
İZİKAD (İZMİR İŞ KADINLARI DERNEĞİ) 

BURS YÖNERGESİ 

MADDE 1. AMAÇ, KAPSAM VE GEREKÇE 

Burslar toplumumuzun geleceği olan gençlerimize, kendilerinden beklenen sorumlulukları tam olarak 

yerine getirebilmeleri ve eğitimleri süresince yeterli bir yaşam standardına sahip olmalarının 

sağlanması ve onlara moral desteği sağlanma amacıyla verilmektedir. Bursların amacı öğrencilere 

sadece para yardımı yapmak değildir. Maddi yardımın yanı sıra gençlerin kişilik kişiliklerinin tam ve 

uyumlu olarak gelişebilmesi için belli manevi desteklere de ihtiyaçları vardır. Bu amaçla dernek 

üyelerinden burslu öğrencilere burs komitesi tarafından destek olunması, rehberlik edilmesi de esas 

alınır. 

İşbu yönergenin amacı; İZİKAD (İZMİR İŞ KADINLARI DERNEĞİ) derneğinin tüzüğünde olan amaçlara, 

ekonomik durumu ve öğrenim başarıları bu yönetmelik hükümlerine uygun kız öğrencilere, 

eğitimlerini sürdürebilmeleri ve bitirmeleri için karşılıksız maddi yardımda ve manevi destekte 

bulunmaktır. 

Bu Yönerge, öğrencilerin eğitim öğretim kalitesini yükseltmek, başarılı öğrenciler ile birlikte tüm 

öğrencileri eğitim ve öğretime özendirmek, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla 

İZMİR İŞ KADINLARI DERNEĞİ tarafından verilecek bursların ortak esaslarını düzenlemek, Öğrenci 

bursları ortak esaslarını ve aşağıda öngörülen ölçütler çerçevesinde burs almaya hak kazanan 

öğrencilerin, bu haklarını nasıl ve ne şekilde kullanabileceklerini, burslara başvuru koşul ve 

sorumluluklarını, düzenleme amacıyla hazırlanmıştır. 

 

MADDE 2. BURS SAYISI VE MİKTARI 

Her yıl kaç öğrenciye burs verileceği ve aylık burs miktarları İzmir İş Kadınları Derneği Sosyal 

sorumluluk ve Farkındalık  Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  

MADDE 3. BURS VE YARDIM FONU 

Fon gelirleri aşağıda yazılı olanlarla sınırlı olmamak üzere; 

a) Dernek tüzüğüne uygun olarak elde edilen gelirlerden Yönetim Kurulu Kararı ile ayrılan pay; 

b) Burs amacıyla kişi ve kurumlardan yapılan bağışlar; 

c) Burs fonu oluşturma amacıyla dernek etkinliklerinden elde edilen gelirler; 

d) İsmine burs vermek isteyen  (bağışverenlerden) alınacak bağışlar; 

e) Sair gelirlerden oluşur. 

MADDE 4. BURS VE YARDIM ESASLARI 

a) Burslar karşılıksızdır. 

b) Burslar her yıl  12 ay süresince verilir, ödemeler her yıl Ekim ayında başlar.  

c) Önceki yıllarda burs alan öğrenciler de her yıl yeniden başvururlar ve başvuruları diğer 

başvuranlardan herhangi bir öncelik sırası almaksızın değerlendirmeye alınır. 

d) Dernek bu bursu vermeye başlaması halinde bu dernek için devamlılık arz eden bir 

yükümlülük olmayıp dernek burs bütçesine göre dönem içerisinde burs miktarlarını azaltabilir 

veya tamamen ortadan kaldırabilir. Burs verilen öğrenci sayısında azaltma yoluna gidebilir. 

e) Öğrencinin durumuna veya derneğin alacağı karara veya burs verme ölçütlerine aykırılık 

halinde dernek burs vermekten imtina edebilir. 



f) Geç başvurularda veya süresinde yapılmış olsa bile dernekçe burs verilmesine Ekim ayından 

sonra karar verilmesi halinde dernek geçmişe yönelik herhangi bir ödeme yapmaz. 

g) Bursların ödenmesinden dernek sorumludur. 

h) Burs ödenme şekli Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla belirlenir ve bursiyerlere bildirilir. 

MADDE 5. BURS BAŞVURU KOŞUL VE ÖLÇÜTLERİ İLE ŞEKLİ  

Başvuru Koşulu; 

  4 yıllık lisans öğreniminin herhangi bir kademesine devam eden KIZ öğrenciler başvurabilecektir. 

