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Amag: Bagarrh ve maddi olanaklart krsrth tlp 6grencilerine burs sa!lamakttr.
Bagan tanlmlanmasr: Bursun verileceli dgretim ylh bir 6nceki ddnem trp dersleri not ortalamaslnln 70
veya Ustii olmast gerekmeKedir. Ders notlarr dekanhklardan ahnan 'transkript' ile belgelenmelidir.
Maddi olanaklann krs|tltft !rn belirlenmesi:
Anne ya da babadan birinin igsiz olmast
Ailenin aykk gelirinin 1.000 TL-2.000 TL arasrnda olmasl
Ailenin ayhk gelirinin 1.000 Tl'nin alhnda olmasl
Ailenin kirada oturmasr
Ailenin 6zel otomobilinin olmamasl
O!rencinin ailesi ile ayn Sehirde yagamasl
Ogrencinin yurtta kalmasr
Olrencinin kirahk evde kalmasr ve evi 2-3 ki$i ile paylagmasl
Olrencinin kirahk evde kalmasr ve evi en az 4 kigi ile paylagmasr
Ailede mevcut her bir dgrenci igin
$ehit gocu$u
Gazi Qocu$u
Anne/babanrn resmen ayn yagamasl

10 puan
10 puan

30 puan
10 puan
5 puan
10 puan
10 puan
5 puan
10 puan
5 puan
20 puan
10 puan
10 puan

Maddi olanaklann belgelenmesi:
Maag bordrosu
Vergi levhasr
Kira kontratr
SGK'dan anne ve babanrn sigortahhk durumu

Bursu verecek kurum: Burs TKD tarafrndan verilir ve TKD biltgesinden kargrlanrr.
Burs siiresi: Burs sUresi 1 yrldrr. Ogrencinin bursu kazandrlr yrl kogullarr esas alrnarak {erekli gartlar
korundu$u sUrece- her ytl belgelenmek kogulu ile okuldan mezun olana kadar burs devam eder. Son
srnrfta olan 6!rencilere mezun olduklan aya kadar 6deme yaprhr ve srnav olmayan fakultelerde bir
onceki "not ortalamasr" esas alrnrr.
Burs miktan ve 6denmesi:
. Ytlllk burs miktart 6.000 TL'dir. Bu tutar TKD Ydnetim Kurulu tarafrndan, bir sonraki ders yrh igin

.

gegerli olmak Uzere degigtirilebilir.
Burs her yrl $ubat, Mayrs, Eyliil ve Kasrm aylarrnda egit tutarda 6denir.

Burs verilecek 6!renci saytsr:
. Ogrenci Burslan Kurulu'nun teklifi ve TKD Y6netim Kurulunun onayt ile burs verilecek 6lrencilerin
sayrsr her yrl yeniden belirlenir.

Bursun Trp Fakiiltelerine DaSlhmt:
. TKD Yonetim Kurulu iiyelerinin birinci veya ikinci derece akrabalanna burs verilemez.
. Ozel irniversite ya da vakrf Universitelerinde okuyan rilrencilere burs verilemez.
. Trp Fakiiltelerinin YOK tarafrndan belirlenen 6$renci sayrlarr gdz dniine ahnarak her fakulte igin
kontenjan ayrrrmr yaprhr.

Bursun duyurulmasr: Burs verilece!i a9a$rdaki kaynaklarda duyurulur.

.
.
o
.

Burs alma kogullarr TKD Argivi dergisinde bir kez yayrnlantr
Siirekli olarak web sayfastnda yer altr.
TUm devlet Universiteleri, trp fak0ltesi dekanhklarrna 15 EylUl tarihine kadar burs ile ilgili bilgi
yazrsr gcinderilir.
Burs igin son bagvurma tarihi 30 EylUl'dUr.

Burs altnamayacak 6zel durumlar:
. Ozel trp fakUlteleri iigrencileri

.
.
.
.

Disiplin cezasr ahnmasr
Bagka bir kurulugtan burs ahnmasr
TKD Ydnetim Kurulu {iyeleri ile birinci veya ikinci derecede akrabahk iligkisinin bulunmasr
Tiirk vatandagt olmamak

Burs adaylart belirttikleri tUm 6zellikleri belgelemek zorundadrr. Sdz konusu kogullarda degigiklik olursa
hafta igerisinde bildirmekle yUkUmludUr. Dogru olmayan beyanda bulunan d!rencinin bursu kesilir ve
verilmig olan burs geri talep edilir.
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Adaylann Belirlenmesi: Ogrenci Burslan Alt Birimi yukarrdaki kogullarr tagryan adaylar ile senede bir
kez sdzlu mulakat yapar ve bursiyer segiminde yukarrda belirlenen puanlama sistemini de gdz 6niine
afarak burs alacak kigileri belirler. Burs verilecek aday sayrsrntn o/o1''u kadar da yedek aday belirlenir.
Liste TKD Y6netim Kurulunda g6rUgttlerek kesinlegir.

Gdriigme igin davet edilen adaylarrn gelis-ddnu9 otobiis ya da tren ucreti ve 6!le yemeSi TKD tarafrndan
kargrlanrr.

Tiirk Kardiyoloji Derne!i
Yiinetim Kurulu

