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FİSA Öğrenim Bursları Komitesinden:
DÜZENLİ ÖĞRENİM BURSLARI
YÖNERGESİ

Bölüm I

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 1

(1) Bu Yönergenin amacı, dernek tarafından sağlanacak düzenli öğrenim burslarına
dair ilkelerin oluşturulmasıdır.
(2) Bu Yönerge, düzenli öğrenim bursu sağlanacaklarda aranacak koşullar ile bu
burslara ilişkin gözetilecek ilkeleri kapsar.

Madde 2

Bu Yönerge, T.C.Ankara Valiliği tarafından 15.12.2015 tarihinde tebliğ edilen Fikir ve
Sanat Atölyesi Dernek Tüzüğünün otuzuncu(30) maddesi ile 25.08.2016 tarihli
Öğrenim Bursları Komitesinin Teşkili ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelgenin
on(10) ve on birinci(11) maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3

Bu Yönergede yer alan
a) Dernek: Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulu bulunan Fikir ve Sanat
Atölyesi Derneğini;
b) Tüzük: Dernek Tüzüğünü;
c) Genel Kurul: Dernek genel kurulunu;
d) Yönetim Kurulu: Dernek yönetim kurulunu;
e) Öğrenim Bursları: Dernek tarafından, öğrencilerin eğitim ve öğrenim süreçlerinde
gereken maddi desteğin sağlanması amacıyla düzenli ve karşılıksız olarak verilen burs
katkılarını;
f) GNO: Genel not ortalamasını;
ifade eder.

Bölüm II

Öğrenim Bursu Sağlanacaklarda Aranacak Koşullar

Madde 4

Dernek, düzenli öğrenim bursu sağlanacak başvuru sahiplerinde aşağıdaki koşulları
arar:
(1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası uyarınca faaliyet gösteren Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’na bağlı kamu ya da vakıf üniversitelerinin örgün öğrenim programları
kapsamında lisans düzeyinde öğrenim görüyor olmak
(2) Ekonomik olanaksızlık ya da düşük gelir düzeyi nedeniyle maddî desteğe ihtiyaç
duymak
(3) Tam zamanlı olarak çalışmıyor olmak
(4) Terör, terörün finansmanı ve anayasal suçlar bakımından sabıkasız olmak ve
bunlara ilişkin övgü ve propaganda ile bunları meşru gösterecek eylemlerde
bulunmamak
(5) Cebir veya şiddetin meşruiyetine dair eylem ve söylemlerde bulunmamak
(6) Özgür, ahlâklı, akil ve hüsnüniyet sahibi olmak
(7) Bu yönergenin Akademik Başarı Ölçütleri bölümünde sıralanan koşulları taşıyor
olmak

Madde 5

Daha önce bir lisans programından mezun olanlar için dördüncü(4) maddede sıralanan
koşullara ek olarak, ikinci programları ile birlikte (a)sosyal bilimler, (b)mühendislik,
(c)hukuk, (d)sanatta yeterlilik alanları arasında alan değiştirmiş olma şartı aranır.

Madde 6

Başvuru sahipleri, kendilerinde aranan koşulları karşıladıklarına dair bilgi ve belgeleri
gerçeğe uygun olarak sunmakla mükelleftir.
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Madde 7

Dezavantajlı Gruplar Olarak Gözetilecek Kişilerin Tanımlanmasına Dair Genel Kurul İlke
Kararı kapsamında belirlenen dezavantajlı kişilere burs sağlanmasında öncelik
tanınabilir.

Bölüm III

Öğrenim Burslarının Sağlanma Koşulları

Madde 8

Bir bursiyere, azami olarak devam etmekte olduğu lisans programının öğrenim süresi
boyunca ve her yılın eylül ayı ile takip eden yılın haziran ayları arasındaki on(10) aylık
dönemde burs sağlanır.

Madde 9

Yabancı dil bakımından hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler için hazırlık sınıfı
öğrenimi bir(1) yıldan uzun olmamak kaydıyla öğrenim süresinden ayrıca
değerlendirilir.

Madde 10

Aranan koşulları taşıyan istekliler, usul ve esasına uygun olarak lisans programlarına ilk
kayıt yaptırdıkları yıl başvuruda bulunabilecekleri gibi öğrenimlerine devam ederken de
burs başvurusunda bulunabilir.

Madde 11

Öğrenimlerine devam ederken burs başvurusunda bulunanlar için azami bursluluk
süresi, hazırlık sınıfı hariç olmak üzere lisans programına giriş yaptıkları akademik
yıldan itibaren programlarının öğrenim sürelerinin sonuna dek hesap edilecek yıl
kadardır.

Madde 12

Öğrenim bursu sağlanmasına karar verilenler dernek tarafından hazırlanmış olan
taahhütnameyi bizzat imzalayarak derneğe ilettikten sonra burs ödemeleri başlatılır.

