
HAYALİME ORTAK OL DERNEĞİ

BURS YÖNETMELİĞİ

1. BÖLÜM  - GENEL ESASLAR

1.1 AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı, Hayalime Ortak Ol Derneği tarafından sağlanacak burslara ilişkin

usul ve esasların düzenlenmesidir.

1.2 KAPSAM

Bu yönetmelik lise ve üniversite öğrencilerine hangi şartlarda burs sağlanacağı, bursların

kesilmesi ve lüzumu halinde tahsiline ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

1.3 TANIMLAR

Bu yönetmelikte geçen;

Dernek: Hayalime Ortak Ol Derneği’ni,

Yönetim Kurulu : Hayalime Ortak Ol Derneği Yönetim Kurulu’nu,

Dernek Sorumlusu : Bursiyerler ile iletişim sağlayan dernek çalışanını,

Bursiyer : Hayalime Ortak Ol Derneği tarafından burs alan öğrenciyi ifade eder.

1.4 DAYANAK

Bu yönetmelik Hayalime Ortak Ol Derneği’nin tüzüğünde belirtilen amaçlar ve ilkeler

doğrultusunda hazırlanmıştır.
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2. BÖLÜM - BURS ESASLARI

2.1 GENEL BURSLULUK KURALLARI

Hayalime Ortak Ol Derneği tarafından sağlanan eğitim bursu, öğrencilerin eğitimde, sporda

ve sanatta fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla sağlanmaktadır. Söz konusu burs, yurt

içinde veya yurt dışında örgün eğitim veren eğitim kurumlarından birinde eğitim alan

öğrencilere yönelik olarak sunulur.

2.1.1 ADAYLIK İÇİN ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN EVRAKLAR

1. Güncel öğrenci belgesi,

2. Son yıl notlarını gösteren transkript/not dökümü/karne,

3. Kimlik fotokopisi,

4. YKS sonuç belgesi (Üniversiteye yeni başlayacak olanlar için),

5. LGS sonuç belgesi (Liseye yeni başlayacak olanlar için),

6. Adli sicil kaydı,

7. Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,

8. Aile evi kira sözleşmesi veya tapu (Öğrencinin aile evi kira ise kira sözleşmesi,

kendilerinin ise tapu, akraba evinde kirasız vb. gibi belgelenemeyen bir

durumda kalınıyor ise muhtardan alınacak imzalı bir yazı, açıklama kısmında

kira yazılı banka dekontu veya banka hesap hareket dökümünde ilgili alanın

işaretli olarak çıktı belgesi gönderilmelidir),

9. Anne ve baba için e-devletten alınacak taşınır ve taşınmaz mal beyanları;

○ Taşınır mal beyanı, e-Devlette Emniyet Müdürlüğü sayfasındaki Adıma

Tescilli Araç Sorgulama ekranından alınabilir. (Kişi isminin net olarak

göründüğü ekran görüntüsü kabul edilir.)

○ Taşınmaz mal beyanı, e-Devlette Tapu ve Kadastro sayfasındaki Tapu

Bilgileri Sorgulama ekranından alınabilir. (Kişi isminin net olarak

göründüğü ekran görüntüsü kabul edilir. Eğer bağ, bahçe, tarla, arsa

vb. var ise değer tespit belgesi (17. Madde zorunludur.)

10. Anne ve baba ayrı ise belge,

11. Anne ve babanın son 3 aya ait maaş bordrosu ve e-devletten alınacak son 6

aya ait özet SGK 4a/4B/4C Dökümü,

12. Serbest çalışanların gelir belgesi beyannamesi (www.gib.gov.tr adresinden

alınabilir.),

13. Emeklilerin aylık maaşını gösterir belge (e-devletten alınabilir, Emekli olmakla

birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir),

14. Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda

kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik

Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir, e-devlete giriş yaptıktan sonra
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izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü

Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)

15. Aileye ait belge ibraz edemeyen öğrenciler için fakirlik (muhtaçlık) belgesi,

16. Ailenin geliri tarım ise; Tarım geliri, Çiftçi ilçe tarım ziraat odası gelir durumu

belgesi, kaç dönüm arazisi olduğuna dair belge,

17. Mal beyanında taşınmaz mal olanlar için ilgili belediyeden alınacak değer

tespit belgesi (Taşınmaz mal beyanında (9. Madde) ev, arsa, bağ, bahçe vb.

