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SOTA.5 EdITIME DESTEK BURSU DUYURUSU

"Iyi vatandar ve "iyi insan" oimayi like edinmis, siitOn iyiligini ve bereketini yayma misyonunu
Ostlenebilecek, basanh ancak maddi imkanlari yetersiz, Elniversitelerde lisans dtheyinde
ogrenim gi5ren ogrencilere asagidaki esaslar cergevesinde "Seta; Egitime Destek Bursu"
verilecektir.
Adaylarda Arandan
23 yasmdan buyiik oimamak (lisanslist() burslardan yararlananlar haric),
Gelir getiren chizenli bir iste galismamak (lisansGstO burslardan yararlananlar harig),
Maddi imkanlan yetersiz olmak,
Barka kaynakiardan burs almwor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alman Ogrenim
kredisi ve egitim burslan haric),
e. Yabanci Ogrencilerde Tiirkce okuyup yazabilmek,
f. Toplumsal degerler ve etik ilkelere uygun davranis sahibi olmak.

a.
b.
c.
d.

•
•
•
•

III-

Burs Verilecek derenirn AlanIan:
Veteriner Fakultesi
Ziraat FakOltesi —Gida MO hendisligi BOI(Imii
Ziraat Fakultesi - Zootekni
MOhendislik Fakultesi- Enthistri

Ba;vuru:

a) Bun basvurulan, en gag 22 Ey101 2017 Cuma genii saat 18.00 1 e kadar Rita; Burs
Komitesine ulasacak bicimde yapilmalidir. Bu tarihe kadar ulasmayan basvurular
dikkate alinmaz.
b) Burs almak isteyen ogrenciler Siitas Egitime Destek Bursu Basvuru Formu edinebilmek
icin https://www.sutas.com.tr/tr/insan-kaynaklari/burs-basvurusu adresine basvurabilir,
gores ye sorularim burs@sutas.com.tr adresine iletebilir.Bawuru Formu, istenen
belgeler ile biriikte burs@sutas.com.tr adresine veya posta ile PIC :34776 Dudullu
1.Cad. No:21 Clmraniye/istanbul adresine gonderilir. (Burs Komitesi gerekii gOrckigii

belgelerin asil veya ôrnegini ayrica isteyebiiir).
IV-

Secim:

Seta; Egitime Destek Bursu igin sUresinde gelen basvurular Burs Komitesi tarafindan
degerlendirilir. Gerekli hallerde adaylar millakata gaginlabilir.Stlitas Ytinetim Kurulu tarafindan
tahsis edilen butte gergevesinde, Burs Komitesi tarafindan burs verilmesi uygun gOrBIen
ogrenciler e-posta yolu ile bilgilendirilir.

V-

Burs Odemeleri:

ay Burs kapsamindaki aybk Odemeier 8 ay siiresince yet:Abr.
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tamamlamis bursiyerlere yapilabilir.
b) Odemeler, ilgili donem igin okula kayit
Bursiyerler her yd kayit yenilediklerini belgelemek zorundadir.
c) Bursiyerlere yapilacak odemeler her aym ilk haftasi, verilen banka hesabina havale
edilir. Banka disinda bir yol ile herhangi bir Odeme yapilmaz.
Burs Siiresi ve Devam Kosullart:
a)
b)

c)

Burslar lisans ogrencilerine, hazirlik with dahil 5 yildir.
Bursiyerin ogrenime gecici ara vermesi, bolum degistirmesi, yatay gecis yapmasi
veya yurtdisma egitim degisim programlan cercevesinde gitmesi gibi durumlarda
Burs Komitesi bilgilendirilmelidir.
Burs almaya hak kazananlar ogrenimleri boyunca his yil kaybetmeden
ogrenimlerini tamamlamalidir.

d)

Ogrenci bursunun devam edebilmesi icin, bursiyerler her donem sonunda ders
notlanni gOsteren belgelerini Burs Komitesi'ne gondermek zorundadirlar. Bursun
devami icin bir ust simfa gecis not ortalamasmin en az 4 Ozerinden 2,5 veya 100
uzerinden 65 olmasi gerekmektedir.

e)

Ogrenciler, Burs Komitesi tarafindan Ilan edilen duyurulan izlemek ve bilmekle
Bu baglamda istenen her WHO bilgi ve belgenin belirtilen surelerde
teslim sorumlulugu ogrenciye aittir.

f)

Burs kesilmesi islemi, bursun kesilmesine iliskin nedenin Burs Komitesi'ne iletilmesi
ya da Burs Komitesi tarafmdan durumun ogrenilmesi ile yururluge konulur. Yank;
beyan ya da gec bildirim nedeniyle haksiz yere faziadan yapilmis Odemeler,
bursiyerden talep edilir.
Diger Hususlar:

a) Saas Egitime Destek BursIan karsiliksiz olup bursiyere bir mecburi hizmet ya da geri
odeme yukumlulugu getirmez.
Ancak, bursa hak kazanan her ogrenci, kendisini Seta; ailesinin bir ferdi sayar.
Bursiyerin, Ogrenim surecinde ve ogrenimini tamamladiktan sonra
destekledigi sosyal projelere katilmasi beklenir.
bursiyerin talep etmesi durumunda, Insan Kaynaklan staj basvuru kriterleri
cergevesinde Grup $irketlerinden birinde staj yapma imkani saglar. Bursiyerler yil icinde cesitli
egitim y e bilgilendirme toplantilarmda bir araya getirilir. Alaninda profesyonel olan isimlerin
bursiyerlere mentorluk yapmalari saglamr. Ogrenim donemi boyunca bursiyerlerin basari
performanslari takip edilir.

