursiyer

Başvuru

formunda

yapılan

yazılı

Beyanlar

(www.buyukkulup.org.tr Web sayfasından indirilebilir)
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doğru

kabul

edilecektir.

5.15

Yeniden Burs almak istediğini gösteren ve Büyük Kulüp Derneğine yazılmış bir dilekçeyi
Sekreterliğe ulaştırmak.

5.16

Adli sicil kaydı (Sabıka Kaydı) - (İnternetten kolayca indirilebilir)

5.17

Okuduğu Üniversiteden alınmış, okumaya devam hakkı olduğunu ve herhangi bir disiplin
cezası olmadığını gösteren yazı.

5.18

Okuduğu Üniversiteden alınmış en son bitirilen güz ve yaz dönemlerine ait transkriptlerini
getirmelidir.

5.19

Yukarıda belirtilen tüm belgeler eksiksiz olarak Büyük Kulüp sekreterliğine 15 eylül
tarihine kadar iletilmelidir. (Bu tarihten sonra evrak kabul edilmez ve burs kesilir)

6.

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ

6.1

Burs verilecek öğrenciler, Kulüp üyelerinin teklif edeceği veya yapılacak duyurular üzerine
Ek-1’deki Bursiyer Başvuru Formu ve istenilen evraklar ile başvuru yapacak adaylar
arasından Burslar Komitesi tarafından en geç Eylül ayı sonuna kadar belirlenir.

6.2

Bursiyer teklifinde bulunan üyelerin asgari bir öğrenciye burs vermesi tavsiye edilir. Teklif
edilen öğrenciye burs verilip verilmemesi kararı her durumda Burslar Komitesi
yönetimine aittir.

6.3

Bursiyer adaylarının seçimi komite üyelerinden en az ikisinin katılımıyla gerçekleştirilecek
mülakat sonucunda belirlenir.

6.4

Burs verilecek öğrencilerin başarı durumları, ekonomik durumları incelenir, başka
yerlerden burs alıp almadıkları soruşturulur ve okudukları okulda yüzde kaç burslu
oldukları göz önüne alınır.

6.5

Kulüp personelinin ihtiyaç sahibi birinci derece akrabalarından sadece bir tanesine burs
verilir. Kulüp personeline burs verilirken, öğrencinin başarısı, personelin organizasyonel
dağılımı ve gelir düzeyi dikkate alınır. Her sene tüm departmanlardaki personele burs
verileceği duyurusu yapılır. (Kulüp Personelinin Burs verilmesi düşünülen birinci derece
akrabasının İstanbul dışında okuyor olmasından kaynaklanan burs verilip verilmeyeceği
istisnai durumu Burslar komitesi Başkanının insiyatifindedir)

6.6

Teklif edilen öğrenciye burs verilip verilmemesi kararı her durumda Burslar Komitesi
yönetimine aittir.

6.7

Atatürk ilke ve inkilaplarına, laikliğe, vicdan hürriyetine ve insan haklarına saygılı olmak
burs verilmesi konusundaki önemli kriterimizdir.
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6.8

Devam eden burslar ve yeni burs başvuruları her yıl 1 Temmuz tarihinde açılır ve 15 Eylül
tarihinde sona erer. Hali hazırda burs verilen bursiyerlerin her sene tekrar müracaatlarını
yenilemeleri gerekmektedir. İstenilen evrakları en geç 15 Eylül tarihine kadar teslim
etmeleri şarttır. 15 Eylül tarihinden sonra yapılan başvurular ve teslim edilen evraklar
değerlendirmeye alınmaz.

7.

BURSLARIN SÜRESİ ve ÖDEME ŞEKLİ

7.1

Verilecek aylık burs miktarı Burslar komitesi tarafından belirlenir ve bir Üst komite olan
Üye faliyetleri ve Etkinlikleri Komisyonunun onayına sunulur.

7.2

Burslar her öğrenim yılında Ekim ile Haziran ayları arasında aylık ödenmek şartıyla dokuz
ay sürelidir.

7.3

Burs ödemeleri her ayın 15. Günü bursiyerlerin kendi adlarına açılan banka hesaplarına
transfer edilir.

