MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI VE HUKUK
ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ BURS YÖNERGESİ
I. BÖLÜM
AMAÇ
Madde 1: İşbu yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
öğrenim gören başarılı ve maddi imkanlardan yoksun öğrencilere Marmara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları ve Hukuk Araştırmaları Derneği tarafından
verilecek burslara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
KAPSAM
Madde 2: Bu yönerge Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları ve Hukuk Araştırmaları Derneği
tarafından verilecek burs ile burs gelirlerinin kullanılacağı eğitim ve öğretim
faaliyetlerini kapsar.
DAYANAK
Madde 3: Bu Yönerge Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları ve Hukuk
Araştırmaları Derneği Tüzüğü’nün 2. maddesinin uyarınca hazırlanmıştır. Açıklık
bulunmayan hususlarda Yönetim Kurulu kararı gözetilir
TANIMLAR
Madde 4: Bu yönerge adı geçen;
(a) MÜHF-MED: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları ve Hukuk
Araştırmaları Derneği’ni,
(b) Tüzük: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları ve Hukuk
Araştırmaları Derneği Tüzüğü’nü,
(c) Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları ve Hukuk
Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu’nu,
(d) Burs Komisyonu: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları ve Hukuk
Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve burs süreçlerini yürüten
komisyonu,
(e) Burs: Bu yönergede belirtilen koşullarda MÜHF-MED tarafından Marmara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenimini sürdüren öğrencilere verilen, geri
ödemesi olmayan, ilgili şartlar ve not baremi sağlanamadığı takdirde kesilen mali
desteği,
(f) Öğrenci: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenimini sürdüren
öğrencileri,
(g) Bursiyer: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenimini sürdüren ve
burs almaya hak kazanan öğrencileri,
(h) Heyet: Özel durumlar dolayısıyla ilgili burs kriterlerini sağlayamayan bursiyerin
bursunun devamı hususunda karar vermeye yetkili ve en az iki üyesi Burs
Komisyonu’ndan seçilmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan organı ifade
eder.

II. BÖLÜM
BURS KOMİSYONUNUN OLUŞUMU
Madde 5: (1) MÜHF-MED Yönetim Kurulu, seçimli genel kurulu takiben en az iki
kişiden oluşacak Burs Komisyonu üyelerini MÜHF-MED üyeleri arasından belirler.
(2) Komisyonun görev süresi Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile aynıdır.
(3) Burs Komisyonu’nda yer alan üyeler ile MÜHF-MED arasında işbu
Yönerge’nin uygulanması amacıyla işbirliği yapılır.
(4) Burs Komisyonu, MÜHF-MED bursunun detaylarının ve kapsamının
öğrencilere duyurulmasını, burs başvurularının kabulü ve gerekli değerlendirme
süreçlerinin yönetilmesini üstlenir, bunun için kendi bünyesinde gerekli sistemi
oluşturur.
BURS KOMİSYONUN GÖREVLERİ
Madde 6: Burs Komisyonunun görevleri şunlardır:
(a) Burs başvurularının alınması, sonuçlandırılması ve bursiyerlere ödenmesine
ilişkin takvimin açıklanması ve bu süreçlerle ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılması,
(b) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde toplanan
burs başvurularının toplanması, tasnif edilmesi ve yasal mevzuata uygun şekilde
saklanması,
(c) Bursiyer adayı ile mülakatların yapılması,
(d) Bütçe doğrultusunda burs miktarını belirleme,
(e) Burs almaya hak kazanan bursiyerlerin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na
sunulması,
(f) Bursiyerlerin ders başarı durumunun takip edilmesi.
III. BÖLÜM
BURS BAŞVURUSU ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Madde 7: (1) Burs başvuruları, başvuru dönemi olarak belirlenen tarihlerde
MÜHF-MED’in ilan ettiği şekilde gerçekleştirilir.
(2) Başvurular, başvuru ve adaylık koşulları esas alınarak Burs Komisyonu
tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme sonucu olumlu olan
adaylardan ilan edilen tarihlerde yönerge ekinde belirtilen belgeleri Burs
Komisyonuna teslim etmesi istenir.
(3) Burs Komisyonu, ön değerlendirmede uygun bulunan adaylardan belgelerini
zamanında teslim edenlerin belgelerini incelemeye alır ve gerekli görürse adaylardan
ek belgeler ister ve mülakat yapar.
(4) Yapılan değerlendirmeler sonucu Burs Komisyonu, bursiyerleri belirleyerek
MÜHF-MED Yönetim Kurulu’na bildirir.
BAŞVURU VE ADAYLIK KOŞULLARI
Madde 8:
(1) Bursiyer adayının burs başvurusu yapabilmesi için gereken koşullar şunlardır:
(a) T.C. vatandaşı olmak,
(b) Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı bulunmak,
(c) Genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4 üzerinden 2.5 ve üstü olması,
(d) Adli sicil kaydının bulunmaması,
(e) MÜHF-MED tarafından ilan edilerek istenilen bilgilerin eksiksiz olarak
bildirilmesi.

