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Sayın Dekan,
Kamu yararına çalışan bilimsel uzmanlık Derneğimiz ülkemizde kalp ve damar
hastalıklarıyla ilgili araştırma ve eğitim faaliyetlerini destekleme çabaları yanında,
olanakları ölçüsünde, tıp öğrencilerine de eğitim bursu sağlamaktadır.
Yardıma gereksinim duyan başarılı öğrencilerin saptanması için anılan burs
programının duyurulmasında Dekanlığınızın da desteğini istiyoruz. Karşılıksız
olarak verilecek olan bu burs ikinci sınıftan başlayacak ve öğrenci başarısını
sürdürdüğü sürece verilecektir.
Burs yönetmeliği ektedir.
Fakültenizden yönetmeliğimizde belirtilen ölçütlere uyan öğrencilerin en geç 30
Eylül 2018 tarihine kadar başvurmasını bekliyoruz.
Konu nu n öğ renci|erinize duyu

ru

lmas

ı

n

ı rica ederiz.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Cevat Kırma
Genel sekreter

Prof. Dr. Ferhan Özmen
Burs Kurulu Başkanı

Ek: 1-TKD Öğrenci Bursları Yönetmeliği
2-Burs Başvuru Formu

|ürk Koıdiyololi ıerneği,nin hedefi nesleki ve loplunsol eğitin ve aroşlırnoları desıekleyeıek

Turk holkının kolp ve donoı soğhğını korunokıır,

TüRK KARDiyoLo.ıi oenııeĞi öĞneııci BURsLARı
Amaç: Başarılı ve maddi olanakları kısıtlı

yöıer rvıeı-iĞi

t|p öğrencilerine burs sağlamaKır.

BaŞarı tanımlanması: Bursun verileceği öğretim yılı bir önceki dönem tlp dersleri not ortalamasınln 70
Veya üstü olması gerekmektedir. Ders notlarl dekanllklardan alınan 'transkript" ile belgelenmelidir.

iraddi olanakların kısıt|ılığın be|irlenmesl:

Anne ya da babadan birinin işsiz olması
Ailenin aylık gelirinin 1.000 TL-2.000 TL arasında olması
Ailenin aylık gelirinin '|.0O0 Tl'nin alhnda oiması
Ailenin kirada oturmasl
Ailenin özel otomobilinin olmaması
Öğrencinin ailesi ile ayrı şehirde yaşamasl
Oğrencinin yurtta kalması
Öğrencinin kiralık evde kaiması ve evi 2-3 kişi i|e pay|aşması
Öğrencinin kiralık evde kalması ve evi en az-4 kişİ ilİ pİylaşması
Ailede mevcut her bir öğrenci için
Şehit çocuğu
Gazi Çocuğu
Anne/babanın resmen ayrı yaşaması

10 puan
10 puan

30 puan
10 puan
5 puan
10 puan
1O puan
5 puan
10 puan
5 puan
20 puan
'l0 puan
1O puan

Maddi olanaklann belgelenmesi:
Maaş bordrosu
Vergi levhası
kira kontratı
SGK'dan anne ve babanın sigortalı|ık durumu

Bursu verecek kurum: Burs TKD tarafından verilir ve TKD bütçesinden karşılanır.
Burs süresi: Burs süresi 1 yıldır. Öğrencinin bursu kazandığı yıl koşulları esas alınarak -gerekli şartlar
korunduğu sürece- her yıl belgelenmek koşulu i|e okuldan mezun olana kadar burs devam eder. Son
sınlfta olan öğrencilere mezun oldukları aya kadar ödeme yapılır ve sınav olmayan faküİtelerde bir
önceki "not ortalamasl" esas ahnlr.
Burs miktarı ve ödenmesi:
. Yıllık burs miktarı 7 ,200

.

TL'diür, Bu tutar TKD Yönetim Kurulu tarafından, bir sonraki ders yılı için
geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Burs her yıl Şubat, Mayıs, Eylül ve Kasım aylarında eşit tutarda ödenir.

Burs verilecek öğrenci sayısı:

.

Öğrenci Bursları kurulu'nun teklifi ve TkD yönetim kurulunun onayı ile burs verilecek öğrencilerin
sayısı her yıl yeniden belirlenir.

Bursun Tıp Fakültelerine Dağılımı:
. TkD yönetim kurulu üyelerinin birinci veya ikinci derece akrabalarına burs verilemez.
. Özel üniversite ya da vakf üniversitelerinde okuyan öğrencilere burs verilemez.
ı Tıp Fakültelerinin YÖK tarafından belirlenen öğrenci sayılarl göz önüne allnarak her fakülte için
kontenjan ayırımı yapılır.

