
BALIKESİR SIRRI YIRCALI ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ 

BURS VE SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ 

 

 1.AMAÇ  

  Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Mezunları Derneği’nin (Dernek), Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nde 

(SYAL) okuyan ya da SYAL dan mezun olan öğrencilere, eğitimlerini sürdürmelerine destek olmak amacıyla burs 

ve sosyal yardım sağlamasına ilişkin işleyişi düzenlemektir. 

 

 2.KAPSAM 

  Dernek tarafından SYAL öğrencilerine ve SYAL dan mezun olan öğrencilere burs ve sosyal yardım 

sağlanmasıyla ilgili usul ve esaslar. 

 

 3.YARARLANICILAR 

 a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak esastır. 

b) Dernek SYAL dan mezun olan ve lisans eğitimine devam eden ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle 

eğitimini sürdürmekte zorlanan öğrencilere eğitim bursu sağlar. 

 c)Dernek SYAL da okumakta olan ancak maddi yönden zor durumda olan öğrencilere yemek, ulaşım, 

kitap, eğitim ekipmanlarının bedelinin sağlanması gibi konularda yardımda bulunur. 

 

 4.BURS VE SOSYAL YARDIM KOMİTESİ 

 Dernek Yönetim Kurulu göreve geldikten sonra en geç takip eden ilk 3 ay içinde yönetim kurulundan 1 

(bir)  ve dernek üyelerinden 4 (dört) gönüllü ile Burs ve Sosyal Yardım Komitesi’ni (KOMİTE) oluşturur. 

 Komite; yönetim kurulu adına yetkilidir. Yönetim kurulunun oluşturacağı bütçeye göre kontenjanı 

oluşturur. Burs ve sosyal yardımda bulunulacak öğrencileri belirleyerek işleyişi ve kontrolü sağlar. 

 

 5.BURS KAYNAKLARI 

 Dernek, aidat ödemeleri ve elde ettiği gelirlerden, derneğin devamlılığını ve güçlenmesini sağlayan 

giderlerinin dışında kalan kısmını burs ve sosyal yardıma ayırma amacındadır. 

 Derneğin yaptığı burs ve sosyal yardımda bulunma çağrılarına yanıt vererek bağışta bulunan üye, 

mezun ve gönüllülerden elde edilen gelirler kaynak olarak kullanılır. 

 Dernek, yardımını şahsen yapmak isteyen gönüllülerin talep ve taahhütlerini değerlendirir ve   ihtiyaç 

sahiplerine yönlendirerek kaynak oluşmasında rol alır. Gönüllünün taahhüdünü yerine getirmemesi 

durumunda Dernek yardımı kaynakları ölçüsünde   devam ettirme amacındadır. 



 6.MİKTAR 

 a) Lisans öğrencilerine verilecek yardım ve burs miktarı her yıl bütçeye göre komite tarafından 

görüşülerek belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. 

 b) SYAL da okuyan öğrencilere yapılacak yardımın miktarı yardımın konusuna göre okul ile görüşülerek 

belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. 

 

 7.SÜRE 

 a) Lisans Öğrencileri İçin: 

Eğitim bursu her eğitim yılı ekim ayı itibariyle 9 (dokuz) ay boyunca verilir. 

Öğrencinin normal eğitim süresi boyunca 4 (dört) yıl süreyle verilir. Hazırlık okuyan öğrenciler için bu 

5 (beş) yıldır. 

Ara sınıflarda burs almaya başlayan öğrencilerde burs süresi, bursun başladığı tarihten mezuniyete 

kadar, sene kaybı olmaksızın hesaplanan süre kadar olmalıdır. (Örnek: İkinci sınıfın başında burs almaya 

başlayan öğrenci için 3 sene) 

Bunun dışına çıkılmasını gerektirecek özel durumlar Komite tarafından ayrıca değerlendirilir. 

 b) SYAL da Okuyan Öğrenciler İçin: 

              Yardımın konusuna göre okul ile görüşülerek süre belirlenir. 

 Yapılacak yardım okulun normal eğitim süresi olan 5 (beş) yılı geçemez. 

 

 8.BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME 

 a) Lisans Eğitim Bursları: 

 Dernek, lisans eğitim bursu başvuru formunu ve istediği belgeleri dernek ofisinden, web sitesinden, 

sosyal medya hesaplarından ve belirleyeceği diğer faklı kanallardan ilan eder. 

 Aday olmak isteyen öğrenci en geç ağustos ayı sonuna kadar formu dijital ortamda doldurur ve istenen 

belgelerle beraber verilen mail adresine gönderir. 

              İstenen belgeler şunlardır: 

 

            *Dijital ortamda doldurulmuş lisans bursu başvuru formu 

             * SYAL dan mezun olduğuna dair belge veya diploma fotokopisi 

 *Kimlik fotokopisi 

*Sabıka kaydı 

*Hazırlık ve 1. Sınıf öğrencileri için üniversiteden alacakları, öğrenci olduklarına dair belge, üst sınıflar 

için transkript 



* Okuyan kardeş varsa, onların öğrenim belgeleri 

* Anne ve babaya ait maaş bordrosu ya da e-devletten alınacak emekli aylık bilgileri 

* E-devletten alınacak aileye ait tapu sorgulama ve araç sorgulama sayfa çıktıları 

* Kendisine ve/veya ailesine ait kira kontrat fotokopileri 

 

Gerekli tüm belgeler ilan edilen mail adresine e-posta aracılığıyla gönderilir. 