çıktıysa onlar için alınmalıdır.)

18. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres

Belgesi (e-devletten alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres

bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)

Öğrencinin akademik başarısının ölçülmesi, dernek tarafından belirlenen

yeterliliklere sahip olup olmadığının anlaşılması için talep edilen bu belgelerde

belirtilen bilgilerin doğruluğu dernek tarafından sorgulanacaktır. Doğru bilgi

sunmayan adayların, burs başvurusu kabul edilmeyecektir.

Gerekli belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda ve/veya belgelerin

belirlenen süre dışında gönderilmesi ve/veya başvuru formu ile uyuşmaması halinde

bursiyer burs alma hakkını kaybetmiş olur. Gerekli hallerde derneğin ek belge talep

etme hakkı bulunmaktadır.

2.1.2 BURS ADAYLIK KRİTERLERİ

● Dernek tarafından sağlanan burs, örgün eğitim kurumlarında eğitimine

devam eden öğrencilere yöneliktir.

● Burs, örgün eğitim kurumlarında eğitimini sürdüren;

○ Lise 1,

○ Lise 2,

○ Lise 3,

○ Lise 4,

○ Üniversite hazırlık,

○ Üniversite 1,

○ Üniversite 2. sınıf öğrencilerini kapsar.

○ Akademik başarısının 100 üzerinden minimum 75 ya da 4 üzerinden minimum

3 olması (Burs başvuru tarihi itibariyle Lise 1. sınıf, Üniversite Hazırlık, hazırlık

sınıfı olmayan kurumlar için Üniversite 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin not
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ortalaması değerlendirilirken; bitirdikleri son sınıfın ortalaması dikkate

alınacaktır.)

○ Sabıka kaydının olmaması

Yukarıdaki gereklilikleri sağlayan  öğrenciler burs başvurusunda bulunabilir.

2.1.3 BURS TAHSİS KRİTERLERİ

● Burs başvurusunda bulunan öğrencinin;

○ Eğitim, spor ya da sanatta ulaşmak için çabaladığı bir hedefinin

olması,

○ Hedefine ulaşmak için somut çabalar göstermesi/yol haritasının

olması,

○ Yapılacak mülakatın olumlu değerlendirilmesi,

○ İletişim becerilerinin yüksek olması,

○ Sosyal sorumluluk projesi/öğrenci topluluğu gibi gönüllü çalışmalara

dahil olması.

2.1.4 BAŞVURU ADIMLARI

Bursiyer olmak için adaylık başvurusunda bulunan öğrenciler, talep edilen belgeleri

sunmaları, başvuru ve burs tahsis kriterlerini karşılamaları doğrultusunda şu adımları

takip ederek burs başvurusunda bulunabilirler:

● Burs başvurusu online şekilde gerçekleştirilir.

● Başvurular, “www.bursverenler.org” web sitesi üzerinden sunulur.

● Adaylar, belirtilen web sitesi üzerinden kayıt oluşturarak, Hayalime Ortak Ol

Derneği burs başvuru ilanı çerçevesinde talep edilen, bilgi belge ve yanıtları

eksiksiz şekilde sunar.

Burs başvurusunda bulunmak, Hayalime Ortak Ol Derneği’ni burs verme

yükümlülüğüne sokmaz. Bursiyerler, Hayalime Ortak Ol Derneği Yönetim Kurulu

tarafından burs başvuru süresini takip eden 2 ay içinde değerlendirilerek açıklanır.

2.1.5 BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Burs başvuruları, Hayalime Ortak Ol Derneği Yönetim Kurulu tarafından; sunulan

belgeler, başvuru ve burs tahsis kriterleri doğrultusunda incelemeye alınır. Burs

başvuru tarihlerinin sona ermesinin ardından takribi 2 ay içinde sonuçlar, burs

almaya hak kazanan öğrencilere başvuru sırasında belirttikleri iletişim adresleri

üzerinden duyurulur. Burs başvuru süreci ise şu şekildedir:
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● Her yıl, Hayalime Ortak Ol Derneği Yönetim Kurulu tarafından dernek

bünyesine alınacak bursiyer öğrenci sayısı belirlenir.