Ayrıca adaylarda şu özellikler aranır; 

a) T.C. Vatandaşı olmak; 

b) Bekâr olmak; 

c) Faal ve başarılı bir öğrenci olmak; 

d) Başka bir kişi veya kurumda burs almıyor olmak; 

e) Ekonomik desteğe gereksinimi olmak ; 

f) Çağdaş, laik ve Atatürkçü düşünceye sahip olmak; 

g) Taksirli suçlar hariç suç işlememiş olmak; 

h) Disiplin cezası almamak; 

i) Kötü alışkanlıklara sahip olmamak; 

İLK KEZ BAŞVURANLAR İÇİN BAŞVURU ŞEKLİ; 

A) BURS BAŞVURUSU İÇİN 

Burs alma talebinde bulunan öğrenci öncelikle(EK 1) de bulunan Başvuru dilekçesi ile (EK 2)’deki 

tanıtım belgesini doldurarak öğrenci olduğunu ve başarı durumunu gösterir belge ile birlikte dernek 

burs komitesine sunar. 

B) BURS TALEBİ KABULÜNDEN SONRA 

 Sosyal dayanışma ve farkındalık Komitesinin başvuruyu incelemesinden sonra, yönetim kurulunca 

öğrenciye burs verilmesine karar verilir ise kabul kararını müteakiben öğrenciden tanıtım 

belgesindeki bilgilere ek olarak aşağıda sıralanan belgeleri sunması istenir. 

a) Öğrenci olduğuna dair (Müracaat anında sunmamış ise) ;  

aa) Okulundan resmi belge, 

bb) Öğrenim başarı durum belgesi, 

cc) Öğrenci kimlik kartı fotokopisi 

dd) Üniversiteye ilk kez girenler için ÖSYM sonuç belgesi 

b) Herhangi bir kurum ve kuruluştan, özel kuruluş ve girişimciden burs almadığına dair yazılı 

bildirim, 

c) Aile bireyleri (anne, baba, kardeşler) gelir ve malvarlıklarına ilişkin yazılı bildirim ve ailenin 

aylık gelirini gösterir resmi belge, Kira kontratı, 

d) Muhtarlık veya noterden onaylı nüfus cüzdanı sureti, 

e) Kalmakta ise yurt ücreti ödeme dekontu, 

f) İkâmetgah belgesi, 

 



İlk kez burs alanlar için gerekli olan belgeler yukarıda yazılı olup ikinci veya müteakip kez yapılan burs 

başvurularında sadece değişen bilgilere ait belgeler öğrenci tarafından derneğe yeniden sunulur.  

MADDE 6. BURSLARIN KİMLERE VERİLECEĞİ VE ARANACAK KOŞULLAR 

Bursun amacı öncelikle öğrencileri öğrenim giderlerine ve zorunlu ihtiyaçlarına destek olmaktır. Burs 

verilecek kişilerin seçiminde adayın maddi olanaksızlığı ön planda tutulacaktır. Ancak maddi 

olanakları kısıtlı adaylar arasında seçim yapılırken başarı kriteri göz önünde bulundurulur. Burs 

verilecek kişinin geçmişte ve gelecekte beli başarı kriterini doldurma koşulu vardır. 

Söz konusu burstan yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru süresi içinde, yukarıda belirtilen 

belgelerden  başka derneğin belirleyeceği ve talep edeceği form ve belgeleri gerektiği gibi doldurup 

imzalar ve gerekli adrese teslim eder. 

Başvuru süresi sonunda toplanan formlar yönetim kurulunca incelenir ve uygun görülen adaylar ile 

gerektiğinde yüz yüze görüşülerek burs verilmeye layık görülen öğrenciler saptanır.  Aday sayısının 

verilecek burs sayısından fazla olması halinde aynı sayıda yedek burs adayı da saptar. 

 İZİKAD derneği burs için başvuruda bulunan kişilerde aşağıdaki nitelikleri arar: 

a) Maddi olanakları kısıtlı olmak 

 İZİKAD dernek öğrenim bursu maddi olanakları kısıtlı öğrencilere verilir. Bunun için her aday 

ailesinin ve kendisinin malvarlığı ve gelir durumunu tam olarak beyan eder. Bilgilerin eksik ve 

yanlış ve olarak verildiği tespit edildiği takdirde burs,  yönetim kurulu tarafından kesilir. 

Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci bursunun kesilmesini talep eder. 

