AOSB Eğitim Bursları Yönergesi
(Yüksek Öğrenim/Meslek Yüksek Okulu/Meslek Lisesi)

ANADOLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
ÖĞRENCİ BURS YÖNERGESİ

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Anadolu Organize Sanayi Bölgesi ve bölgede bulunan
firmaların öğrencilere burs verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi ile bölgede bulunan firmaların
AOSB aracılığıyla öğrencilere burs verilmesinde uygulanacak usul ve esasları kapsar.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) AOSB: Anadolu Organize Sanayi Bölgesini,
b) Müteşebbis Heyet: AOSB Müteşebbis Heyetini,
c) Yönetim Kurulu: AOSB Yönetim Kurulunu,
d) Değerlendirme Komisyonu: Bursiyer adaylarının değerlendirmesini yapan komisyonu,
e) Firma: AOSB’de katılımcı veya kiracı olarak faaliyette bulunan işletmeleri,
f) Bursiyer: AOSB’den burs almaya hak kazanan orta ve yükseköğretim öğrencisini,
g) Mesleki ve teknik eğitim: Organize sanayi bölgeleri katılımcılarının/sanayicilerinin ihtiyaç
duyduğu mesleki ve teknik eğitim bölümlerini (alanlarını),
h) LYS: Lisans yerleştirme sınavını,
i) TEOG: Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavını,
İfade eder.
İlkeler
MADDE 4- (1) AOSB tarafından sağlanacak burslarda aşağıdaki ilkelere uyulur:
a) Burslar, lise düzeyinde mesleki ve teknik eğitim, yükseköğrenim düzeyinde mühendislik ve
temel bilimler alanlarında verilir.
b) Türkiye’de öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler yararlanır.
c) Maddi imkânı yetersiz ve başarılı olup, yurt içi eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci
statüsünde olanlar yararlanır.
d) Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara AOSB tarafından burs
verilmez (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar ve
öğretim kurumlarının, öğretim hizmet bedelinin karşılanması amacıyla verdikleri burslar hariç).
e) Kazanç getiren herhangi bir işte devamlı olarak çalışanlara burs verilmez.
f) Burslar karşılıksız olup, öğrencinin mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü
bulunmamaktadır. Ancak bursiyer, imkânı olduğu ölçüde, AOSB'nin tanıtımını yapacağını ve katkıda
bulunacağını taahhüt eder.
g) AOSB tarafından sağlanan burslarından birden fazlasını almaya hak kazananlara, en yüksek
tutarda olanı verilir.
h) Firmalar, çalışanlarının öğrenci olan çocuklarına çapraz yöntemle AOSB aracılığıyla burs
verebilirler.
i) Bursiyer kontenjanı, burs miktarı, kapsam ve koşulları, aranacak diğer nitelikler Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.
j) Burs taleplerinin karşılanması, AOSB bütçesinde ayrılan ve AOSB tarafından sağlanan bütçe
miktarı ile sınırlıdır.
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Burs türleri
MADDE 5- (1) AOSB tarafından aşağıdaki burslar verilir veya sağlanır;
a) Teknik/Meslek Lisesi Bursu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, devlet teknik ve meslek
liselerinde örgün öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.
b) Meslek Yüksek Okulu Bursu: Meslek yüksekokullarının, örgün öğrenim programlarında
öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.
c) Üniversite Bursu: Üniversitelerin mühendislik, temel bilimler ve teknik öğretmenlik
alanlarında örgün öğrenim programlarında öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan
öğrencilere verilir.
(2) AOSB’nin kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan şartlı
burs bağışlarından oluşan ve bağış yapanının isteğine göre tahsis edilen aşağıdaki burslardan oluşur:
a) Çapraz Burs: AOSB’de bulanan firmaların eşleştirme yoluyla birbirlerinin çalışanlarının
öğrenci çocuklarına verdikleri çapraz burslardır1.
b) Stajer Öğrenci Bursu: Firmaların ilerde istihdam edilmek üzere, işletmelerinde staj
yapmalarına olanak sağladığı öğrencilere tahsis ettikleri burslardır2.
(3) AOSB firmaları ve bu firmalar dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından şartlı veya şarta
tabi olmaksızın öğrencilere burs olarak verilmek üzere yapılan bağışlar3.
Burs İlanı
Madde 6- (1) AOSB, doğrudan veya dolaylı sağlanacak bursların ayrılacağı öğretim
kurumlarını, burs türlerini, bursiyer sayısını, burs miktarlarını ve burs başvuruları ile ilgili duyuruyu,
TEOG ve LYS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takiben her yıl Ağustos ayında AOSB’nin
internet adresinde, burs kontenjanı ayrılan öğretim kurumlarında ve gerekirse gazetelerde ilan eder.
Değerlendirme Komisyonu
MADDE 7- (1) Bursiyer adaylarının ön değerlendirilmesini yapması amacıyla, AOSB Yönetim
Kurulu tarafından, AOSB bünyesinde, birisi başkan olmak üzere, üç üyeden oluşan bir komisyon
oluşturulur.
(2) Komisyon, her yılın Eylül ayının sonuna kadar hazırlayacağı bursiyer adayları
değerlendirme raporunu/cetvelini Yönetim Kuruluna sunar.
(3) Komisyonun sekreteryası, AOSB tarafından yürütülür.
Değerlendirme esasları
MADDE 8- (1) Yeni kayıt yaptıranlarda; kayıt yatırdıkları fakültenin ilgili bölümüne ve
yüksekokullara LYS puanı yönünden ilk on öğrenci içinde girmiş olmak; orta öğretimde kayıt
yaptırdıkları öğretim kurumunun ilgili bölümüne TEOG puanı yönünden ilk on öğrenci arasında girmiş
olmak Fakülte, yüksekokul veya teknik/meslek lisesine giriş puanı sıralamasına göre önde olmak, tercih
sebebidir.
1

