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Fakülte Kurulumuzun 08.07.2020 tarihli ve 2020/05 sayılı oturumunda alınan karar 

 

T.C. 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

 

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

BURS İLKELERİ 

 

 

 

Amaç 

Madde 1.  

Bu burs ilkeleriyle, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından maddi olarak dezavantajlı 

durumda olan ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere sağlanacak olan burslara başvuru 

koşullarının, değerlendirme ve Burs Komisyonunun çalışma esaslarının belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

 

Kapsam 

Madde 2. 

Bu burs ilkeleri, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerini kapsamaktadır. 

 

 

Genel İlkeler 

Madde 3. 

a) Her akademik dönem başında burs almak isteyen öğrencilerin talepleri burs 

komisyonun belirleyeceği tarihlerde alınır.  

b) Burs kontenjanı ayrılacak bölümler, sınıflar, kontenjanlar, burs miktarı, başvuru 

için adaylardan istenecek belgeler ve diğer koşullar her yıl Burs Komisyonu 

tarafından belirlenir. 

c) Burslar bir akademik dönem için olup, Ekim-Mayıs ayları dâhil olmak üzere sekiz 

ay süreyle verilir. Her akademik dönemde alınan başvurular bağımsız olarak 

değerlendirilir. 

d) Bir önceki dönemde burs almış olmak yeniden burs başvurusu yapmaya engel 

değildir. 
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Burs Koşulları 

Madde 4. 

Burstan yararlanabilmek için; 

a) Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğrenim görmek. 

b) Başarılı veya maddi desteğe ihtiyacı olmak. 

c) Başka kaynaklardan burs alıyor olmak, fakülte bursu almaya engel olmamakla 

birlikte değerlendirmede komisyon tarafından eksi puan olarak değerlendirilir.    

 

Başarı bursundan faydalanabilmek için:  

a) İlk 1000’e girerek fakültemizi tercih eden öğrenciler arasından yerleşme puanına 

göre ilk iki (2) öğrenciye, 

b) Hazırlık sınıfını geçerek 1. Sınıfta okuyan öğrencilerimizden, hazırlık sınıfını en 

yüksek notla geçen iki (2)  öğrenciye,  

c) 2. Sınıfta okumakta olan öğrencilerimizin tamamından (1. Sınıf sonunda aldığı 

notlara göre) en yüksek ganoya sahip iki (2)  öğrenciye,  

d)  3. Sınıfta okumakta olan öğrencilerimizin tamamından (2. Sınıf sonunda aldığı 

notlara göre) en yüksek ganoya sahip iki (2)  öğrenciye,  

e) 4. Sınıfta okumakta olan öğrencilerimizin tamamından (3. Sınıf sonunda aldığı 

notlara göre) en yüksek ganoya sahip iki (2) öğrenciye başarı bursu verilir.  

f) Başarı bursları her akademik dönemde yenilenir. 

g) Başarı bursu miktarları her yıl Fakülte Burs Komisyonunca belirlenir.  

 

 

Burs Başvurusu ve Değerlendirmesi 

Madde 5. 

a) Burs duyuruları her yıl Eylül ayının ikinci haftasında ilan edilir. 

b) Eylül ayının son gününe kadar başvurular alınır. 

c) Bursiyer adayları ilan edilen tarihler arasında istenen belgeleri tamamlayarak 

Fakültenin öğrenci işleri bürosuna teslim ederler. 

d) Fakülte Burs Komisyonu Ekim ayı ortalarına kadar burs başvurularını 

inceleyerek, koşulları sağlayan öğrenciler arasından seçim yapar ve burs almaya 

hak kazanan öğrencilerin tüm bilgilerini Fakülte Dekanlığına bildirir. 

e) Burs almaya hak kazanan öğrenciler öğrenciler Fakülte Dekanlığı tarafından ilan 

edilir.    
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Bursların Ödenmesine Dair İlkeler 

Madde 6. 

a) Öğrenciye yapılacak ödemeler her ayın 15’i ile 20’si arasında sekiz (8) ay süreyle 

banka hesabına havale edilir.  

b) Tüm burslar hayırseverlerin katkısı devam ettiği müddetçe devam eder aksi 

takdirde sona erer.  

 

 

Bursların Kesilmesini Gerektiren Genel Hükümler 

Madde 7. 

Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda 

öğrencinin bursu kesilir; 

a) Fakülte yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında iletilmemesi, 

b) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak bir işte çalışılması (staj dışında), 

c) Kayıt dondurulması, 

d) Kayıt sildirme ve mezuniyet gibi nedenlerle Fakülteden ilişiğinin kesilmesi, 

e) Disiplin cezası alması, 

f) Adli ceza alması, 

g) Vefat etmesi. 

 

 

İlahiyat Fakültesi Dekanlığının Burs Verme Sürecindeki Sorumlulukları 

Madde 8. 

a) Burs ilanlarının Fakültede duyurulması, 

b) Başvuruların kabulü, değerlendirmesi ve burs alacak öğrencilerin tespit edilmesi, 

c) Burs almaya hak kazanan öğrencilere ait bilgilerin temin edilmesi,   

d) Burs almaya devam eden öğrencilerin başarı, disiplin, kayıt ve başka kurumdan 

burs alıp almadıkları ile mezuniyet durumlarının izlenmesi, 

e) Bursun kesilmesi veya yeni burs bağlanmasına yönelik karar alınması ile 

öğrenciler hakkında gerekli işlemlerin yürütülmesidir. 
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Diğer Hükümler 

 Madde 9. 

a) Burslar karşılıksız olup öğrenciye mecburi bir hizmet ya da geri ödeme 

yükümlülüğü getirmez. 

b) Fakülte burs komisyonu, bir dekan yardımcısı, bir öğretim elemanı ve fakülte 

sekreterinden teşekkül eder.  

c) Bu ilkeler kapsamında belirtilmeyen hususlar, Fakülte Burs Komisyonu 

yetkisindedir. 