Bursun duyurulması: Burs verileceği aşağıdaki kaynaklarda duyurulur.
. Burs alma koşulları TkD Aşivi dergisinde bir kez yayınlanır

.
.
o

sürekli olarak web sayfasında yer alır.
Tüm devlet üniversiteleri, tıp fakültesi dekanlıklarına 15 Eylül tarihine kadar burs ile ilgili bilgi
yazısı gönderilir.
Burs için son başvurma tarihi 30 Eylül'dür.

a

Burs alınamayacak özel durumlar:
. Özeltıp fakülteleri öğrencileri
. Disiplin cezası alınması

.
.
ı

Başka bir kuruluştan burs alınması
TKD Yönetim Kurulu üyeleri ile bjrinciveya ikinci derecede akrabalık ilişkisinin bulunması
Türk vatandaşı olmamak

Burs adaYları belirttikleritüm özellikleri betgelemek zorundadır. Söz konusu koşullarda değişiklik olursa
hafta iÇerisinde bildirmekle yükümlüdür. Doğru olmayan beyanda bulunan öğrencinin bursu kesilir ve
verilmiş olan burs geritalep edilir.

AdaYların Belirlenmesi: Öğrenci BurslarıAlt Birimi yukarıdaki koşulları taşıyan adaytar ile senede bir
kez sozlü mülakat y9q3r ve bursiyer seçiminde yukarıda belirlenen puanlamİ sistemİni de göz önüne
alarak burs alacak kişileri belirler, Burs verilecek aday sayısının o/o10'u kadar da yedek ada-y beıırıenır.
Liste TKD Yönetim Kurulunda görüşü|erek kesinleşir.
GörüŞme iÇin davet edilen adayların geliş-dönüş otobüs ya da tren ücreti ve öğle yemeğiTKD tarafından
karşılanır,

Türk Kardiyoloji Derneği
yönetim kurulu

1

Fotoğraf

BURS BAŞVURU FORMU

Türk Kardiyoloji Derneği Başkanhğına,

Aşağıda belirttiğim beyanlarımın ve ekli belgelerin doğruluğunu, aksi halde aldığım ve alacağım TKD
burslarını yasal faizleri ile ödemeyi ve diğer yasal sorumlulukları karşılamayı taahhüt ederim.
Adım
TC KimIik 1lo:

Soyadım:

Adıesim;
Öğıenci İkametgah Adı€slm:
Tel:
Cep Tel:
Faks:
E-posta:
Okuduğum Tıp FaküItesi - Sınıf:
Not ortaIamam (Transkriptim eltedir)

Beyan ederim ki

Evet

Hayır

Başka bir kaynaktan burs alıyorum (Burs miktan: ....... TVay).
a) KYK bursu

b) KYK kredisi
c) Diğer

(belirtiniz)

karşı|ıkı

D

kaçılıksız

E

Babamın mesleği (Beliıtiniz)

a)

Emekli

b)

Qişyor

t-

c) işsiz

Annemin mesleği (Belirtiniz)
a)

Emekli

b) Qlışıyor

c) İşsiz

Ailemin aylık geliri 1000 TL-2000 TL araslnda (Belgesi ektedir).
Ailemin ayhk geliri 1000 Tl'nin altında (Be|gesi ektedir).

Ailem kirada oturuyor (Kira kontrat eKedir).
I

Ailemin özel otomobili yok.

Ailem başka şehirde yaşıyor. Adresini yazınız.
Yurtta kalıyorum (Yurt belgesi eKedir). odada kaç kişi kalıyorsunuz?
Kirada Ve 2-3 arkadaşlmla birlikte kalıyorum (Kira kontİab ektedir).
Kaç odah?
Kirada ve en az 4 arkadaşımla birlikte kalıyorum (Kira kontrab ektedir).
Kaç odah?

Ailemde benden başka okuyan öğrenci (....... kardeşim de öğrencidiQ.
Bel esi ektedir
Şehit çocuğuyum (Belgesi ekedir).
I

Gazi çocuğuyum (Belgesi ektedir).
Annem / babam resmen ayrı yaşıyor (Belgesi ektediQ.
Adres ve telefon numaraları

Saygılarımla
* İmzagz gönderilen başvurular geçersiz sayllacaktlr.

Tarih

imza*

TKD

öĞnrı,ıci guRsuNuN NEDEN size vrRiı-ııesi crnrıcriĞiıti
oüşüırüyoRsuNuz?

