Çelik İhracatçıları Birliği - Karşılıksız Bursları
Başvuru Formu İle Birlikte Getirilecek/Gönderilecek Belgeler
 1 vesikalık fotoğraf,
 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 Bursiyer adayına bakmakla yükümlü bulunan anne, baba veya aileye gelir olarak
katkısı bulunan bireylerin:







Ücretli ise işyerlerinden alınmış, çalıştıklarını ve aldıkları ücreti belirten
belge.
Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
Emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi (Banka dekontu vs.)
Çiftçi ise köy muhtarlığından küçük çiftçi muafiyeti belgesi
Annenin ev hanımı olması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nda kaydı
bulunmadığına dair belge,
Tüm geliri olmayanlar kişiler için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan anne ve
baba adına kayıt olmadığına dair belge (İlgili kurum veya internetten
alınabilir) ve Varsa fakirlik belgesi.

 Tüm aile bireylerinin nüfus kayıt dökümlerinin bulunduğu Nüfus Müdürlüğü’ nden
alınmış " Vukuatlı Nüfus Kayıt" örneği,
 Ailede ölü veya özürlü kişiler varsa bunların belgelerle doğrulanması,
 Öğrenimi devam eden kardeşlerin öğrenci belgeleri,
 Ailenin ikamet ettiği ev kira ise kira kontrat fotokopisi ve ödeme makbuzu ya da
dekontu
 Burs başvurusu yapan öğrencinin öğrenim sırasında ikamet ettiği yer kira ise kira
kontratı ve ödeme dekontu, ikamet yeri öğrenci yurdu ise ödeme makbuzu,
 Lisans öğrenimine yeni başlayan öğrenci için, ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi,
 Yabancı Dil hazırlık sınıfını bitiren öğrenciler için Ösym sonuç belgesi fotokopisi
ve hazırlık sınıfı geçme derecesini gösterir onaylı not durum belgesi
 Vakıf Üniversiteleri’nde öğrenim gören öğrenciler %100 ÖSYM burslusu
olduklarına dair belge, (Destek Bursu, Onur Bursu, Başarı Bursu başvuruları
kabul edilmemektedir.)
 Vakıf Üniversitesi’nde %100 burslu okuyan öğrencilerin okuldan ayrıca aylık burs
almadığını gösterir belge.
 Ara sınıflarda veya son sınıfta okuyan başvuru sahibi öğrenci için eğitim
kurumundan onaylı not durum belgesi ( transkript ),

 Varsa başarı belgeleri (okul birinciliği, sportif başarılar vs.)
 Başvuru sahibi öğrenci tarafından imzalanacak ÇİB Burs Taahhütnamesi
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER
1- Yükseköğrenim (lisans) burslarında 4 üzerinden en az 2.72 veya 100
üzerinden en az 70 olup bir üst yıla geçiş hakkını kazanmış olması şartı
aranacaktır
2- Birliğimiz bursunu almaya hak kazanan öğrencilerin bursunun bir sonraki
eğitim öğretim yılında devam edebilmesi için her eğitim ve öğretim yılında
istenilen başarı ortalamasını yakalaması ve alt eğitim yılından başarısız dersinin
bulunmaması gerekmektedir.(Genel not ortalaması değil yıllık başarı ortalaması
esastır)
3- Hazırlık Sınıfında ya da ikinci öğretimde öğrenim gören/görecek öğrencilerin
başvuruları kabul edilmemektedir.
4- Başka kurum ve kuruluşlardan da burs almayı hak edenlerin ÇİB Bursu ile
diğer burslar arasında bir tercih yapmaları gerekmektedir. Öğrenci aynı anda
birden fazla karşılıksız burs alamayacaktır.
5- Geçtiğimiz yıl sağlanan aylık burs tutarı 550 TL’dir.
BURSLARIN İPTALİNİ GEREKTİREN HALLER:
a)Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,
b)Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan
uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması,
c)Gerek okul içinde ve gerekse okul dışında öğrencilik vakarına yakışmayan bir
halinin tespit edilmesi,
d)Öğrencinin herhangi bir kuruluşta ücretli görev alması,
e)Öğrencinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunduğunun anlaşılması,
f)Öğrencinin her eğitim ve öğretim yılında istenilen başarı ortalamasını
yakalaması
g)Öğrencinin alt yıldan başarısız dersinin bulunması,
h)Öğrencinin başka bir kuruluştan burs alması.