Bölüm IV

Akademik Başarı Ölçütleri

Madde 13

Bursiyerlerin GNO bakımından öğrenim boyunca art arda iki(2) defadan fazla
dört(4,00) üzerinden iki(2,00) veya denginin altına düşmemiş olması gözetilir.

Madde 14

Öğrenimine devam etmekte olanlar ilk başvurularından itibaren, yeni kayıt yaptıranlar
ise takip eden ilk akademik dönemden (yarıyıldan) itibaren her dönemin (yarıyılın)
sonunda GNO bilgilerini içeren ders dökümü ya da öğrenim belgesini sunmakla
mükelleftir.

Madde 15

Hazırlık sınıfı okuyanlar/okuyacak olanların bursları, hazırlık sınıfını tekrarsız olarak
tamamlamaları koşuluyla devam ettirilebilir.

Bölüm V

Başvuru Şekli ve İlgili Belgeler

Madde 16

Dernek tarafından hazırlanacak olan başvuru formunda aşağıdaki bilgilerin yer alması
gerekir:
(1) Başvuru sahibinin nüfusa kayıtlı olduğu haliyle isim bilgileri
(2) TC ya da yabancı kimlik numarası
(3) İkamet adresi, elektronik posta adresi ve cep telefonu numarası
(4) Öğrenim durumunu gösteren
a. yeni kayıt yaptıranlar için kayıt belgesi
b. öğrenimine devam edenler için öğrenci belgesi ya da güncel öğrenci kimliği
(5) Adayın mevcut durumunu, varsa çalışma ya da staj bilgilerini, mümkünse aile
fertlerine ilişkin çalışma durumu bilgilerini beyan ettiği özgeçmişi
(6) Aday hakkında bilgi alınabilecek iki(2) kişinin isim, meslek, telefon ve e.posta
adresi bilgileri
(7) Banka adı, şube kodu, hesap numarası ve IBAN dâhil olmak üzere Türkiye’de
kurulu bir bankada başvuru sahibi adına açılmış vadesiz mevduat hesap bilgileri
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Madde 17

Başvuru sahiplerinin iletmek isteyecekleri destekleyici diğer bilgi ve belgeler,
başvurunun değerlendirilmesi için zorunluluk arz etmez; ancak derneğin değerlendirme
sürecine katkı sağlayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Madde 18

Burs başvurularına ilişkin duyurular derneğin internet sayfası ile sosyal medya
hesapları üzerinden yapılır.

Madde 19

Burslara ilişkin her türlü başvuru, derneğin göstereceği internet sayfası üzerinden
çevrimiçi formlar aracılığıyla yapılmalıdır.

Madde 20

Burs duyuruları, her yıl en geç 10 Ağustos tarihinde ilan edilir. Başvuruların 30 Ağustos
tarihlerine dek yapılması esastır.

Madde 21

Derneğe ulaşan başvurulara ilişkin değerlendirme en geç 15 Eylül tarihinde
sonuçlandırılır. Burs almaya hak kazanan bursiyerler elektronik posta yoluyla
bilgilendirilir.

Bölüm VI

Bursların Kesilmesi

Madde 22

Bu yönergede belirtilen şartları kaybeden, taahhütlerini yerine getirmediği tespit
edilen, imza ettiği taahhütnamenin şartlarını ihlal eden ya da gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu belirlenen bursiyerlerin bursları kesilir.

Madde 23

Sağlanan burslar kazanılmış hak sayılmayacağından, olağanüstü durumlar, afetler, ani
ekonomik değişiklikler, salgın hastalıklar gibi beklenmedik koşullarda ya da bu koşullar
oluşmamış olsa bile gerekli görülmesi halinde dernek yönetimi tarafından tamamen ya
da kısmen dondurulabilir, askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir.

Madde 24

Kayıt dondurma, uzaklaştırma ya da sair tecziyelerden dernek yönetimi
bilgilendirilmelidir. Bu durumlarda bursun devamına ilişkin karar, kişi ve olay özelinde
değerlendirilir.

Madde 25

Burs sağlanması, devamlılığı ya da kesilmesine ilişkin nihai karar her koşulda yönetim
kurulunun yetkisindedir.

Bölüm VI

Geçici Madde ve Yürürlük

Madde 26

2016-2017 akademik yılında sağlanacak öğrenim bursları için bu yönergenin yirmi(20)
maddesindeki ilan tarihi 2 Eylül 2016, başvuru bitiş süresi ise 15 Eylül 2016 olarak;
yirmi birinci(21) maddedeki değerlendirme tarihi 20 Eylül 2016 olarak belirlenmiştir.

Madde 27

Bu yönerge yönetim kuruluna sevk tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Madde 28

Yönetim kuruluna öneri niteliğindeki bu yönerge hükümlerinin dernek adına yönetim
kurulu tarafından yürütülmesi tavsiye olunur.