Burs verilme koşullarının ortadan kalkmış olmasına rağmen bu talepte bulunmayan öğrencinin 

durumu tespit edildiği takdirde burs,  yönetim kurulu tarafından kesilir. 

 b) Öğrenim gördüğü alanda başarılı olmak 

MADDE 7. BURS VERİLECEK KİŞİLERİN SAYISININ, BURS MİKTARININ VE SÜRESİNİN 

ELİRLENMESİ 

7.1 Burs miktarı ve kaç kişiye o yıl burs verileceği, her öğretim yılından evvel “ sosyal dayanışma 

ve farkındalık komitesi” tarafından belirlenir ve yönetim kurulunca onaylanır. 

7.2 Burs verme ölçütlerine uyan öğrenciler yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

7.3 Yönetmelikte belirtilen ölçütlere uygun aday sayısının burs sayısından fazla olması halinde  

yönetim kurulu  tarafından puanlama yapılır.  

7.4 Listenin başından başlayarak, o yıl için Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş sayıya kadar 

olan öğrenciler belirlenir.  

7.5 Söz konusu öğrenciler komite tarafından Yönetim Kurulu’na teklif edilir. 

 7.6 Yönetim Kurulu kararı ile burs tahsisi gerçekleştirilir. 

7.7 Burslar her yıl Ekim ayından başlamak üzere , 12 ay süresince verilir   

7.8 Dernek gerekli gördüğü hallerde, bildirimde beyan edilen hususların doğruluğunu her zaman 

araştırabilir; yanlış beyanda bulunulduğunu tespit ederse verilmekte olan bursu kesebilir. 



 7.9 Bursların yılı takip eden diğer yıllarda devam etme yükümlülüğü yoktur. Her yıl ayrı 

değerlendirme yapılır. 

MADDE 8. BURSUN VERİLME ŞEKLİ 

Burs verilmesine karar verilen bursiyer adayına ekte örneği bulunana bir kabul yazısı ve ekinde 

yönetmelik örneği gönderilir. Bursiyerin yükümlülük belgesini imzalamasından sonra burslar 

bursiyerin açtıracağı hesap ile banka kanalıyla ödenir. Her ay yapılan ödememler için ayrıca gider 

makbuzu düzenlenir ve bursiyere kimlik bilgileri de yazılmak suretiyle imzalatılır. Gider makbuzu, 

banka dekontuna iliştirilerek muhasebe kayıtlarına işlenir. Burs sayısı çok ise gider makbuzunun 

arkasına bir liste yapılarak, makbuza ekli liste notu düşülür. Ekli listelerde bursiyerlerle ilgili 

makbuzda yer alması gereken bilgiler bulunur.  

 

MADDE 9. İSME ÖZEL BURSLAR 

İstem halinde izikad derneği kanalıyla kendi ismine burs vermek isteyen burs verenlerin (bağışçıların) 

bu istemleri kendi ismi ile birlikte  İZİKAD isminin geçmesi ve işbu yönetmelikte var olan koşulların 

herhangi bir ayrım ve değişiklik yapılmadan bursiyere/bursiyerlere uygulanması koşuluyla kabul 

edilebilir.  Burs verenin burs bağışı için asgari süre dernekçe belirlenen bir dönem içindir.  Burs veren 

bağışçı ödemeyi defaten yapabileceği gibi asgari aylık ödemeler şeklinde de yapabilir. Gerekli bağışı 

yapmaması halinde dernek Yönetim kurulunun alacağı karara göre gerektiğinde kaldırılır veya bu burs 

bağışçı adına dernek tarafından verilmeye devam edebilir.  

MADDE 10. ÖĞRENİM BURSU DIŞINDAKİ BURSLAR 

Dernek Sosyal Dayanışma ve Farkındalık komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile yukarıda 

belirlenen esaslar haricinde sadece öğrenime bakılmaksızın spor, kültürel, sosyal ve sanat ve benzeri 

dallarda da başarılı öğrencilere veya özürlü öğrencilere veya doğal afete maruz kalmış öğrencilere 

veya belirlenecek diğer dallarda Ülkemiz adına başarılı sonuçlar elde eden öğrencilerin başarılı 

oldukları dallarda desteklenmesi amacıyla, işlem ve takibi dernek tarafından yapılmak üzere ve 

yukarıdaki hükümler geçerli olarak uygulanmak koşulu ile değişik isimlerde burslar tahsis edilebilir. 

MADDE 11. YÜRÜRLÜLÜK 

Bu Yönerge  İZİKAD …….. tarihli oturumunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK 1 

 İZMİR İŞ KADINLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA  

Derneğinizin başarılı ve aile gelir durumu sınırlı olan öğrencilere verdiği burstan yararlanmak 

istiyorum. 

