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Amaç

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı; Çiğdemim Derneği tarafından, ailelerinin
maddi durumu yeterli olmayan, Türkiye’deki Üniversitelerin birinde öğrenim gören
öğrencilere eğitim desteği bağlanmasında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.
Ayrıca, her dönem destek verilecek öğrenci sayısının
a) %20 sini geçmemek şartıyla lise öğrencilerine
b) %10’unu geçmemek şartıyla vakıf üniversitelerinde %100 burslu olarak
öğrenim gören öğrencilere
c) %10’unu geçmemek şartıyla, Çiğdemim Derneği, komşuluk, mahalle, kent
kültürü gibi konulardan birinden tez yazması şartıyla yüksek lisans
öğrencilerine de destek verilebilir.
Kapsam
MADDE 2 – Bu yönerge, birinci maddede belirtilen öğrencilerden Çiğdemim
Derneğince belirlenecek olanlara bağlanacak eğitim desteğiyle ilgili işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – Bu yönerge, Çiğdemim Derneği tüzüğünün 3.maddesi (h) bendine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – Bu yönergede geçen;
a) Dernek: Çiğdemim Derneğini
b) Öğrenci: Birinci maddede belirtilen öğrencileri
c) GYK: Genişletilmiş yönetim kurulunu ifade eder.
Eğitim Desteği Verme Esasları ve Öncelik Kriterleri
MADDE 5- Eğitim desteği verilecek öğrencilerde aranan şartlar ve öncelikler
aşağıda belirtilmiştir.
Aranan şartlar
1- TC vatandaşı olmak
2- Çağdaş değerlere ve yaşam anlayışına sahip, Atatürk ilke ve devrimlerine
bağlı olmak
3- İhtiyaç sahibi olmak
4- Başka bir kurum/dernek/vakıf’dan destek almamak. ( KYK kredisi ve bursu
hariç)
5- Yıl içerisinde toplam 30 saat olmak üzere, Dernekte gönüllü çalışmalara
katılmayı kabul ediyor olmak. (Kütüphanede, bostanda, etkinliklerde, stantlarda,
anket vb. çalışmalarında, eğitimlerde vb.) (Gönüllü çalışmaların tarih ve saatleri
öğrenciler tarafından belirlenir.)
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Öncelikler
1-İhtiyacın durumu
2-Başarı durumu
3-Anne ve/veya babanın yokluğu ya da ayrılmış olması
4-Engellilik durumu
5-Daha önce Derneğimizden eğitim desteği alıyor olması
6-Hazırlık veya birinci sınıfta olması
7-Kız öğrenci olması
8-Öğrencinin veya ailesinin öncelikle Çiğdem Mahallesinde ve/veya Ankara’da
oturuyor- öğrenim görüyor olması
9-Dernek çalışmalarına katılmış olması veya derneği tanıyor olması. Dernek
değerlerini benimsemesi
10- Bu önceliklere ek olarak komisyon tarafından belirlenen puanlama
sistemindeki maddeler göz önüne alınacaktır.
Eğitim Desteği verilmeyecek öğrenciler
MADDE 6 –Maaş alan öğrenciler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca
desteklenen ve bakım altına alınan özel ve/veya tüzel kişi, dernek, vakıf ve
kurumlardan eğitim desteği alan öğrencilere eğitim desteği verilmez. (KYK burs veya
kredi alanlar hariç) Ayrıca, açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencilerine, Üniversite için
25, yüksek lisans için 30 yaşından büyüklere, herhangi bir suçtan hüküm giyenlere ve
öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlara
burs verilmez.
Başvuru yeri ve süresi
MADDE 7 – Eğitim desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, 1 Eylül ile 20
Eylül tarihleri arasında, Çiğdemim Derneğine başvuru yaparlar. Başvurular
değerlendirildikten sonra yapılacak mülakat sonucuna göre destek alacak öğrenciler
belirlenir.
Başvuru sahibinden istenecek belgeler
MADDE 8 – Eğitim desteği için başvuracak öğrenciler fotoğraflarının
yapıştırılmış olduğu başvuru formunu ve aşağıdaki belgeleri derneğe teslim ederek
başvurularını yaparlar. Görüşmeye çağırılan öğrenciler çağırılan gün ve saatte
derneğe gelirler. Görüşmeye eksik evrakla gelen öğrencilerin başvuruları
değerlendirilmez.
• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba
adına alınmış belge (e-devletten alınabilir.)
• Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres
Belgesi (e-devletten alınabilir)
• Öğrencinin kira kontratı fotokopisi ya da Devlet/özel yurtta kaldığına dair belge
• Çalışan anne-baba için maaş bordrosu
• Aile kirada oturuyorlar ise kira kontratı
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• Adli Sicil ve Arşiv Kaydı belgesi (e-devletten alınabilir)
• Öğrenim durumunu gösterir belge.
o Yerleştiği yüksek öğretim kurumunu gösteren YKS Belge örneği (edevlet veya ÖSYM'den alınabilir.)
o Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir.)
o Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri,
notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not
dökümü belgesi (transkript),
o Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak
geçmiş olduklarına dair belge.
• Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
•
•
•
•