İşletmelerin, kendi personel yakınları için, AOSB aracılığı ile yapacağı burs bağışları, Genel kurallar geçerlidir. Fakat bursiyer
seçiminde bağışçı isteğine bağlı olarak daha esnek davranılacaktır. Firmaların vereceği burslar bir havuzda toplanacak ve
buradan dağıtımı yapılacaktır.
2
Gelir vergisi kanununun 28 inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre, verilen bursların gider olarak değerlendirilebilmesi
için öncelikle bursun yapılan işle ilgili olması, yani burs alan öğrencinin bursun bitiminde ilgili işletmede görev alması
gerekmektedir. Bu nedenle burs verilmeden önce bursu veren işletme ile eğitim masrafları karşılanacak kişi arasında eğitimin
bitimini takiben, hizmet yükümlülüğünü gerektiren noter tasdikli bir sözleşmenin düzenlenmesi gerekmektedir. Sözleşme
olmaksızın öğrencilere karşılıksız olarak verilen bedeller kazancın tespitinde gider olarak indirilemez. Burs verilecek
öğrencilerin, Türkiye’nin her tarafında eğitim gören öğrencilerin katılabileceği objektif bir yarışma sınavını (ÖSS, Anadolu
liseleri sınavı vb.) kazanarak bursu hak etmeleri koşulu bulunmaktadır. Bursun süresinin ve karşılanacak eğitim giderleri
miktarının işin önemi ve genişliği ile orantılı olması da aranan bir unsurdur. Buna göre, işletmenin büyüklüğü, cirosu ve beyan
ettiği gelir ile orantılı bir burs harcaması gider olarak kabul edilecektir. Bu orantının tespitinde vergi inceleme elemanının
yapmış olduğu yorum da önemlidir.
3
Burs verilmek üzere bağış kabul edilir.
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(2) Ara sınıflarda; bir önceki dönem genel başarı ortalaması 100 üzerinden en az 70 puan (4’lük
sistemde en az 2,8 puan) olup, bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. Hazırlık sınıfını bitiren
öğrencilerin de başarılı olarak bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmaları ve okullarından alacakları
resmi belge ile ibraz etmeleri gerekmektedir.
(3) Ara sınıflarda genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 2 başarısız dersi olan
öğrencilerin başvurusu kabul edilecektir.
(4) Orta öğretim kurumları için 20, Meslek yüksekokulları için 23, Lisans programları için 26
yaşından büyük olmamak şartı aranır.
(5) Bursiyer adayının (öğrencinin) maddi imkânının yetersiz olması gerekir.
(6) Burs tahsisleri her yıl yeniden değerlendirilir. AOSB tarafından tahsis edilen bütçe imkânları
doğrultusunda, burs verilecek öğrenci sayısı tespit edilir. Burs tahsisinde, burs tahsis şartlarını koruyan
eski bursiyerlere öncelik tanınır.
Burs başvurusunda istenecek belgeler
MADDE 9- (1) Bursiyer adayları, www.anadoluosb.org.tr internet adresinden temin
edecekleri AOSB Burs Başvuru Formunu (EK-1) doldurup imzalayarak ve aşağıdaki belgeleri de
ekleyerek kayıtlı oldukları öğretim kurumuna teslim ederler.
a) Meslek lisesine yeni kayıt yaptıranlar TEOG Sonuç Belgelerinin örneğini, Yükseköğrenime
yeni kayıt yaptıranlar; LYS, YGS, DGS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneği,
b) Ara sınıflarda öğrenim görenler; öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not
ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript) ve devam durum
belgesi,
c) AOSB Burslusu Vicdani Yükümlülük Belgesi (Okunup imzalanacaktır.), (EK-2),
d) Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin
gösterildiği belge),
e) Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
(Muhtarlıktan İkametgah Belgesi de alınabilir),
f) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf,
g) Öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,
h) https://www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilecek "Adli Sicil Kaydı Belgesi"