Burs yönergesini inceledim ve içeriğindeki koşulların bana uygun olduğunu beyan ile kabul ediyorum 

Bursun verilmesi halinde yönetmelikte geçen koşulları yerine getireceğimi ve vicdani yükümlülük 

belgesini imzalayacağımı taahhüt eder; başka bir kişi veya kurumdan herhangi bir burs almadığımı 

beyan ederim. 

 

Talep edilen belgeler ekte sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

 

Burs Talebinde Bulunan  

Adı Soyadı, 

Tarih 

İmza 

 

(18 yaşından küçükler için) 

VELİSİ 

 

ADI VE SOYADI 

TARİH VE İMZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK 2 

ÖĞRENCİ TANITMA BELGESİ 

                                                                                                                                        FOTOĞRAF 

 

 

1- Adı, Soyadı 

2- Doğum Tarihi (gün, ay, yıl) 

3- Doğum Yeri (İlçe, il) 

4- Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer (İlçe, İl) 

5- Uyruğu 

6- Cinsiyeti 

7- Bedensel özürü veya  

önemli bir rahatsızlığı varsa nedir? 

8- Son bitirdiği okulun adı,  

bitirme yılı, mezuniyet derecesi 

9- YGS/LYS puanı, yılı ve puan türü 

10- Fakülte/ Bölüme giriş sırası 

11- Öğrenci Numarası 

12- Öğrenime devam edeceğiniz okulun  

adı, bölümü, sınıfı 

13- Öğrenime devam edeceğiniz okulun  

bulunduğu il ve ilçe 

14- Öğrenim sırasında kaldığınız ikametgâh  

adresiniz, posta kodu ve 

telefon numaranız 

15- Öğrenimi kimin yanında/nerede  

kalarak sürdürüyorsunuz? 

16- Kira veriyorsanız ne miktar  

aylık kira veriyorsunuz? 

17- Ailenizin ikametgah adresi,  

posta kodu ve telefon numarası 

18- Başka herhangi bir resmi veya  

özel kurumdan burs veya kredi  

alıyor musunuz? Nereden? 

19- Baba Adı-Soyadı 

20- Öğrenim durumu 

21- Çalışıyor mu? Çalışıyor ise mesleği 

22- Emekli mi? Emekli ise son görevi 

23- Vefat etmiş ise vefat yılı 

24- Anne Adı, Soyadı 

25- Öğrenim durumu 

26- Çalışıyor mu? Çalışıyor ise mesleği 

27- Emekli mi? Emekli ise son görevi 

28- Vefat etmiş ise vefat yılı 

29- Anne baba beraber mi? 

Boşanmış mı? Ayrı mı? 



30- Kardeş sayısı, adları, yaşları,  

öğrenim durumları 

31- Sizin ve ailenizin geçim sorumluluğu 

kimin üzerindedir? 

32- Aile reisinin bakmakla yükümlü 

olduğu fert sayısı 

33- Babanın yıllık net geliri 

(Vefat etmiş ise bağlanan maaşın geliri) 

34- Annenin yıllık net geliri 

(Vefat etmiş ise bağlanan maaşın geliri) 

35- Kardeşin yıllık net geliri 

36- Aileye ait başka gelir varsa nedir? 

37- Ailenin toplam - yıllık net geliri  

38- Ailenin ikamet ettiği ev kendilerine mi ait 

Aileye ait ise değeri? Kira ise kira miktarı? 

39- Aileye ait diğer gayrimenkuller ve değeri 

(İnşası tamamlanmış yapı kooperatif hisseleri dâhil) 

40- Aileye ait otomobil var mı? 

Var ise modeli ve yılı 

41- Belirtilmek istenen özel durumlar varsa yazınız 

42- Eğitim dışındaki dallarda başarılı olunması halinde  

hangi dallarda başarılı olunduğu, alınan derece 

ve/veya ödüller 

 

Yukarıda verdiğim tüm bilgilerin doğruluğunu, yanlış, eksik veya yalan beyan verdiğim takdirde 

hakkımda yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu kabul ederim.  

Öğrencinin Adı- Soyadı 

Tarih 

İmzası 

 

(18 yaşından küçük öğrenciler için) 

Öğrenci velisinin Adı- Soyadı 

Tarih 

İmzası 

 

 

 

 

 



EK 3 

BURS VERME KRİTERLERİ 

Buna göre burs kriterlerinin puanları; 

Başarı durumu (son yıl ve genel not ortalamaları için ayrı ayrı hesaplanır.) 

