GÜNEYCE EĞĠTĠM, KÜLTÜR, SAĞLIK, KALKINMA
VE DAYANIġMA VAKFI
YÜKSEKÖĞRENĠM BURS YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ KISIM
Genel Hükümler
AMAÇ
:
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı , Vakıftan verilecek burslara ilişkin esasları
düzenlemektedir.
KAPSAM
:
Madde 2- Bu yönetmelikteki, Vakıf bursları ebeveynlerinin her ikisi veya birisi
Rize, İkizdere, Güneyce köyünden olan ve dört yıllık Üniversite ve Yüksekokullarda
öğrenim gören öğrencileri kapsar.
Bütçe şartları elverdiği takdirde, ÖSYM kurumunun yaptığı “Öğrenci Seçme
Sınavı” puanları dikkate alınarak yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören yukarda ki
nitelikleri taşıyan öğrencilere de burs verilerek kapsam genişletilebilir. Bu genişletme ile
ilgili yönetim kurulunun vereceği kararlar, vakıf merkezindeki panoda ve imkanlar
dahilinde Vakfın internet sitesinde ilan edilir.
DAYANAK :
Madde 3- Bu yönetmelik vakıf senedinin 4, 5/a-b-c ve 9/f madde ve fıkralarına
dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
:
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen “Vakıf” Güneyce Eğitim, Kültür, Sağlık,
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı’nı, “öğrenci” yüksekokul, üniversite, yüksek lisans ve
doktora öğrenimi gören öğrencileri, “Güneyce” Rize ili, İkizdere ilçesi, Güneyce beldesini,
“burs” yönetim kurulunca tespit edilen kişi başına aylık ödenecek miktarı ifade eder.
ĠKĠNCĠ KISIM
Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanının Tespiti
Madde 5- Vakıf bütçesi dikkate alınarak ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını,
Aylık burs miktarlarını, ödeme zamanını ve öğrencilerin Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi sınavı sonucundaki başarılarına göre burs kontenjanlarını, miktarını
ve zamanını belirlemeye Vakıf Yönetim Kurul yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
BaĢvuru Süresi ve ġekli , Ġstenilen Belgeler, Öğrenimle Ġlgili Hükümler
Başvuru Süresi
Madde 6- Burs almak isteyen öğrencilerin başvuruları, yönetim kurulunun
belirlediği ve duyurusunu yaptığı tarihler arasında başlar ve biter.
Başvuru Şekli
Madde 7- Burs başvurusu, Vakıf’ tan burs almak isteyen öğrencinin reşit olması
(onsekiz yaşını doldurması) halinde kendisi, reşit olmaması halinde velisi tarafından, ilgili
ve gerekli belgeler eklenerek, yazılı olarak yapılır.
İstenilen Belgeler

Madde 8a) Vakıf internet sitesinden temin edilerek doldurulacak başvuru dilekçesi imzalı
aslı,
b) Vakıf internet sitesinden temin edilerek doldurulacak burs başvuru formu
imzalı aslı,
c) Vakıf internet sitesinden temin edilerek doldurulacak yönetmeliğin imzalı aslı,
d) Öğrenci olduğuna dair okul yönetiminden alınmış belge aslı,
e) Nüfustan ya da E-devletten alınmış nüfus kayıt belgesi
f) Devam eden öğrencilerin alt sınıftan dersi olmadan bir üst sınıfa geçtiğine dair
belge aslı, (her yıl istenir)
g) Bir adet fotoğraf,
h) ÖSYM giriş belgesi,
DÖRDÜNCÜ KISIM
Bursun Kesilmesi ve Diğer Hükümler
Burs İsteminin Reddedilmesi
Madde 9- İlk başvuru için İstenilen belgeleri tamamlamayanlara ve her yılın
belgelerini getirmeyenlere burs ödemesi yapılmaz.
Bursun Kesilmesi
Madde 10- Bir üst sınıfa geçemeyenlere, suç işleyenlere, aranılan şartları
kaybedenlere, içki, sigara vs gibi kötü alışkanlıkları tespit edilenlere burs ödemeleri
kesilir ve yeniden burs verilmez.
Bursun Karşılığı
Madde 11- Burs istemi Vakıfça kabul edilen öğrencilerden ; Vakıf’tan burs alıp
öğrenimini tamamlayıp, bursları Vakıf’ça kesildiğinde ya da öğrenimlerini herhangi bir
nedenle tamamlayamamalarından sonra, iş sahibi olduklarında, işe başladıkları ayı
takiben, yada her halükarda iki yıl geçtikten sonra en az burs aldığı süre kadar, Vakfın o
tarihte en az bir öğrenci için ödediği burs bedelini aylık olarak Vakfa geri öder. Bu
düzenleme vicdani sorumluluk ve yükümlülük taşımaktadır.
Yürütme ve Yürürlük
Madde 12- Bu yönetmelik, 02/05/2004 tarihinde Genel Kurulun tasdiki ile
yürürlüğe girmiş olup, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Vakıf Genel Kurul’u
gerekmesi halinde işbu yönetmelikte değişiklik yapılması için yönetim kuruluna yetki ve
görev vermiştir.
Yönetmeliği okudum.
Ad-soyad
imza