dökümü veya savcılıktan alınacak belge
i) Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir
vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne ve
baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge) (ilgili kurum
veya e-devlet internet sitesinden alınabilir.),
j) https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama adresinden anne - baba adına kayıtlı mal
varlığını gösterir döküm belgesi) ekleyerek, başvuru formunun ilgili alanları imzalanarak Öğretim
Kurumlarının Öğrenci İşlerine veya Burs Ofisine verirler.
k) Geçimi ailesi dışında biri tarafından sağlananlar; geçimini sağlayan kişinin mali durum
belgesini eklemeli ve durumunu formun en sonundaki ‘belirtilmek istenilen özel durumlar’ kısmına
yazmalı.
Burs başvurusu ve öğretim kurumunun değerlendirmesi
MADDE 10- (1) Yeni Bursiyerler;
a) Yeni bursiyer adayları ilan edilen tarihler arasında 9. maddede istenen belgeleri
tamamlayarak öğrenim gördükleri öğretim kurumuna başvuru yaparlar.
b) Öğretim kurumları, yeni burs başvuru formlarını ve eki belgeleri inceleyerek, koşulları
sağlayan öğrencilerin başvuru formlarını ve eki belgeler ile bursiyer adaylarının adı, soyadı, öğretim
kurumu giriş puanı ve e-posta adresini gösteren hazırlayacağı listeyi onaylanarak AOSB’ye gönderir.
(2) Önceki Bursiyerler: öğretim kurumları, geçen yıllardan devam eden bursiyerlerin, akademik
ve disiplin durumlarını inceleyerek her dönem sonunda AOSB’ye bildirir. EK-1 deki form öğretim
kurumları tarafından da imzalanır.
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(3) AOSB gerekli görürse öğretim kurumu tarafından yapılan değerlendirmenin, verilen
bilgilerin, başvuru formunda yer alan bilgi ve eki belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını
araştırabilir.
Burs verileceklerin duyurulması
MADDE 11- (1) Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra kesin sonuçlar AOSB Bölge
Müdürlüğünce, burs kazanan öğrencilere e-posta yoluyla duyurulacaktır. e-posta gönderimi öncesinde
edinilen bilgiler kesinlik ifade etmez.
Burs iptal sebepleri
MADDE 12- (1) Bursiyerlere ödenen burs aşağıda belirtilen koşullardan birinin geçerli olduğu
durumlarda kesilir ve gereken durumlarda bursiyerlerden o tarihe kadar yapılan ödemeler geri istenir:
a) Her ne sebeple olursa olsun, AOSB’ye yanıltıcı bilgi ve belge verenlerin,
b) Devam edilen öğretim yılına ait derslerden bir kısmını almayanların,
c) Dönem sonu not ortalaması 70 puanın altına düşenlerin,
d) Sınıf veya dönem tekrarı yapanların,
e) Başarı durumu Yönergede belirtilen seviyenin altında kalanların,
f) Yeniden öğrenci seçme sınavına girerek, sene veya dönem kaybına neden olacak şekilde
okul değiştirenlerin,
g) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden okuldan ilişkisi kesilen veya AOSB
yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu veya bölümünü değiştirenlerin,
h) Burs almaktan vazgeçtiğini bildirenlerin,
i) AOSB’den burs aldığı süre içerisinde AOSB dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme
şeklinde burs alanların (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere
verilen burslar ve öğretim kurumlarının öğretim hizmet bedelinin karşılanması amacıyla verdikleri
burslar hariç).
j) Uyarma ve kınama hariç, diğer disiplin cezalarını alanların,
k) Tutuklananların,
l) AOSB yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyenlerin,
m) Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alanların,
n) AOSB’nin burs kontenjanı ayırdığı üniversiteler dışında bir üniversiteye yatay geçiş
yapanların
o) Vefat edenlerin,
p) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışanların (staj dışında),
q) Öğretim kurumu kapananların.
(2) Bursu, başarı kriterlerinin uygun olmaması nedeniyle kesilen bursiyerler, başarı durumlarını
uygun hale getirdikleri takdirde yeniden başvuru yapabilirler.
Burs ödemeleri
MADDE 13- (1) Burs kapsamındaki aylık nakit ödemeler Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay
süresince yapılır. Evrakların geç gelmesi nedeniyle bursu farklı ayda başlayan öğrencilere geriye dönük
ödeme yapılmaz. Bursun yatırılacağı banka hesapları AOSB tarafından bildirilecek bankalarda, burs
almaya hak kazanan öğrenciler tarafından açılacaktır.
(2) Ödemeler, ilgili dönem için ders kaydını tamamlamış öğrenciler için geçerlidir ve öğretim
kurumunun bilgi iletmesini takiben yapılır.
(3) Burs miktarları ve burs verilecek bursiyer sayısı her yıl AOSB Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir (EK-3).
(4) Öğrenciye yapılacak ödemeler, her ayın ilk haftası, AOSB tarafından öğrencinin banka
hesabına havale edilir.
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Burs süresi ve devam koşulları
MADDE 14- (1) AOSB, kaynakları elverdiği ölçüde burs programını devam ettirir. Burs süresi
1 (bir) yılla sınırlıdır. AOSB, imkânları elverdiği sürece, öncelikli olarak öğretim süreci devam eden
bursiyerlerin (yönerge hükümleri içinde kalmak üzere) bursunun devamını temin etmeye çalışır. Burs
programının iptalinden kaynaklanan olumsuzluklardan AOSB sorumlu tutulamaz.
(2) Burs programının devam etmesi durumunda aşağıdaki şartlar geçerlidir.
a) Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın
normal öğrenim süresi kadardır.
b) Öğrencinin dönem izni alması durumunda bursu dondurulur ancak, öğretim kurumuna kayıt
yaptırdığının öğretim kurumu tarafından bildirilmesi üzerine aynı burs tekrar bağlanır. Bu durumda,
izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz.
c) Öğrenim gördüğü öğretim kurumunun yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak
kazananların ve başarı ortalaması şartını koruyan bursiyerlerin bursu ertesi yıl devam eder. Burs devamı
ile ilgili kararlar, öğretim kurumlarının bildirimleri esas alınarak uygulanır.
(3) AOSB’nin onaylaması durumunda yatay geçiş ile aynı üniversite okul içinde bölüm
değiştiren öğrencinin bursu, normal öğrenim süresi boyunca devam eder.
(4) Burs kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin AOSB'ye iletilmesi üzerine
yürürlüğe konulur. Geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış ödemeler bursiyerden talep edilir.
(5) Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtiçi/dışı eğitim programına
giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden okuldan diploma alacak
bursiyerler, AOSB tarafından istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde yurtiçinde/dışında bulundukları
süre içinde de burslarını almaya devam ederler. Bu durumda yurt dışında geçirdikleri süreler burs
süresine dahil edilir.
Bursiyerlerin sorumlulukları
MADDE 15- (1) AOSB Bursu almaya hak kazanan öğrenciler, AOSB'nin burs koşullarını
bilerek burs almaya başlarlar. Bursiyerler, burs koşullarına aykırı hareket ettikleri takdirde, haklarında
yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu kabul ederler.
(2) Bursiyerler öğrenimleri ile ilgili bölüm değişikliği, okul değişikliği, geçici olarak yurt dışına
çıkma, öğrenime devam edememe vb. her değişikliği AOSB'ye zamanında bildirmekle yükümlüdür.
(3) Bursiyerler, her öğretim döneminde not dökümü belgesinin (transkript) ve bir üst sınıfa
geçtiğini gösterir öğrenci belgesinin öğrenim gördüğü okul onaylı örneğini şubat ve eylül ayı sonuna
