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Bo?kon Yordimcrs:

Dr. Muzoffer Degertekin

SaYIn Dekan,
Genel Sekreter

Dr. Cevot Klima Kamu yaranna cahsan bilimsel uzmanllk Derneqimiz ulkemizde kalp ve damar
hastallklanyla ilgili arastrrrna ve egitim faaliyetlerini destekleme cabalan yarunda,
olanaklan olcusunde, trp 6grencilerine de egitim bursu saqlarnaktadrr.Genel Sekreter Yordrrncisi

Dr. Semi Ozgul

Soymon

Dr. Eriugrul Okuvon

Yardrrna gereksinim duyan basarih 6grencilerin saptanmasi icin arulan burs
program In In duyurulrnasrnda Dekanhqrruzin da desteqinl istiyoruz. Karstlrksrz
olarak verilecek olan bu burs 6grenci basansrru surdurduqu ve baska kurumdan
burs almadiq: surece verilecektir.

Uyeler

Dr. Buleni Corenek

Dr. Bulent /V\utiu

Dr. /\siye Ay<;o Boyce:

TKD Ogrenci Bursu Yonetrneliqi ektedir.

FakOltenizden yonetrnellqlmlzde belirtilen olcutlere uyan 6grencilerin en gee; 30
EylUl 2019 tarihine kadar https://www.tkd.org.tr/menu/32/burslar linkinden bireysel
olarak basvurulanru bekliyoruz.

Konunun 6gren_Qilerinize duyurulmasrru rica ederiz.

Sayqrlartrruzla.

Prof. Dr. Cevat Krrma
Genel Sekreter

Prof. Dr. Ferhan Ozrnen
Burs Kurulu Baskarn

Tiirk Kardiyoioii DerneiJi'nin hedefi meslek! ve fopiumsa/ egilim ve otosurmolon destek/eyerek Turk halktntn ka/p ve damar sagitglm korumakflr.



TURK KARDiVOLOJi DERNEGi OGRENCi BURSU VONETMELiGi

Amac;: Basarih ve maddi olanaklan krstth trp 6grencilerine burs saglamaktlr.

Basan tamrnlanmasr: Bursun verileceqi 6gretim Ylil bir 6nceki donern trp dersleri not
ortalarnasmm 70 veya ustu olmas: gerekmektedir. Bu nedenle, hazirlrk ve 1. srruf
6grencilerine burs verilemez. Oers notlan dekanilklardan annan not belgesi (transkript) ile
belgelenmelidir.

Maddi olanaklarm klslthhgm belirlenmesi:

Anne ya da babadan birinin issiz olmast 10 puan

Ailenin aylrk gelirinin 2.000TL- 3.000TL arasmda olmasi 10 puan

Ailenin aylrk gelirinin 2.000TL'nin altrnda olrnasi 30 puan

Ailenin kirada oturmasi 10 puan

Ailenin ozel otomobilinin olmarnast 5 puan

Ogrencinin ailesi ile ayn sehirde yasarnas: 10 puan

Ogrencinin yurtta kairnasi 10 puan

Ogrencinin kiralik evde kalmast ve evi 2-3 ki§i ile paylasmasi 5 puan

Ogrencinin kiralik evde kalmasi ve evi en az 4 ki§i ile paylasmasi 10 puan

Ailede mevcut her bir 6grenci icin 5 puan

$ehit cocuqu 20 puan

Gazi Cocuqu 10 puan

Anne/babanm resmen ayn yasamasi 10 puan

Maddi olanaklarm belgelenmesi:
Maas bordrosu
Vergi levhasi
Kira kontrat:
SGK'dan anne ve babarun siqortalrhk durumu

Bursu verecek kurum: Burs TKO tarafmdan verilir ve TKO butcesinden karsilarur.

Burs suresi: Burs surest 1 yildrr. Ogrencinin bursu kazandrq: YII kosullan esas ailnarak
-gerekli sartlar korunduqu sOreC"e-her Yli belgelenmek kosulu iie okuldan mezun oiana kadar
burs devam eder. Son srrufta olan ogrencilere mezun olduklan aya Kadar oderne yaprhr ve
srnav olmayan fakOltelerde bir 6nceki "not ortalarnasr" esas alrrur.

Burs miktan ve odenmesl:
o Yillrk burs miktan 7.200 TL'dir. Bu tutar TKO Y6netim Kurulu tarafmdan, bir sonraki

ders YIII icin gec;erli olmak uzere degi$tirilebilir.
o Burs ayilk olarak 6denir. Temrnuz-Aqustos-Eylul aylanna ait burs EylOI aymda Oc;

aylrk olarak 6denir.

Burs verilecek ogrenci sayrsi:
o Ogrenci Burslan Kurulu'nun teklifi ve TKO Yonetirn Kurulunun onayi ile burs verilecek

6grencilerin sayrsi her YII yeniden belirlenir.



Bursun TIp Fakiiltelerine Daglhml:
o TKO Y6netim Kurulu uyelerinin birinci veya ikinci derece akrabalanna burs verilemez.
o Ozel ya da vakif universitelerinde okuyan 6grencilere burs verilemez.

Bursun duyurulmasr: Burs verileceqi a§agldaki kaynaklarda duyurulur.
o Burs alma kosullan TKO Arsivi dergisinde bir kez yayrnlarur.
o Surekli olarak web sayfasmda yer ahr.
o Tum devlet universiteleri trp fakultesi dekanhklarma 15 Eylul tarihine kadar burs ile

ilgili bilgi yazrsi g6nderilir.
o Burs icin son basvurma tarihi 30 Eylul'dur.

Burs almamayacak ozel durumlar:
o Ozel tip fakulteleri 6grencileri
o Oisiplin cezast almmasi
o Baska bir kurulustan burs almmas:
o TKO Y6netim Kurulu uyeleri ile birinci veya ikinci derecede akraballk iliskisinin

bulunmas:
o Turkiye Curnhuriyeffvatandast olniamak

Burs adaylan belirttikleri tum ozellikleri belgelemek zorundadir. S6z konusu kosullarda
degi§iklik olursa 1 hafta icerisinde bildirmekle yukurnludur. Doqru olmayan beyanda bulunan
6grencinin bursu kesilir ve verilmis olan burs geri talep edilir.

Adaylarm Belirlenmesi: Ogrenci Burslan Alt Birimi yukandaki kosullan tasryan adaylar ile
senede bir kez sozlu rnulakat yapar ve bursiyer secirninde yukanda belirlenen puanlama
sistemini de g6z onune alarak burs alacak kislleri belirler. Burs verilecek aday sayrstrun
% 1O'u kadar da yedek aday belirlenir. Liste TKO Yonetim Kurulunda g6ru§ulerek kesinlesir.

Gorusme icin davet edilen adaylann geli~-d6nu~ otobus ya da tren ucreti ve 6gle yerneqi
TKO tarafmdan karsilarur.