 

Not Ortalaması Puan 

75/100 – 85/100 veya 4/5 – 4.5/5 veya 3/ 4 – 3.5/4   10 

85/100 – 100/100 veya 4.5/5 – 5/5 veya 3.5/4 – 4/4  20 

Ekonomik Durumu 

Ailenin Aylık Kazancı Puan 

Asgarin ücretin 4 katından fazla        0 

Asgari ücretin 3 katı- asgari ücretin 4 katı                      5 

Asgari ücretin 2 katı- asgari ücretin 3 katı                  10 

Asgari ücret- asgari ücretin 2 katı                                    15 

Asgari ücretten az                                                               20 

Aile Yapısı 

Ailedeki Çocuk Sayısı (Bursa başvuran dahil) Puan   

1 çocuk                                                                                   0 

2 çocuk                                                                                   5 

3 çocuk                                                                                   10 

4 çocuk                                                                                   15 

5 ve daha fazla çocuk                                                           20 

Konaklama Durumu 

Ailenin ve Öğrencinin Konaklama Durumu Puan 

Ailenin oturduğu ev kendisinin, öğrenci ailesiyle            5 

Ailenin oturduğu ev kendisinin, öğrenci yurtta               10 

Ailenin oturduğu ev kira, öğrenci ailesiyle                       15 

Ailenin oturduğu ev kira, öğrenci yurtta                           20 

SAİR 

Binek veya ticari araç var                                                     0 

Binek veya ticari araç yok                               4 



Ailede çalışan sayısı 2 veya daha fazla                               0 

Ailede çalışan sayısı 1                                                            4 

Ailenin başkaca bir gelir kaynağı var                           0 

Ailenin başkaca gelir kaynağı yok                                        4 

Ailenin herhangi bir kooperatif üyeliği var                       0 

Ailenin herhangi bir kooperatif üyeliği yok                        4 

Ailesinde başka çocuk var ancak okumamakta                 0 

Ailesinde başka çocuk var ancak okumakta                       4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK 4 

 İZMİR İŞ KADINLARI Derneğinin eğitimde maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı gençlere vermekte 

olduğu İZİKAD bursunu almaya hak kazandınız, sizi gönülden kutlarız. 

Bursunuz derneğimizin burs fonundan karşılanacaktır. 

Burslarımızdan yararlanabilmeniz için ; 

a) Öğrenci olduğunuza dair (ilk müracaatınız sırasında verilmemiş ise); 

aa) Okulunuzdan resmi belge, 

bb) Öğrenim başarı durum belgesi, 

cc) Öğrenci kimlik kartı fotokopisi, 

dd) Üniversiteye ilk kez girenler için ÖSYM sonuç belgesi 

b) Herhangi bir kurum ve kuruluştan, özel kuruluş ve girişimciden burs almadığınıza dair yazılı 

bildirim 

c) Aile bireyleri ( anne, baba, kardeşler) gelir ve mal varlıklarına ilişkin yazılı bildirim ve ailenin 

aylık gelirini gösterir resmi belge , Kira kontratı 

d) Muhtarlık veya Noter’den onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti 

e) İkametgâh belgesi 

f) Kalmakta ise yurt ücreti ödeme dekontu 

g) Burslar bir öğretim döneminde Ekim- Haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Burslarınız, yukarıda 

istenilen belgeleri tamamlayıp derneğimize ulaştırdığınız ayı takip eden aybaşından itibaren 

(Ekim ayından geçerli olarak) ödenmeye başlanacaktır. Burslarınız her ay tarafınıza ilk 5 gün 

içinde bankada açacağınız bir hesaba yatırılarak ödenecektir. 

Bursunuzun ertesi yıl devam ettirilebilmesi için takip eden öğretim dönemi başında ve 15 

Eylül tarihine kadar genel not ortalamanızı ve kaçıncı sınıfa geçtiğinizi gösteren başarı 

belgenizi derneğimize gönderiniz. 

Başarı durumunuz yönerge hükümlerine uygun olduğu ve yönetim kurulu tarafından karar 

verildiği takdirde bursunuz ertesi yıla uzatılabilir. Başarı durumları yönergede belirtilen 

seviyenin altında kalanlar ile öğrenci belgelerinin göndermeyenlerin bursları kesilmektedir. 

Ayrıca başka yerden maaş, ücret, burs veya kredi aldığı tespit edilenlerin, eksik veya yanlış 

beyanda bulunanların, sene kaybetmeden yatay geçiş yapanlar haricinde okul değiştirenlerin 

bursları kesilir. 

Size gönderdiğimiz yazıları düzenli bir şekilde muhafaza ederek, burslarınızı zamanında 

alabilmeniz için adres vb gibi değişiklikleri gecikmeden derneğe bildiriniz. 

 

 

                          İZMİR İŞ KADINLARI  DERNEĞİ (İZİKAD) 

EKİ : Burs Yönergesi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


