
 
SAINT-JOSEPH'LİLER DERNEĞİ BURS YÖNETMELİĞİ 

 
AMAÇ 
Madde-1.  
Bu yönetmeliğin amacı Saint-Joseph' liler Derneğinin Saint-Joseph Lisesinde Burslu 
okutulacak öğrencilerin, Okul Müdürlüğü ile koordine edilerek seçimindeki usul ve esasları 
içermektedir. 
 
KAPSAM 
Madde-2. 
Bu Yönetmelik Saint-Joseph'liler Derneği tüzüğünün amacı doğrultusunda ( Madde:3,4) sadece 
Saint-Joseph Lisesi öğrencilerini kapsar. 
 
DAYANAK 
Madde-3. 
Saint-Joseph' liler Derneği Genel Kurulunun görüşü ve istekleri doğrultusunda, Yönetim 
Kurullarının kararına dayanarak hazırlanmıştır. 
 
BURSLU ÖĞRENCİLERE AİT HÜKÜMLER ve BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENCİ MİKTARI 
Madde-4. 
Burslu okutulacak öğrenci miktarını her Öğretim yılının sonunda (Haziran ayının ilk haftası) 
Haziran ayının son haftasında Yönetim Kurulunun yapacağı toplantıda tespit edilir. 
Madde-5. 
Burslu okutulacak öğrenci adedi Saint-Joseph Lisesinin (Hazırlık sınıfı dışında) tüm sınıflarını 
kapsayacak şekilde düzenlenir. Bir bölümde (Hazırlık, Lise ) müracaatın az olması halinde 
diğer bölümlerdeki müracaatlarla eksikler tamamlanır. 
 
BURSLU OKUMA HAKKINDAN YARARLANMA 
Madde-6. 
Bu haktan Yönetmeliğin öngördüğü şartları taşıyan öğrenciler yararlanır. 
 
İSTENEN ŞARTLAR 
Madde-7. 
Burslu okutulacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

a) T.C.vatandaşı olması. 
b) Saint-Joseph Lisesinde okuyor olması. 
c) Burs Saint-Joseph Lisesinde okumakta olan kardeşlerden yalnız birine uygulanır. 
d) Burslu öğrencinin ailesinin  aylık toplam gelirinin Dernek Yönetim Kurulunun 

belirleyeceği taban gelir seviyesinin altında olması. 
e) Burs için usulüne uygun müracaatta bulunması. 
f) Burs alacak öğrenci bir önceki sınıfını geçmiş olması (Ara sınıflar için) 
g) Babası Dernek üyesi iken ölen, Saint-Joseph Lisesinde okuyan öğrencinin burs 

müracaatı öncelik kazanır. 
 
 
 



MÜRACAAT 
Madde-8 

A) Öğretim yılı sonunda: Öğrenci öğretiminin sona erdiği Haziran ayının 2-4 haftaları 
içinde Dernek Müdürlüğüne müracaat etmelidir. 

B) Öğretim yılı içinde: Öğrencinin mali durumunu etkileyecek herhangi bir olay 
halinde(Yangın, sel, deprem, ölüm vs.) veya babasının ölüm ve ağır hastalığı 
durumunda, olayın hemen akabinde müracaat etmelidir. 

 
DEĞERLENDİRME 
Madde-9. 
Burslu öğrencilerin değerlendirilmesi Okul Müdürlüğünce yapılıp , ilk Dernek Yönetim Kurulu 
toplantısında görüşülüp kabul edildikten sonra geçerlilik kazanır. 
Madde-10. 
Burs için müracaat edenlerin sayısı kontenjandan az olduğu takdirde, durumları uygun 
olanların müracaatları alınarak Yönetim Kurulunca değerlendirildikten sonra karara 
bağlanabilir. 
Madde-11. 
Burslu okuma hakkı kazanan öğrencilerin bu hakları yalnız bir öğretim yılı veya dönemi için 
geçerlidir. Öğrencinin durumu ertesi Öğretim yılı için yeniden değerlendirilir. 
 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde-12 
Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara aşağıdaki müeyyideler uygulanır. 

a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencinin bursu derhal kaldırılır ve 
kendisine o güne kadar verilen yardım kanuni faizi ile birlikte geri ödemesi talep 
edilir. 

b) Okuldaki davranışları ile Okul Disiplin Kurulu tarafından  (Okuldan Uzaklaştırma) cezası 
alan öğrencinin durumu Okul Müdürlüğünün de kanaati alınarak Yönetim Kurulu 
tarafından değerlendirilir. 

YÜRÜRLÜK 
Madde-13. 
Bu yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir. 