•
•

•

Çalışan anne ve baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında
çalışanlar e-devletten alabilir),
Serbest çalışan anne-baba için; son yılları gösteren gelir vergisi
beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü
(www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)
Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir )
Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı
maaş bordrosu da eklenmelidir.
Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik
Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve
Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş
yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet DökümüHizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)
Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; ürün/hayvan varlığı ve
gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı
Sayfasından alınabilir.)
Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve
m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten
alınmalıdır.),
Önemli not : (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge
eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
Anne ve baba adına araç varsa, araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten
isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka
e-devletten alınmalıdır.)
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Eğitim Desteği başvuruları ile ilgili yapılacak işlemler
MADDE 9 –
a- Talep sahibi öğrencilerin her biri için bir dosya açılır.
a- Mülakat komisyonu Eylül ayı GYK toplantısında oluşturulur. Komisyonda
GYK üyelerinden 3 asıl - 2 yedek temsilci ve dernek başkanı yer alır.
Komisyon görüşmelere başlamadan önce toplanır, mülakatta sorulacak
soruları belirler, değerlendirme kriterlerini ve puanlamayı gözden geçirir.
b- Belgeleri tamam olan öğrencilerle görüşme yapılır.
c- Görüşmelerde en az 3 komisyon üyesi bulunur. Görüşmede daha önceden
belirlenen kriterlere göre puanlama yapılır.
e- Puan sırasına göre destek verilecek öğrenciler belirlenir.
Eğitim Desteği başvurularının değerlendirilmesi
MADDE 10 –
a-Öğrencilerin başvuru forumlarındaki bilgileri Dernek tarafından oluşturulan
Eğitim desteği Komisyonunca değerlendirilerek görüşmeye çağırılırlar. Görüşme
sonucu puan sıralaması yapılıp asıl ve yedek liste çıkarılır. Listeler GYK tarafından
onaylandıktan sonra başvuru sahibi öğrencilere bildirilir.
b- Eğitim desteği konusunda bu yönergede açıklıkla belirtilmemiş bir husus
söz konusu olursa gerekli yorum ve ilave işlemler GYK tarafından kararlaştırılır.
Eğitim desteği işlemlerine ilişkin kararlarda 2/3 çoğunluk esas alınır.
Eğitim Desteği tahsis kontenjanı, miktarı ve ödeme zamanları
MADDE 11 – Dernek tarafından oluşturulacak Eğitim desteği Fonu’nda 20
Eylül tarihine kadar toplanan para dikkate alınır. Verilecek eğitim desteği miktarı
belirlendikten sonra fonda toplanan para miktarına göre o yıl kaç öğrenciye eğitim
desteği verileceği kararlaştırılır. Eğitim desteği miktarı kaynak durumu dikkate
alınarak yönetim kurulunca yıllık olarak belirlenir. Eğitim desteği öğrencilere, her ayın
15’inde ödenir.
Eğitim Desteğinin başlangıç ve bitiş tarihi
MADDE 12 – Öğrencilere ödenecek eğitim desteği Ekim – Haziran ayları
arasında 9 ay olarak ödenir. Ancak madde 14’e göre eğitim desteğinin kesilmesi
durumunda ödemeler durdurulur.
Eğitim Desteği verilme süresi
MADDE 13 – Destek 1 akademik yıl (9 ay) içindir. Her yıl başvuruyu yenilemek
ve değerlendirmeye girmek şartıyla destek eğitim süresi boyunca devam edebilir.
Yeniden
değerlendirmede
dernek
etkinliklerine
katılım
göz
önünde
bulundurulmaktadır.
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Eğitim Desteğinin kesilmesi
MADDE 14 – Eğitim desteği bağlanan öğrencinin her ne sebeple olursa olsun
öğrenciliğinin sona ermesi, öğrenim gördüğü yarıyıl/yıla ait not ortalamasının
yürürlükteki mevzuat çerçevesindeki yönetim kurulunca belirlenmiş başarı kriterinin
altında olması veya gerçeğe aykırı beyan tespit edilmesi veya yılda toplam 30 saatlik
gönüllü çalışmalara katılmadığı tespit edildiğinde eğitim desteği kesilir. Ancak;
öğrenim süresinin sağlık sebebiyle uzadığına ilişkin rapor ibrazı halinde eğitim
desteği ödenmeye devam edilir.
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