
 
 

  

DOĞANBEYLİLER EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 

(DEKYADER) 

KARŞILIKSIZ BURS ŞARTNAMESİ 

 

 

AMAÇ  

Bu Şartnamenin amacı, çalışkan, yetenekli, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan Doğanbey’li 
üniversite öğrencilerine sahip çıkarak:  
a) Doğanbey’imizin kültür düzeyini yükseltmek  

b) Ahlakî, millî, dinî ve kültürel değerlerini korumak  

c) Doğanbey’e karşı ilgi ve alakalarını geliştirmek  

d) Onlara güzel bir gelecek hazırlamak  

e) Yardımlaşma duygusunu geliştirmek  

f) Onları şer odaklara muhtaç etmemek  
 

BURS TÜRÜ 

Yalnız Yüksek Öğrenim Lisans Yani: 

Dört yıllık Yüksek Okul veya Dört Yıllık fakülte (kız-erkek) öğrencilerine burs verilir. 

 

ADAYLIK ŞARTLARI  

 Ebeveynlerinden en az birisi Doğanbey’li olmak, 

 FETÖ-PKK-DAİŞ vs. gibi devletimizin yasakladığı terör örgütlerinin üyesi veya sempatizanı olmamak, 

 Maddi desteğe ihtiyacı olmak,  

 Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmamak,  

 Çalışkan ve başarılı olmak: (Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya yıllık genel başarı ortalaması 
4 üzerinden en az 2,25 olmak, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60 olup bir üst sınıfa 
geçme hakkını kazanmış olmak)  

 Devlet üniversitesinde okumak veya Vakıf üniversitelerinde burslu okumak 

 

BURS SAYISI VE MİKTARI  

Burs verilecek öğrencilerin sayısı, seçimi ve burs miktarları ile bursun ödeme şekli, Burs Yönetmeliği 
Hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek dernek web sayfasında ilan edilir.  
 

DUYURU  

Burslarla ilgili duyurular Derneğimizin (doganbeyliler.com) web sitesinden, yazışmalar ve istenilen 
evrakları göndermeler ise derneğimizin (dekyader@hotmail.com) e-posta adresi üzerinden yapılacağından 
e-posta adresi edinmek zorunludur. Başvuru sonrasında e-posta adresi sık sık takip edilmeli ve 
duyurulandan haberdar olunmalıdır.  
 

BAŞVURU VE BİTİŞ TARİHLERİ 

Her yıl burs başvuru ve bitiş tarihleri dernek sitemizde ilan edilecektir. İlan edilen tarihlerden sonra gelen 
evraklar dikkate alınmaz. 
 
 

BURS MİKTARI VE BAŞLAMA TARİHİ  

Dernek Yönetim Kurulu tarafından burs miktarı tespit edilir. Burslar Kasım ayında başlar ve Haziran ayı 
dahil olmak üzere sekiz ay süreyle banka hesaplarına yatırılır.  
 



 
 
 

 

İSTENEN EVRAKLARIN GÖNDERİLMESİ  

 Derneğimiz web sitesinden Burs Koşulları bölümünde istenen evraklar indirilerek printer çıktısı 
alınacak ve okunaklı bir şekilde doldurulduktan sonra taratarak ek dosya halinde: dekyader@hotmail.com 
adresine gönderilecektir.  

 Belirlenen tarihlerde ulaştırılmayan evraklar dikkate alınmayacaktır.  

 Evraklar teslim alındıktan sonra alındı cevabı takip edilecektir. Eksik olduğu bildirilmiş ise derhal 
tamamlayıp tekrar gönderecektir.  

 Belirtilen burs şartlarını taşımayan öğrencilerin formu doldurmasının geçerliliği yoktur.  

 Eklenecek belgelerin eksik olması, soruların boş bırakılması, net ve açık bir dille yanıt verilmemesi, 
imzalanmaması elenme nedenidir.  

 Bursiyerler ile yazışmalar ve duyurular genellikle e-posta adresi üzerinden yapılacağından e-posta 
adresi zorunludur. Başvuru sonrasında e-posta adresi sık sık takip edilmeli ve duyurulardan haberdar 
olunmalıdır.  

 Geçmiş yıllarda burs almış olsa bile her yıl burs başvuru döneminde evraklarını yeniden göndererek 
kaydını yenilemek zorundadır.  

 

BURSUN KESİLMESİ  

Burslar aşağıda belirtilen hallerde kesilir:  

 FETÖ-PKK-DAİŞ vs. gibi devletimizin yasakladığı terör örgütlerinin üyesi veya sempatizanı olduğu 
anlaşılması, 

 Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan ayrılması,  

 Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile 
cezalandırılması,  

 Gerek okul içinde ve gerekse okul dışında öğrencilik vakarına yakışmayan bir halinin tespit edilmesi,  

 Öğrencinin kamu düzenini bozucu eylemlere katılıp ceza alması,  

 Öğrencinin herhangi bir kuruluşta ücretli görev aldığının anlaşılması  

 Öğrencinin durum bildirimi formunu gerçeğe aykırı ve yanıltıcı olarak doldurduğunun anlaşılması,  

 

İZLEME  

Dernek’ten burs alan öğrencinin öğrenim durumu görevli personel tarafından takip edilir ve her bursiyer 
için bir dosya tutulur. Bu dosyalarda yapılan ödemeler bursiyerin başarı ve genel durumuna ilişkin bilgiler 
yer alır. Bursiyerlerin her seviyede izlenebilmesi için bütün burslu öğrencilerin durumlarını belirten bilgi ve 
belgeleri zamanında Derneğe göndermeleri zorunludur.  
 

YÜRÜTME  

Bu Yönerge esaslarına göre Burs Komitesi'nce alınacak kararlar, Yönetim Kurulu'nca yürütülür.  
 

 

DOĞANBEYLİLER EĞİTİM KÜLTÜR VE 

YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 

YÖNETİM KURULU 

 

  
 
 


