YURDAER KALAYCI EĞİTİM VE KÜLTÜR BURSU
Genel Kurallar:
Sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir:
-Burslar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde ve Bolulu olup Bolu dışında öğrenim gören
T.C. uyruklu öğrencilere sağlanır.
- Eğitim ve Kültür Bursu’ndan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç
sahibi olması gerekir.
-Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara burs verilmez. (Kredi ve Yurtlar
Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve Kalkınmada Öncelikli İl Birincileri ---Bursu ile Engelli
Öğrenciler Bursu hariç).
-Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü
getirmez.

1. Başvuru, Değerlendirme, Bursiyer'e Bildirim
a)Başvurular her yıl Eylül ayında alınacak olup Ekim ayının ikinci haftasına kadar
değerlendirmeler tamamlanacaktır.
b)Burslar, öğrencinin sosyo-ekonomik ve başarı durumu değerlendirilerek tahsis edilir ve
burs verilecek öğrencilere çeşitli iletişim kanalları ile duyuru yapılır.
c)Burs başvurusu olumsuz sonuçlanan öğrencilere geri bildirim yapılmaz.
1.1 Yeni Bursiyerler:
Yeni bursiyer adayları ilan edilen tarihler arasında istenen belgeleri tamamlayarak burs
verene iletirler.
1.2. Eski Bursiyerler:
Bursiyer akademik ve disiplin durumlarını her dönem sonunda Burs verene bildirmek
zorundadır.

1.3. Bursiyer Bildirimlerinin Kontrolü:
a) Burs veren gerek görürse üniversite tarafından verilen bilgileri araştırabilir. Araştırma
sonucunda, bilgilerde yanlışlık olduğu saptandığı takdirde üniversite uyarılır.
b) Burs veren gerek görürse başvuruda istenilen ve burs başvurusu yapan kişinin verdiği
bilgileri araştırabilir.Araştırma sonucunda, bilgilerde yanlışlık olduğu saptanılan öğrencilerin,
başvurusu olumsuz sonuçlandırılır.

2. Burs Ödemeleri
2.1. Burs kapsamındaki aylık nakit ödemeler Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince yapılır.
2.2. Öğrenciye yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası, öğrencinin banka hesabına havale
edilir.
3. Burs Süresi ve Devam Koşulları
3.1. Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla 1 akademik yıldır (2 yarıyıl).
3.2. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü
programın normal öğrenim süresi kadardır. 1 yarıyıl hazırlık okuyan öğrencinin ikinci yarıyılı
da normal öğrenim süresine eklenir.
3.3. Öğrencinin dönem izni alması durumunda bursu dondurulur ancak, üniversiteye kayıt
yaptırdığının resmi belge ile bildirilmesi üzerine ,şartlarında bir değişiklik olmaması halinde
aynı burs tekrar bağlanabilir.. Bu durumda, izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine
sayılmaz.
3.4. Öğrenim gördüğü üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak
kazananların bursu ertesi yıl devam eder. Burs devamı ile ilgili kararlar bursiyer tarafından
belirlenir.
3.5. Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz
konusu bursiyerlerin bursu kesilir:

a) Sınıf veya dönem tekrarı yapan
b) Her dönem sonunda; 2 veya 3 dersten başarısız olanların ve 2.50 ortalamanın altında
olanların,
c) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilenlerin,
d) Burs almaktan vazgeçtiğini bildirenler,
e) Tarafımızdan burs aldığı süre içerisinde “Yurdaer Kalaycı Eğitim ve Kültür Bursu” dışında
başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan, (Kredi ve Yurtlar Kurumundan
alınan öğrenim kredisi ve Kalkınmada Öncelikli İl Birincileri Bursu, Engelli Öğrenciler Bursu ve
Şartlı Bağış Başarı Bursu hariç)
f) Disiplin cezası alanlar,
g) Tutuklananlar,
h) Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunanlar,
ı) Burs veren tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında teslim etmeyenlerin,
i) Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan,
j) Vefat edenlerin,
k) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışanların (staj dışında),
bursları burs veren tarafından durumu değerlendirilerek bursu kesilebilir.

kişilerin

Bu gibi hallerde burs alan burs verenden herhangi talepte bulunamaz.
3.6. Deprem, pandemi, kaza, ağır hastalık gibi olağanüstü sebepler nedeniyle öğrenimini
dondurmak durumunda kalan bursiyerin kayıt dondurmaya sebep olan gerekçesini yazılı
bildirmesi halinde bir yarıyıl dönemi süresi ile bursunu almaya devam edebilir.
Bu durum tamamen burs verenin takdirindedir.
3.7. Yatay geçiş ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin istenilen koşulları
sağladığı takdirde bursu devam eder. Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile
yeni bölümde verilecek burs süresi toplamı yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla
olamaz.
3.8. Burs kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin burs verene iletilmesi üzerine
durumu değerlendirilerek yürürlüğe konulur. Geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış
ödemeler, bursiyerden talep edilebilir.

3.9. Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtiçi/dışı eğitim programına
giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak
bursiyerler, tarafımızca istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde yurtiçinde/dışında
bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam edebilirler.
3.10. Yurt dışı öğrenci değişim programından yararlanan ve değişim programında aldığı
derslerin denkliğinin bulunmaması vb. nedenlerle eğitimi normal öğrenim süresinde
tamamlanamayan bursiyerin burs süresine ek bir dönem (yarıyıl) eklenebilir. Ayrıca
bursiyerin çift anadal / yan dal yapması halinde de öğrenim süresinin uzadığı durumlarda da
burs süresine en fazla iki dönem (yarıyıl) eklenebilir.
4. Burs Almaya Yeniden Hak Kazanma
4.1. Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır.
a) Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi
b) Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi
c) Sınıfta kalanların veya dönem tekrarı yapanların ertesi ders yılında/dönemde bir üst
sınıfa/döneme geçmesi (öğrenim süresince mazeretsiz olarak iki ders yılına eşit bir süreyi
tekrar etmek zorunda kalanlar hariç)
d) Öğretim kurumundan kaynaklanan nedenlerle zamanında sağlanamayan bilgi ve
belgelerin, bursun kesilme süresi bir dönemi aşmamak koşuluyla, Burs verene iletilmesi
4.2. Bu maddede bahsedilen nedenlerle burs ödemelerinin yeniden başlatılması gerekli bilgi
ve belgelerin tarafımızca alındığı tarihi izleyen aybaşından geçerli olur ve geriye dönük
ödeme yapılmaz.
5. Bursun Devamı
Öğrenimine başarıyla devam eden öğrencilerin bursları, burs almaya başladıkları tarihten
başlayarak kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresi dahilinde devam
eder. Burs ödeme süresi lisans programları için 4 yıl olup hazırlık sınıfı için tüm lisans
öğrencilerine sağlanan burslarda olduğu gibi azami bir ders yılı için burs ödenir. Bursiyerlerin
başarı ve disiplin durumları her dönem başında öğretim kurumundan onaylı belgeleri
bursiyer tarafından tarafımıza iletmesi koşuluyla devam edilir.