(2) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yeni kayıt yaptırmış olan birinci sınıf
öğrencileri için m. 8/1-c’deki koşul aranmaz.
BURS MİKTARI, SÜRESİ ve DEVAMI
Madde 9: (1) Burs verilecek öğrenci sayısı her eğitim - öğretim yılı başında
sağlanan kaynağa göre Burs Komisyonu tarafından belirlenir. Eğitim - öğretim yılı
boyunca yeni kaynak sağlanması halinde bu sayı artırılabilir.
(2) Aylık burs miktarı eğitim - öğretim yılı başında Burs Komisyonu tarafından
belirlenir. Burs bağışçılarının özel olarak daha yüksek aylık ödeme yapmak istemeleri
dışındaki durumlar hariç tüm burslar için belirlenen aylık burs miktarı esastır.
(3) Burslar burs bağışçılarının tercihine göre ya tüm yıl boyunca ya da KasımHaziran arasında sekiz ay boyunca verilir.
(3) Ödemeler her ayın on beşinde yapılır.
(4) İşbu Yönerge’de belirlenen MÜHF-MED Bursu’nun miktar ve oranları her
eğitim öğretim yılı başında Yönetim Kurulu tarafından, bağışçıların yaptıkları katkı ve
MÜHF-MED’in mali durumu gözden geçirilerek yeniden belirlenir. MÜHF-MED’in bu
hususlarda bir bildirim yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
(5) Bursiyerin almakta olduğu burs, burs süresinin sonunda kendiliğinden sona
erer.
BURSUN KESİLMESİ
Madde 10: (1) Bursiyer;
(a) Herhangi bir dersten başarısız olursa,
(b) Herhangi bir dersten başarısız olmasa dahi GANO’su 4 üzerinden 2.5’in altına
düşerse,
(c) Sınıf veya dönem tekrarı yaparsa,
(d) Kayıt sildirme, mezuniyet, yatay geçiş ve sair nedenlerle üniversite ile ilişkisini
keserse,
(e) Disiplin cezası alırsa,
(f) Her ne sebeple olursa olsun yanlış yahut bilerek eksik beyanda bulunursa,
(g) Burs Komisyonu tarafından istenen belgeleri zamanında teslim etmezse,
(h) Vefat ederse,
(ı) Burs almaktan feragat ettiğini 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair
Kanun’a uygun şekilde Burs Komisyonu’na ulaştırırsa,
(i) Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışırsa,
(j) Tutuklanırsa,
(k) Okulu bir yıl ve/veya daha uzun süreli dondurursa, bursu kesilir.
(2) Yönerge’nin 10. Maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (j) bentlerinde sayılan
durumlardan herhangi birinin vuku bulması durumunda burs, Burs Komisyonu kararı
ile dondurulur. Tutuklanmaya ilişkin beraat ve idari parar cezasına ilişkin iptal kararı
verilmesi durumunda burs Yönerge’deki koşullara göre devam eder.
(3) Yönerge’nin 8. Maddesinin birinci fıkrasının e bendi ve Yönerge eki uyarınca
istenen belgelerin, bursiyer adayı veya bursiyerden kaynaklanmayan sebepler
dolayısıyla Burs Komisyonu’na iletilememesi durumunda birinci fıkranın (g) bendi
uygulanmaz.
(4) Birinci fıkranın (f) bendi dolayısıyla bursun kesilmesi durumunda, Burs
Komisyonu tarafından alınacak kararı müteakip, bursiyer aldığı bursları MÜHFMED’in banka hesabına 3 iş günü içerisinde yatırmak zorundadır.

ÖZEL DURUMLAR
Madde 11: Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen durumlara ilişkin olarak aralarında
en az iki Burs Komisyonu üyesinin bulunacağı üç kişilik bir heyet kurar. Heyet gerekli
araştırmayı en geç iki hafta içerisinde yapar ve görüşünü içeren raporu en geç bir
hafta içerisinde Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Yönetim Kurulu, nihai kararı bir
hafta içerisinde verir.
a. Bursiyerin kendisinden yahut ailesinden kaynaklanan özel sebepler dolayısıyla
(sağlık, ölüm, aile sorunları vs.) Yönerge’nin onuncu maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki hallerden birinin vuku bulması
durumunda,
b. (i) bendindendi duruma ilişkin değerlendirme yapmak üzere,
c. Burs bağışçılarının özel olarak yüksek aylıklı ödeme, adaylık kriteri vb. istekleri
durumunda,
d. Yönergede öngörülmemiş fakat tüzüğe aykırılık teşkil etmeyecek durumlarda.
VİCDANI YÜKÜMLÜLÜK
Madde 12: (1) MÜHF-MED bursu karşılıksızdır. Öğrenimini tamamlayan her
MÜHF-MED bursiyeri, maddi imkanı doğrultusunda bir öğrenciye destek vermekle
vicdanen yükümlüdür.
(2) MÜHF-MED bursları karşılıksızdır ancak öğrenimi tamamlayan her MÜHFMED bursiyeri, iş hayatına atıldıktan sonra, maddi imkânı doğrultusunda kendi gibi
bir öğrenciye destek vermekle vicdanen sorumludur.
IV. BÖLÜM
YÜRÜRLÜK
Madde 12: Bu Yönerge, MÜHF-MED Yönetim Kurulunca kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 13: Bu Yönerge hükümlerini Burs Komisyonu yürütür.

