- EK II -

BURSLARA İLİŞKİN ŞARTLAR VE
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
-LİSANS PROGRAMLARI İÇİN1.

Türk Loydu Bursları, Vakıf tarafından her eğitim-öğretim dönemi öncesinde yeniden tespit
ve ilan edilecek kontenjan, tutar ve sürelerde olup, karşılıksız, kısmen karşılıklı, şarta bağlı
veya karşılıklı olarak verilebilir.
Burslar başta Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği programında olmak üzere,
Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi bünyesinde hizmet verilen sektörlere özgü programlar
ile Yönetim Kurulunun Vakıf Senedi kapsam maddesinde tanımlanan alanlarda belirleyeceği
programlarda öğrenim gören Lisans ve Lisansüstü öğrencilere ve/veya akademisyenlere
verilecektir. (Türk Loydu Vakfı Burs Yönetmeliği Madde 5)

1.

Burs yardımları;
 T.C. Vatandaşı olan,
 Vakıf bursuna aday olabilmek için, her aday maddi imkanlarına yönelik ailesinin ve/veya
kendisinin gelir durumunu gösteren belgeleri sunmak zorundadır. Bilgilerin eksik veya
yanlış olarak verildiği tespit edilen bursiyerin bursu Vakıf tarafından kesilir ve bursiyere
yapılan ödemelerin Vakfa geri ödenmesi talep edilebilir.
 Lisans bursları; lisans kademesinde eğitim ve öğrenim gören öğrenciler için, hazırlık
sınıfına veya birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrenciler ile ara sınıf öğrencilerine
verilebilir. Burs dağıtımında başvuru sahibi öğrencilerin maddi imkanları dikkate alınır.
Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda gösterilmiştir:
Birinci sınıfa başlayan öğrenciler için varsa hazırlık sınıfından başarılı olmak, ara sınıf
lisans öğrencileri için alt dönemlerden başarısız dersi olmaması ve genel ağırlıklı not
ortalaması 4 üzerinden en az 2.50 olması şartları aranır. Burs almış lisans öğrencisinin
takip eden yıldaki bursunun devam edebilmesi için genel ağırlıklı not ortalaması 4
üzerinden en az 2.50 ve alttan en çok 2 dersten başarısız olma şartları aranır.
Başka bir kurumdan/kuruluştan lisans ya da lisansüstü öğrenim bursu almakta olan
bursiyer adaylarının başvuruları bu yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca değerlendirilir.
(Türk Loydu Vakfı Burs Yönetmeliği Madde 6)

2.

Burslar önceden ayrı olarak belirlenmediği takdirde karşılıksız olup, herhangi bir hizmet
veya yükümlülük gerektirmez.

3.

Burs ödemeleri, her ay Vakıfbank hesabına havale edilir. Lisans ve Lisansüstü öğrenci
bursları, her bir eğitim öğretim yılının Ekim ayında başlamak üzere 9 (dokuz) ay süre ile
verilir.

4.

Burs alan lisans ve lisansüstü öğrencileri, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine
getirmeyi, okullarına ve derslerine aksatmadan devamı kabul etmiş sayılır.
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5.

Burs alan öğrencilerin, burs aldıkları döneme ait güz ve bahar yarıyılları başında
okullarından alacakları öğrenci kayıt belgelerini Türk Loydu Vakfı’na göndermeleri kendi
sorumluluklarıdır. Öğrenci kayıt belgelerini her bir yarıyıl başında göndermeyenlerin
burslarının ödenmesi askıya alınacaktır. Bursunun devam edip etmeyeceğine karar
verilecektir.

6.

Lisans ve lisansüstü bursiyerlerin, burs aldıkları döneme ait öğrenci not çizelgeleri /
öğrenim belgeleri (transkript) Eğitim Öğretim yılı sonunda öğrenim gördükleri
Üniversitelerin ilgili birimlerinden toplu olarak sağlanır. Üniversitelerden sağlanamayan
yukarıda anılan belgeler bursiyer öğrenciler tarafından Eğitim Öğretim Yılı sonunda Türk
Loydu Vakfı’na gönderilmelidir.

7.

Bursların kesilmesi: Vakıf tarafından verilen burslar:
a) Bursiyer öğrencinin, Vakıf Burs Yönetmeliğin 5 ve 6.maddelerinde belirtilen
şartları taşımadığının sonradan Vakıf tarafından tespit edilmesi halinde,
b) Herhangi bir disiplin cezası alması durumunda,
c) Yüz kızartıcı, hürriyeti bağlayıcı bir ceza alınması durumunda,
d) Eğitimini aksatacak veya engelleyecek bir hastalık veya sakatlık halinde,
bursun sürdürülüp sürdürülmeyeceği Vakıf Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve
karar verilir.

8.

Vakfın verdiği bursa ilaveten başka bir kurum veya kişiden burs veya yardım alan
öğrencilerin burslarının diğer kurumdan alınan bursun miktarı ile koşulları göz önünde
tutularak kesilip kesilmemsine Vakıf Yönetim Kurulu karar verir. (Türk Loydu Vakfı Burs
Yönetmeliği Madde 7)

9.

Vakıf Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde, bursları hiçbir sebep göstermeksizin
kısmen veya tamamen kesme yetkisine sahiptir. Bu husus burs için yapılacak duyurularda
açıkça belirtilir.

LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİSİ BURS BAŞVURU BELGELERİ
1)
Türk Loydu Vakfı Burs istek formu (istenilen bilgiler doldurulmalı)
2)
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3)
Adli Sicil Belgesi ( Cumhuriyet Savcılığı ya da E-devlet uygulaması aracılığıyla)
3)
Kayıtlı olduğu lisans programı ile ilgili transkript belgesi (başarı ve kayıt durumu) ve
öğrenci belgesi
4)
İkametgâh belgesi
5)
Üniversiteye 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılında yeni kayıt yaptırmışsa Lisans
Yerleştirme Puanını içeren ÖSYM belgesi
6)
Lise mezuniyet ortalaması belgesi (2018/2019 Eğitim Öğretim Yılında üniversiteye yeni
kayıt yaptıranlardan talep edilmektedir.)
7)
Başvuru formunda Anne ve Baba ile ilgili beyan edilen bilgilere ait sunulabilecek belgeler
(İş durumu, Ailenin durumu, Aile kirada kalıyorsa kira kontratının birinci sayfası, vb.)
8)
Ailenin ve öğrencinin gelir durumu ile ilgili sunulabilecek belgeler
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