7.4

Bursiyerlerin burs alımının devamı için Madde 5’teki koşulların devamlılığı esastır. Madde
5’teki şartlar sağlandığı sürece bursiyerlerin ödemelerine devam edilir.

8.

BURSİYERLERİN TAKİBİ ve BURSLARIN KESİLMESİ

8.1

Burs verilen öğrenciler Burslar Komitesi tarafından takip edilir.

8.2

Burs alan öğrenciye sadece ekonomik yardım değil, sosyal yaşam bilgileri de
kazandırılmaya çalışılır, ilgili öğrenciye rol model olunması hedeflenir.

8.3

Burs alan öğrenci isterse her türlü sorununu Burslar Komitesi üyeleri ile paylaşabilir.

8.4

Büyük Kulüp’ün komite etkinliklerinden, düzenlediği gezi ve toplantılardan gerekli
görülürse bursiyerler haberdar edilir. Büyük Kulüp Derneği bünyesinde ve benzeri
kuruluşlardaki toplantılara katılmaları sosyal ve iş hayatına hazırlanma amacı taşır.

8.5

Burslar Komitesi kontrolünde diğer komiteler tarafından yapılan etkinliklere bursiyer
öğrenciler okudukları okullara göre davet edilir.

8.6

Burslar Komitesi’nin düzenlediği toplantılara geleceğini söyleyip, mazeretsiz katılmayan
öğrencilerin bursları, Burslar Komitesince kesilebilir.

8.7

Akademik başarısızlık (yıl kaybı), etkinlik günlerine mazeret bildirmeden katılmamak,
kurallara uymama nedeniyle sözlü ve yazılı olarak uyarılan öğrencinin durumunda; verilen
süre içerisinde gelişim sağlanamaması veya beyan ettiği profil’e uygun olmadığının
anlaşılması hallerinde verilen burs kesilebilir.
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8.8

Burs Komitesi her zaman için ara değerlendirmeler yapmak ve bursluluğun devam
şartlarının mevcut olduğunu tespit etmek hakkına sahiptir. Bu amaçla bursiyerlerden burs
şartlarını gösteren evraklar her istendiğinde sunmaları zorunludur. Evraklarını sunmayan
bursiyerlerin, burslarını kesme hakkına Burslar Komitesi her zaman hak sahibidir.

8.9

Her güz ve yaz dönemleri sonunda Bursiyerler devam ettikleri öğretim kurumlarından
aldıkları derslerinde başarı durumlarını gösteren transkriptlerini Burslar Komitesi’ne
ulaştırmak zorundadırlar. Bu belgelerin Burslar Komitesi’ne verilmemesi durumunda veya
öğrencilerin derslerinde başarılı olmaması halinde burs kesilir ve hiçbir değerlendirmeye
alınmaz.

9.

BURS VERME ÇALIŞMALARINDA İZLENECEK YOLLAR
Burs verme çalışmaları ile ilgili izlenecek yol haritası aşağıdaki gibidir;

9.1

Üniversite yönetimleri ile bursa ihtiyacı olan öğrencilerin daha sağlıklı olarak
belirlenebilmesi için yakın çalışma imkanlarının yaratılması.

9.2

Gerekirse desteklenecek Üniversitelerin belirlenmesi ve ilgili Üniversite Yönetimleri ile
burs verme işlemleri için müşterek çalışmanın sağlanması ana hedeftir.
-

Üniversite

Yönetimleri

ile

görüşülerek

onlardan

gelecek

burs

taleplerini

değerlendirmek.
-

Bu sistemle iki defa başvuruların süzgeçten geçirilmesi sağlanmış olacak ve gerçek
manada ihtiyacı olan başarılı öğrencilerin seçimi yapılabilecektir. Burs çalışması
yapılan Üniversitelerinde ilgili öğrencileri takibi kolay olacaktır.

9.3

Çalışmayı düşündüğümüz Üniversiteye belli bir kontenjan hakkı tanınacaktır.
-

Üniversiteler ile ilgili kontenjan sayıları da bütçenin durumuna göre Burs Komitesinin
takdirindedir.

-

Her dönem başlamadan önce Üniversitelere verilecek kontenjanlar Burs Komitesi
tarafından belirlenerek ilgili Üniversitelere bildirilir.

