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AKTİF GROUP BURS BAŞVURU ESASLARI 
 
Genel kurallar: 

1- Aktif Group burslarından yararlanmak isteyen öğrenciler başvuru formunu üniversitelerin öğrenci işleri 

ofislerinden/bölüm sekreketrliklerinden ilgili başvuru formunu edinip yine aynı ofise, başvuru formunda 

ve aşağıda istenen belgelerle birlikte teslim etmelidir. 

2- Burslar karşılıksız olup öğrenciye mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez. 

3- Burs kapsamındaki 250 TL aylık nakit ödemeler Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince yapılır 

4- Öğrenciye yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası Mali İşler Birimi tarafından öğrencinin banka hesabına 

havale edilir. 

5- Burs süresi bir akademik yıldır, başvurular her yıl aynı şekilde tekrarlanır. Bir önceki sene burs alıp başarı 

ortalamasını koruyan öğrencilere öncelik verilir.  

6- Aşağıda belirtilen koşullardan en az birinin geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerin bursu 

kesilir: 

a) Aile gelir düzeyi değişen 

b) Ödeme dönemlerinde bir şirkette çalışan 

c) Sınıf veya dönem tekrarı yapan 

d) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya öğrenim 

kurumunu değiştiren 

e) Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren 

f) Aktif Group’dan burs aldığı süre içerisinde başka resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi 

alan (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen 

burslar hariç) 

g) Disiplin cezası alan 

h) Tutuklanan 

i) Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan 

j) Öğrenim süresini donduran veya dönem izni alan 

Burslardan Faydalanacak Öğrencilerde Aranacak Nitelikler 
1- TC vatandaşı olmak. 

2- Yurtiçindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak, belgelendirmek  

3- Üniversitelerin (Istanbul Teknik Ünv., Yıldız Teknik Ünv., ODTÜ, Kocaeli Ünv,) Elektrik Mühendisliği, 

Elektronik-Haberleşme Mühendisliği bölümlerinde okumaya hak kazanmış 3. veya 4. Sınıf öğrencisi 

olmak.  

4- Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak (kredi ve yurtlar kurumundan alınan 

öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç)  

5- Gelir düzeyi düşük olmak (ailenin yıllık gelir belgesi istenmektedir) 

6- Yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 75 olmak (transcriptler ile 

belgelemek gerekmektedir) 

Başvuru Yöntemi ve Dikkat edilmesi gereken Hususlar: 
1- Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2017’tir. Başvurular üniversitelerin öğrenci işleri bürolarından temin 

edilecek formlar doldurularak, gerekli evraklarla birlikte yine Öğrenci işleri bürolarına teslim edilebilir.  

2- İstenen evrakların eksiksiz bir şekilde burs başvuru formu  ile beraber öğrenci işlerine/bölüm 

sekreterliğine bir dosya olarak teslim edilmesi gerekmektedir: 

1) Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi 

http://www.aktifmuhendislik.com.tr/
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2) Nüfus Müdürlüğü’nden ailenin Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 

3) Son bir ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf 

4) Okuduğu üniversitede öğrenci olduğuna dair kayıt belgesi/öğrenci kimlik fotokopisi 

5) Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan 

onaylı not dökümü belgesini 

6) Aileye ait gelir beyanı : 

a) Çalışan Anne, Babanın, İşyerinden Onaylı Maaş Belgesi 
b) Gelir vergisine tabi ise, Vergi Levhası’nın fotokopisi 
c) Emekli ise, emekli oldukları sosyal güvenlik kurumundan alınmış maaş miktarını gösterir belge  
d) Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge 
e) Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge 

7) Kirada oturanlar için Kira Kontratı ve kiranın ödendiğine dair Banka Dekontu 

8) Aileyle birlikte oturan kardeşler için; 
a) Okuyor iseler  (Açıköğretim Fakültesi, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencisi kardeşler dahil)  

okumakta oldukları kurumdan Öğrenci Belgesi 
b) Okumuyor ise çalıştığına veya çalışmadığına dair Sosyal  

9) Tapu, Vergi Dairesi, Trafik Tescil kaydı olup olmadığına dair, öğrencinin kendisi, annesi ve babası için 

savcılıktan onaylı mal beyanı belgesi 

10) Öğrenci adına açılan banka hesap cüzdanının fotokopisi (Hesabın öğrenci adına  açılması esastır) 
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