kadar AOSB'ye ulaştırmakla yükümlüdür. Not dökümü belgesinin ve bir üst sınıfa geçtiğini gösterir
öğrenci belgesinin AOSB'ye ulaşmaması bursun kesilmesine neden olur. Bununla birlikte AOSB, her
öğretim yılı başında bursiyerlerin başarı durumlarını öğretim kurumlarından ister. Belgeleri
gelmeyenlere SMS mesajı ile de bilgi verilecektir. Öğretim kurumunca gönderilmediği takdirde, en geç
eylül ayı sonuna kadar öğrenci tarafından söz konusu belgeler (onaylı başarı durum belgesi ve öğrenci
belgesi) renkli tarayıcıda taratılarak e-posta yolu ile veya kargo ile AOSB Bölge müdürlüğüne ulaştırılır.
(4) Bursiyerler, AOSB'nin düzenlemiş olduğu sosyal etkinliklere mümkün olduğunca katılırlar.
(5) Bursiyerler, AOSB tarafından yürütülecek sosyal sorumluluk projelerinde her yıl en az 16
saat yardımcı olmayı kabul ederler.
(6) Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna
derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.
(7) Burs almaya hak kazanan öğrenciler, AOSB'nin uygun gördüğü ortamlarda başvuru
formunda yer alan verilerin kullanılmasını kabul ederler,
(8) Bursiyerler burs aldıkları süre boyunca ve bursun bitiminden sonra da AOSB Ailesinin bir
ferdi olarak AOSB ile bağlarını koparmamayı ve iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için adres, telefon,
e-posta, iş yeri bilgi değişikliklerini zamanında AOSB'ye bildirmeyi görev bilirler.
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(9) Öğrenimini tamamlayan bursiyerler, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde
AOSB burslarına maddi katkıda bulunmayı, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bir öğrenciye AOSB
aracılığıyla burs vermeyi, bulunduğu ortamlarda AOSB'nin tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı
vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Buna dair başvuru esnasında Vicdani Yükümlülük Belgesini
doldurarak imzalar.
(10) Bursiyer öğrenciler stajlarını AOSB’de bulunan firmalarda yapmaya özen gösterir.
Öğretim kurumunun sorumlulukları
MADDE 16- (1) Öğretim kurumunun sorumlulukları şunlardır:
a) Burs ilanlarının öğretim kurumunda duyurulmasını sağlar.
b) Yeni bursiyer adaylarının ad, soyad, üniversite okul giriş puanı v.b. bilgilerinin AOSB’ye
bildirir.
c) Devam eden bursiyerlerin başarı, disiplin, kayıt, başka kurumdan burs ve mezuniyet
durumlarını AOSB’ye bildirir.
Burs almaya yeniden hak kazanma
MADDE 17- (1) Bursu başarı kriterlerinin uygun olmaması nedeniyle bursu kesilen bursiyerler,
başarı durumlarını uygun hale getirdikleri takdirde yeniden başvuru yapabilirler. Fakat AOSB’nin
imkanları elverdiği sürece, öncelikli olarak öğretim süreci devam eden bursiyerlerin (yönetmelik
hükümleri içinde kalmak üzere) bursunun devamını temin etmeye çalışır. Burs programının iptalinden
kaynaklanan olumsuzluklardan AOSB sorumlu tutulamaz.
(2) 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) Öğretim kurumundan kaynaklanan nedenlerle zamanında sağlanamayan bilgi ve belgelerin,
bursun kesilme süresi bir dönemi aşmamak koşuluyla, AOSB’ne iletilmesi,
(3) Bu maddede bahsedilen nedenlerle burs ödemelerinin yeniden başlatılması gerekli bilgi ve
belgelerin AOSB’ce alındığı tarihi izleyen aybaşından geçerli olur ve geriye dönük ödeme yapılmaz.
Diğer hükümler
MADDE 18- (1) Bu Yönergede hüküm olmayan konularda, Müteşebbis Heyet veya Genel
Kurul Yönetim Kurulu kararlarına göre uygulama yapılır.
Yürürlük
MADDE 19- (1) Bu Yönerge, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Yönetim Kurulu yürütür.
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EK-1