● Dernek bünyesine alınacak bursiyer öğrenci sayısının 4 katı kadar öğrenci ile

çevrimiçi mülakat yapılır. Çevrimiçi mülakata katılacak öğrencileri, uygunluk

kriterleri doğrultusunda Hayalime Ortak Ol Derneği Yönetim Kurulu belirler.

● Mülakat öncesinde kurul tarafından bursiyer olmaya aday bulunan öğrenciler

ile mail/telefon yoluyla iletişime geçilir ve öğrencilere yönetim kurulu

tarafından belirlenen soruların yer aldığı bir form gönderilir.

● Formu, belirtilen tarih aralığında eksiksiz dolduran öğrencilerle mülakat

yapılır.

● Başvurusunu belirlenen tarih aralığında gerçekleştirmeyen veya eksik, yanlış
bilgi ve belge sunan adayların burs başvurusu değerlendirilmeye alınmaz.

● Dernek sorumluları ile gerçekleştirilecek olan çevrimiçi mülakat sırasında

öğrenciler “Burs Tahsis Kriterleri” doğrultusunda tekrar değerlendirilmeye

alınır.

● Dernek sorumluları ile gerçekleştirilecek olan çevrimiçi mülakat

değerlendirme sonucu, dernek yönetim kurulu ile paylaşılır. Yönetim kurulu,

söz konusu değerlendirme sonucu doğrultusunda nihai listeyi açıklar.

● Burs almaya hak kazanan öğrencilere mail/telefon yoluyla bilgilendirme

yapılır.

● Burs almaya hak kazanan öğrenciler, Eğitim Destek Bursu Öğrenci

Taahhütnamesi’ni, Öğrenci Davranış Kuralları’nı ıslak imzalı şekilde,

başvuruda sırasında talep edilen belgelerin ise asıllarını belirlenen tarih

aralığında dernek merkezine göndermekle yükümlüdür.

● Yönetim kurulu gerekli durumlarda başvuru sahiplerinden ek evrak isteme

hakkına sahiptir.

● Bursiyer öğrenciler her eğitim-öğretim döneminin başında güncel öğrenci

belgesi, transkript ve SGK hizmet dökümü gibi dernek tarafından istenen

belgeleri zamanında ve eksiksiz göndermekle yükümlüdür.

2.2 DİĞER BURS BİLGİLERİ

2.2.1 BURS SÜRESİ

● Öğrencinin dernek tarafından bursiyer olarak seçilmesi durumunda burs

ödemesi, ilgili eğitim yılının eylül ayında başlayıp mayıs ayında sona erer.

● Burslar, eylül ve mayıs ayları arasında (9 ay boyunca) her ayın 15’inde,

bursiyerlerin derneğe bildirmiş olduğu banka hesaplarına yatırılır.

● Bursiyer olmaya hak kazanan öğrenciler, eğitim aldıkları kademenin (lise ya da

üniversite) normal eğitim süresi boyunca ve bursiyerlik kriterlerini sağladığı

sürece dernekten burs almaya devam eder.
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● Beklenen eğitim süresinin uzaması durumunda burs devam etmez.

● Dernek Yönetim Kurulu, dernek faaliyetleriyle örtüşmeyen davranış
sergileyen bursiyerlerin bursluluk hakkını geri alma yetkisine sahiptir.

2.2.2 BURS MİKTARI

● Hayalime Ortak Ol Derneği Yönetim Kurulu tarafından bursiyerlere sağlanan

burs miktarı 2022 yılı itibarıyla;

○ Lise öğrencileri için 400 TL,

○ Üniversite öğrencileri için 800 TL olarak belirlenmiştir.

● Söz konusu burs miktarı her yıl yönetim kurulu tarafından belirlenmekte olup,

kurul bursun artırılması ya da azaltılması noktasında tam yetkiye sahiptir.