Komite tarafından yapılan değerlendirmede uygun görülen öğrenci gerekli evraklarla birlikte yüz yüze 

görüşmeye çağrılır. Yapılan görüşmede de uygun görülürse yönetim kurulunun onayına sunulur ve ekim ayı 

itibariyle bursa başlanır. Burslar her ayın 15 ila 20 si arasında olmak kaydıyla öğrenciye ait banka hesabına 

yatırılır. 

Burs almakta olan öğrenciler her eğitim yılı başında, belirtilen süre içinde (ağustos ayı sonuna kadar) 

komite tarafından tekrar değerlendirmek üzere başvurusunu güncellemek durumundadır. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması ve öğrencinin beyanında değişiklik olduğunu bildirmemesi 

durumunda burs kesilir. 

Başvuru koşullarına uymak adayın sorumluluğundadır. Uyulmaması halinde komite olumsuz karar 

verebilir. 

Öğrenciler başarı kriterlerini sağlamak durumundadır.  Bunlar: 

*Hazırlık sınıfları için üniversiteye giriş puanı, 

*1. Sınıflar için üniversiteye giriş puanı ve hazırlık sınıfı geçme notu, 

*Ara sınıf öğrencileri için alt sınıf veya yarıyıllardan iki dersten daha fazla başarısız dersi olmaması ve 

genel başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 2,20 veya 100 üzerinden en az 60 olması, 

*Önceki yıl/yıllarda dernekten burs alan öğrenciler için: Başarılı öğrencilerin bursları devam eder, 

notları başarı kriterlerinin altına düşen öğrencinin genel durumu Komite tarafından değerlendirilerek burs 

vermeye koşullu olarak devam edilebilir. Ancak durumun düzelmemesi ve bundan öğrencinin sorumlu 

olduğuna karar verilmesi halinde burs kesilir. Daha sonra başarı kriterlerini yerine getiren öğrencinin bursu 

başvurusu halinde tekrar devam ettirilebilir ancak geçmişe dönük ödeme yapılmaz. 

Eğitim kurumunu   değiştiren öğrencinin bursuna bir önceki kurumun süresi esas alınarak devam edilir 

ve o kurumun eğitim süresine göre sona erer. 

Öğrencinin başka bir eğitim bursu daha alması durumunda, öğrenci Komite tarafından tekrar 

değerlendirilir ve bursun kesilip kesilmeyeceğine karar verilir. 

 

b) SYAL da Okuyan Öğrencilere Sosyal Yardım: 

Dernek, başvuru formunu ve istediği belgeleri dernek ofisinden, web sitesinden, sosyal medya 

hesaplarından ve belirleyeceği diğer faklı kanallardan ilan eder. 

Yardım almak isteyen öğrenci sosyal yardım başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak istenen 

belgelerle beraber derneğe e-posta ile veya okulu aracılığıyla gönderir. 



Gerekli belgeler: 

*Dijital ortamda doldurulmuş sosyal yardım başvuru formu 

*Kimlik fotokopisi 

* Sabıka kaydı 

* Öğrenim belgesi 

* Okuyan kardeş varsa, onların öğrenim belgeleri 

* Anne ve babaya ait maaş bordrosu ya da e-devletten alınacak emekli aylık bilgileri 

* Ailesi kira ödüyorsa kira kontrat fotokopileri  

 

Komite başvuruyu değerlendirir ve sonucu öğrenciye bildirir. Yardım yapmaya karar verilmesi 

durumunda okul ile görüşülerek konusunda karar verdiği yardımı öğrenci için ilgili merciiye yapar. 

Komite, okulun veya okul aile birliğinin uygun gördüğü ve bildirdiği öğrencileri değerlendirir, gerekli 

belgeleri tamamlaması koşuluyla yardımda bulunabilir. 

 

9.SORUMLULUK 

Dernek sağladığı burs ve yardımlarda karşılık beklememektedir. Ancak eğitim hayatında dernekten 

burs almış ve mezun olup iş hayatına atılan öğrencilerden derneğe üye olması, burs ve yardım programlarına 

gönüllü olarak yardımda bulunmasının öğrencinin sorumluluğu olduğu düşünülür ve beklenir. 

10.YETKİ 

Komite, başvuru sürecine ilişkin usulleri ve başvuru belgelerinin şekil ve içeriklerini belirlemeye 

yetkilidir. 

11.DEĞİŞİKLİKLER 

Bu yönetmeliğe ilişkin değişiklikler, komitenin önerisi ve yönetim kurulu onayı ile yapılır. 

12.YÜRÜRLÜK 

Bu yönetmelik, yönetim kurulunun kabulü üzerine ../../20.. tarihinde yürürlüğe girmiştir. 


