BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VE ROBERT KOLEJİ MEZUNU SANAYİCİ İŞADAMI VE YÖNETİCİLER DERNEĞİ
BURS YÖNETMELİĞİ

1- BRM her yıl Ağrı Tezeren Köyü 4. Boğaziçi İlköğretim okulunu bitirerek Anadolu Liselerine
girmeye hak kazanan öğrencilere puan sıralamasına göre burs verecektir. Burs fonunun
imkanlarına göre her yıl burs verilecek öğrenci sayısı Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.Burslar ders yılı başında ödenmeye başlayacak ve ders yılı bitiminde sona erecektir.
2- Burs tutarı öğrenci başına yıllık 1500 TL dır bu tutar YK kararı ile değiştirilebilir.
3- Burs tutarının 500 TL si okul açılışında, 200 TL si ikinci yarı yıl başında, kalan kısmı aylık 100
TL’lık taksitler halinde öğrenci veya velisi adına yerel Garanti Bankası şubesinde açılan bir
hesaba havale yapılmak suretiyle ödenir.
4- Her yıl 4. Boğaziçi İlköğretim Okulu müdürlüğü adayları belirler ve öğrencilerin sınav sonuç
belgeleri ile birlilkte BRM ye sunar, BRM bu adaylar arasından kaynaklarına göre yeterli
sayıda öğrenciyi burs vermek üzere belirler.
5- Burs alacak öğrenciler, kayıt oldukları Anadolu Lisesinden öğrenci olduklarına dair bir belge,
nufus cüzdanlarının önlü arkalı kopyası ve ikametgah senedi ile BRM derneğine başvuru
yapacaklardır.
6- BRM den burs alan öğrencilerin ders yılı bitiminde ders notlarını ve sınıflarını geçip
geçmediklerini gösterir bir belgeyi okul müdürlüğünden alarak BRM ye göndermeleri
gereklidir.
7- Sınıfını geçen öğrencilere takip eden ders yılında burs verilmeye devam edilir. Sınıfını
geçemeyen veya bütünlemeye kalan öğrencilere burs verilmeyecektir.
8- Okulunda üstün başarı elde eden (takdir vb.) öğrenciler bunu belgeledikleri takdirde ayrıca
ödüllendirilir.
9- BRM’nin bir öğrenciye bir ders yılı çerisinde burs vermesi o öğrenciye sürekli burs verileceği
anlamına gelmez, öğrenci ninperformansı ve dernek imkanlarına göre hareket edilir.
10- Bursiyer öğrencilerden ders yılı başında el yazıları kendilerine burs veren üyelerimize
hitaben kendilerini tanıtan hadeflerini açıklayan bir mektup yazmaları istenir.
11- BRM burs verilen öğrencilerin ve burs veren üyelerin isimlerini dernek yayınlarında ve web
sitesinde yayınlayabilir. Burs veren üyeler istemezler ise üye isimleri yayınlanmaz.