2.2.3 BURSUN DEVAMLILIĞINA DAİR HÜKÜMLER

Dernek bursiyeri olmaya hak kazanan öğrenciler her eğitim-öğretim döneminin

sonunda aşağıdaki 4 başlığa göre dernek Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

Söz konusu değerlendirme sonucunda burs hakkının devamlılığı veya sonlandırılması

noktasında karara varılır. Bursun devamlılığı noktasında etkili olan başlıklar şu

şekildedir;

● Akademik başarının 100 üzerinden minimum 50 ya da 4 üzerinden minimum

2 olması.

● Dernek faaliyetlerinin minimum %50’sine katılım.

● Bursiyerin adaylık sürecinde belirtmiş olduğu hayal ve hedefleri

doğrultusunda somut adımlar atıp atmadığı.

● Dernek ile yazılı-sözlü-dijital kanallar aracılığıyla sağlıklı ve şeffaf iletişim

kurulması.

Yukarıda belirtilen başlıklara ek olarak bursun devamlılığını etkileyen diğer başlıklar

şunlardır:

● Bursiyer olmaya hak kazanan öğrenciler, eğitim aldıkları kademenin (lise ya da

üniversite) normal eğitim süresini uzatmaları durumunda burs devam etmez.

● Dernek yönetim kurulu, dernek faaliyetleriyle örtüşmeyen davranış
sergileyen bursiyerlerin bursluluk hakkını geri alır.

● Başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgelerin yanlışlığının tespit edilmesi

durumunda burs devam etmez.

6



2.2.4 BURSUN DONDURULMASINA DAİR HÜKÜMLER

● Sigortalı bir şekilde yarı zamanlı ya da tam zamanlı çalışan bursiyerlerin bursu

çalıştığı aylarda dondurulur.

● Bursiyerler, sigortalı bir şekilde çalışmaya başladığı bilgisini çalışmaya

başladığı ayın 10'una kadar mail yoluyla derneğe bildirmekle yükümlüdür.

Belirtilen süre içerisinde sigortalı (yarı zamanlı/tam zamanlı) çalışma

durumunun bildirilmediği durumlarda söz konusu uygunsuzluğun Hayalime

Ortak Ol Derneği tarafından tespit edilmesi halinde öğrencinin dernek ile

ilişiği kesilir.

● Bursu dondurulan bursiyerin işten ayrılması durumunda, işten ayrıldığı ayın

10'una kadar derneğe mail yoluyla bunu bildirmesi gerekmektedir. İşten

ayrıldığına dair bildirimini belirtilen süre içerisinde yapan bursiyerlerin ilgili

aya ait bursu yatırılacaktır. İlgili ayın 10'undan sonra gelen bildirimlerde ise

burs, takip eden aydan itibaren yatırılır.

● Bursu dondurulan bursiyer Hayalime Ortak Ol Derneği'nin öğrencisi olmaya

devam edecek ve derneğin sunduğu sosyal gelişim programları, psikolojik

danışmanlık ve rehberlik, kariyer ağı ve sosyal etkinlikler başlıkları altında

yürütülen faaliyetlere katılabilecektir. (Bursun dondurulması, ilişiğin kesilmesi

anlamına gelmemektedir)

● Yukarıda bahsedilen sigortalı çalışma ve çalıştığını bildirme durumu 1

Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli değildir.

2.3 ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

● Dernek bursundan, aynı aileden sadece 1 kişi yararlanabilir.

● Burs süresince ve bursun dondurulması durumunda öğrenci; dernek faaliyetlerine

katılım, akademik başarı, dernek ile sağlıklı ve şeffaf iletişim, hedefleri

doğrultusunda somut adımlar atma sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

● Bursiyerler; okul, ikamet adresi, e-posta adresi, telefon numarası, iban numarası vb.

değişiklikleri dernek sorumlusuna bildirmekle yükümlüdür.

● Hayalime Ortak Ol Derneği burs yönetmeliği hakkında değişiklik yapma hakkı

Hayalime Ortak Ol Derneği Yönetim Kurulu’na aittir.

Başvuru Tarihleri:

● Başvuru tarihleri 1 Haziran - 31 Temmuz arasıdır.
● Lise ve üniversite düzeyine bu sene kayıt yaptıracak öğrenciler de

başvurusunu belirtilen tarih aralığında yapmalıdır. Sadece yerleştikleri
okulları evrakla bildirmek için 15 Ağustos'a kadar ek süre tanınacaktır.
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