ANADOLU OSB EĞİTİM BURSU ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU
1

Kişisel Bilgiler

Adı

……………………………………………... Doğum Yeri

Soyadı

……………………………………………... Doğum Tarihi

T.C. Kimlik No

……………………………………………... Cep Telefonu

e-posta adresi
Mezun Olduğu Okul

……../…..…/……..

Ev/Yurt Telefonu
……………………………………………... Diploma derecesi

İkametgah Adresi
2

Kayıt Yaptırdığı Okul Bilgileri

Okul Adı

Giriş Puan Türü

Bölüm Adı

Giriş Puanı

Okula Başladığı Öğr. Yılı …….../…………

Sınıf ve Okul No

Başarı Derecesi

Not Ortalaması

3

Kredi Miktarı

Burs Aldığı Kurum

Burs Miktarı

Maaş Aldığı Kurum

Maaş Miktarı

Diğer Gelir Kaynakları

Miktarı

Gider Bilgileri

Kaldığınız Yer

5

…………/………....

Gelir Bilgileri

Kredi Aldığı Kurum

4

LYS/TEOG/DGS/YGS

Ücreti

Hakkınızda Bilgi Alınabilecek Kişilerin

Adı Soyadı

……………………………………………... Telefonu

Adresi

Adı Soyadı

……………………………………………... Telefonu

Adresi
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ANADOLU OSB EĞİTİM BURSU ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU (2. sayfa)
6

Öğrenci Aile ve Gelir Durumu Bilgileri
BABA

Adı Soyadı

…………………………………………...

T.C. Kimlik No

Hayattamı

Telefonu

Birliktemi Yaşıyor

Mesleği

Sağlık Durumu

İşi

Aylık Geliri

İkametgah Adresi
ANNE

Adı Soyadı

…………………………………………...

T.C. Kimlik No

Hayattamı

Telefonu

Birliktemi Yaşıyor

Mesleği

Sağlık Durumu

İşi

Aylık Geliri

İkametgah Adresi
DİĞER

Adı Soyadı

…………………………………………...

T.C. Kimlik No

Hayattamı

Telefonu

Birliktemi Yaşıyor

Mesleği

Sağlık Durumu

İşi

Aylık Geliri

İkametgah Adresi
Ailenin başka geliri varmı

Ailede kaç kişi var

Okuyan kardeş sayısı

Ev kaç odalı

Evin Mülkiyeti Aileninmi

Kira ödeniyormu

Aileye ait mal varlıkları
7

Ev / İşyeri / Tarla / Arsa / Araba / Diğer

Tahmini Değeri

Eklemek İstediğiniz Diğer Bilgiler

Yukarıda vermiş olduğum tüm bilgiler doğrudur.
Aksinin tesbit edilmesi halinde alacağım bursun kesilmesini ve o tarihe kadar almış olduğum
bursların tamamını yasal faizi ile geri ödeyeceğimi peşinen kabul ediyorum.
Tarih
Ad Soyad
İmza

……./……./………
…………………………………………..
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EK-2

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK BELGESİ:
Öğrenimimi tamamladıktan, iş hayatına atıldıktan sonra imkânım olduğu takdirde AOSB tarafından
verilen burslar için maddi katkıda bulunacağımı ve kendim gibi en az bir Türk gencine AOSB aracılığı
ile burs vereceğimi, ayrıca AOSB'ye manevi katkı yapacağımı, bulunduğum ortamlarda AOSB'nin
tanıtımını yapacağımı, gönül elçisi olacağımı vicdani bir yükümlülük olarak kabul ederim.

Tarih :

AOSB Bursu için başvuru yapanın adı soyadı ve imzası

Not: Vicdani Yükümlülük Belgesi, kanuni bir yükümlülük getirmemektedir. Ancak prosedür gereği
dosyanızda bulunması gerektiğinden imzalanmadığı takdirde burs bağlanamaz.
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EK 3
2018-2019 öğretim yılında Burs süre ve Miktarları
Meslek Lisesi Bursu : Ortaokul diploma not ortalamasının en az 70 olması, şartı aranmaktadır. EkimHaziran aylarında olmak üzere 9 ay süreyle aylık 150 TL burs ödemesi yapılacaktır.
2018-2019 Öğretim yılı Burs Programı
Meslek Lisesi Bursu

13 öğrenci x 150 x 9 = 17.550 TL

TOPLAM
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