9.4

Çalışmak için belirlenen Üniversitelerde, Türkiye’nin ihtiyacı olduğu mesleki eleman
açığına göre Üniversite bazında çalışma yapılacaktır. Bu seçim ile ilgili takdirde Burslar
Komitesine aittir.

9.5

Burslar Komitesi tarafından belirlenen Üniversite bazındaki kontenjan adedinin iki katı
kadar müracaatın Üniversite Yönetimlerinden istenerek daha düzgün seçim yapılması
sağlanacaktır.
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10.

BAŞARININ ÖDÜLLENDİRİLMESİ
Büyük Kulüp’ün toplumsal sorumluluk kapsamında yaptığı burs etkinliğinin üyelerimiz ve
toplumumuzdaki bilinirliğinin artması amacı önceliğimizdir.
Büyük Kulübün burs olarak destek vermiş olduğu bursiyerlerden başarılı olarak mezun
olan öğrencilere başarı ödülü verilmesi önemlidir. Bu ödüllerle Kulübümüzün toplumsal
sorumluluk kapsamında yapmış olduğu hizmetlerin tanıtımının sağlanmasının yanında
kulüp üyelerimizin de burs verilmesi konusu ile alakalı fikirlerinin olumlu yönde değişeceği
ve yardımların artacağını ummaktayız. Burslar komitesi, Kulübümüz adına yakışır şekilde
çalışmaya devam edip, daha fazla gencimize burs imkanı sağlayarak toplumsal bir mesaj
vermelidir.

10.1

Burslarımız vasıtası ile okullarından mezun olan öğrenciler arasından en başarılı olan üç
öğrenciye her yıl başarı ödülü verilmesini gelenek haline getirmek istiyoruz.
-

Başarı ödülleri, mezun olan öğrencilerimiz arasından seçilenlere verilir.

-

Öğrencilerin eğitimleri boyunca aldıkları not ortalamaları ve sosyal etkinlikleri
kapsamında ki çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır.

-

Değerlemeyi Burslar Komitesi yapacaktır.

-

Dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller;
❖ Burslar Komitesi uygun gördüğü ödülleri Üye Faliyetleri ve Etkinlikleri
Komisyonunun onayına sunacaktır.
❖ Başarı ödüllerinin temin edilmesi için iş insanı olan değerli üyelerimizin
yardımlarına da başvurulacaktır.
❖ Başarı ödülleri, üyelerimizin de bulunduğu geniş kapsamlı bir toplantıda
verilecektir.
• İlgili toplantıda, Kulübümüzün Burslarla alakalı çalışmaları anlatılacak,
hedef ve amaçlar belirtilecektir.
• Başarı ödülü alan bursiyerlerinde bu toplantıda duygularını dile
getirmeleri için konuşma yapmaları sağlanacaktır.
• Bu vesile ile Kulübümüzün sosyal sorumluluk kapsamında yapmış
olduğu bu çalışmaları üyelerimize ve toplumumuza aktarması
sağlanacaktır.
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11.

TANITIM VE AKTİVİTELER
Burs Komitesi gerekli gördüğü zamanlarda, Yönetim Kurulu destekli Türkiye’nin eğitim
problemleri hakkında geniş kapsamlı toplantı ve paneller düzenleyebilir. Bu suretle
Kulübümüzün çalışmalarını ve toplumsal hizmetlerini basın yolu ile de gerek üyelerimize
gerekse toplumumuza iletme imkanına kavuşur.

12.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Büyük Kulüp, aday bursiyerler ve bursiyer olarak seçilenlerden elde edilen kişisel verileri
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak Kanun’a
uygun olarak işler. Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, aktarılması vb. faaliyetlere ilişkin
olarak gerekli idari ve teknik tedbirleri alır.

13.

YÜRÜTME
-

Bu yönetmelik 23.10.2018 tarihinde revize edilerek yürürlüğe girmiştir ve Büyük Kulüp
Derneği Üye Faaliyetleri ve Etkinlikleri Komisyonunun bir alt komitesi olan Burslar
Komitesi tarafından yürütülür.

EK-1 BURSİYER BAŞVURU FORMU
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