NSK GROUP ŞİRKETLERİ ÇALIŞANLARINA ÖZEL BURS YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
NSK GROUP tarafından, öğrenim aşamasındaki yetenekli ve başarılı, ancak maddi
olanakları sınırlı olan öğrencilere, eğitimde fırsat eşitliği vermek ve topluma yararlı
olmalarını sağlamak üzere, burs verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
NSK GROUP tarafından belirlenecek, Ortaöğretim kapsamındaki Lise ve Teknik Okullar,
Meslek Yüksek Okulları, Ön lisans, Lisans, öğrencilerine verilecek burslar ile bunların
kesilmesine ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.
Görev
NSK GROUP, burslarla ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için, Türk Milli Eğitiminin genel
amaç ve temel ilkeleri uyarınca, öğrencilere öğrenim bursları verir. Öğrenim bursları
karşılıksızdır.
Dayanak
Bu Yönerge, NS K A. Ş. Yönetim Kurulu’ nun 25 .1 0.2 02 1 Tarih ve 26 sayılı kararı ile
kabul edilmiştir.
Tanımlar
Bu Yönergede geçen;
a) NSK GROUP: NSK Otomotiv Sanayi ve Ticaret A. Ş., RAN Sınai Mamüller Otomotiv
Paz. Ltd. Şti., NSK Sıcak Metal Dövme Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kazangil Autopeças
Importação e Exportação Ltda. Ve ROTA North America LLC şirketlerini
kapsamaktadır.
b) Yönetim Kurulu: NSK A.Ş. Yönetim Kurulu’nu,
c) Öğrenim Kurumu: Öğrencinin öğrenim gördüğü okulu.
d) Öğrenci: Öğrenim gören öğrenciyi,
e) Burs: Bu Yönerge hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,
f) Burs Tahsis: Her yıl, ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını,
g) Başarı (Yeterlilk): Öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte yılsonu başarı
durumunu, burs aldığı süre içerisinde ise öğretim kurumlarının kendi mevzuatları
gereği belirledikleri başarı durumunu,
h) Normal Öğrenim: Öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumunun hazırlık sınıfı
dâhil öğrenim süresini, ara sınıf öğrencilerinin ise öğretim kurumuna giriş tarihi
itibarıyla kalan öğrenim süresini,
i) Ek Süre: Öğrencinin öğretim kurumuna giriş yılı itibarıyla normal öğretim süresini
aşan süreyi,
j) Öğretim Yılı: 1 Ekim tarihi ile izleyen yılın 30 Eylül tarihine kadar olan süreyi, ifade
eder.
Burs Türleri
NSK GROUP’ un sağlayabileceği burslar;
a) Ortaöğretim kapsamındaki Lise ve Teknik Okullar,
b) Meslek yüksek okulları ve ön lisans
c) Yıllık Yüksek Öğretim Lisans Bursları

Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanları
NSK A.Ş. bütçesi dikkate alınarak, ilk defa burs verilecek öğrenci sayısı, aylık burs
miktarları ve ödeme zamanı, Yönetim Kurulunca belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Burs Adaylık Koşulları, Aranan Nitelikler ve Burs Verilmeyecek Öğrenciler
Burs adaylık Koşulları
Bu Yönergede geçen,
a) Maddi durumunun elverişli olmadığını yazılı beyan eden T.C. vatandaşı öğrenciler,
b) Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda, KKTC ve Türk Cumhuriyetleri
vatandaşı olan öğrenciler, NSK GROUP bursuna aday olabilirler.
Aranan Nitelikler
NSK AKADEMİ kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir.
a) NSK Group firmalarından birinde anne yada babası çalışıyor olmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ve Atatürk ilkelerine bağlı olmak,
c) Milli Duygulara sahip, örf ve adetlere uygun davranan, sağlam karakterli, güvenilir
ve başarılı olmak,
d) Ortaöğretim kapsamındaki Lise ve Teknik Okullara kayıt yaptırmış olmak,
e) Dört yıl süreli tam zamanlı/örgün eğitim düzeninde yüksek öğretim kurumuna
kayıt yaptırmış olmak,
f) Askerlik ile ilişkisi olmamak,
g) Mal varlığı ve gelir durumunu açıklayacak belgelerle maddi desteğe ihtiyacı
olmak, herhangi bir firma veya kuruluşta daimî eleman olarak çalışmıyor olmak,
h) Başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak,
i) Başarılı bir öğrenci olmak. (100 üzerinden en az 60, 4,00 üzerinden en az 2,50
ortalamaya sahip olmak), Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve 3
taneden fazla başarısız dersi bulunmamak, hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen
öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.
j) Kazandığı okul giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt
yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek,
k) Yeni T.C kimlik kartına sahip olmak
l) Adli sicilde kaydı bulunmamak.
m) Kimsesiz, doğal afet yaşamış, engelli ve aynı zamanda mal varlığı ve gelir
durumuna göre maddi durumu elverişli olmayan ailelerin çocuklarına burs
verilmesi esas olup, burs verilecek öğrenci sayısının sınırlı olması durumunda,
başarı derecesi yüksek olan adaylara öncelik tanınır.
Burs Verilmeyecek Öğrenciler
NSK A.Ş., aşağıda yer alan koşullarda Yönetim Kurulunun aksine bir kararı olmadıkça burs
vermez;
a) Vakıf (özel) liseleri veya üniversitesi öğrencileri, (%100 burslu öğrenciler hariçtir)
b) Açık öğretim /uzaktan öğretim öğrencileri, (COVID-19 önlemleri kapsamında geçici
olarak yapılan uzaktan öğretim bu maddeye dahil değildir),
c) Ücretli değişim programlarında bulunanlar,
d) Liseler için 20, Üniversite için 25 yaşından büyükler,
e) Hüküm giyenler,
f) Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
g) NSK A.Ş.’ den burs almaya devam eden kardeşi olan kişiler başvuru yapamaz.
h) 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 2.

maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan,
Yetim maaşı ile nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle
sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan,
j) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan,
k) Eğitim ve bakım giderleri resmi kurumlarca karşılanan öğrencilere,
l) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
m) Bu Yönerge hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan, öğrencilere burs
verilmez.
i)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Burs Başvurusu, Başvuru Beyanındaki Durum Değişikliği, Belge isteme, Belge incelemesi,
Burs Dosyası ve Numara Verilmesi, Belge ve durum araştırılması
Burs Başvurusu
Her yılın eğitim öğretim döneminde yukarıda özellikleri belirtilen eğitim kurumlarına kayıt
yaptırmış ve nitelikleri uygun olan öğrenciler tarafından NSK A.Ş. ’nin web sayfasında
bulunan burs başvuru formu doldurularak yapılır.
Liseye yeni başlayan öğrenciler için LGS sınav sonuç belgesi, ara sını flar için yılsonu
karnesi, Lisans eğitimine yeni başlayan öğrenciler için Üniversite Kayıt Belgesi, ara sınıflar
için transkript belgesi başvuru formu ile birlikte istenir.
NSK A.Ş. tarafından başvurular değerlendirilip, mülakata çağırılanlar arasından, bursiyer
olacak ve olamayacak adaylara bildirim yapılır. Bu işler NSK A.Ş. Yönetim Kurulu
tarafından yürütülür.
Başvuru Beyanındaki Durum Değişikliği
Öğrencinin NSK A.Ş. ’e başvurusundan sonra, beyanında meydana gelen değişiklikler
varsa, söz konusu öğretim yılına ilişkin tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar, değişikliğini
yazılı olarak belgelendirmesi durumunda bu durumu dikkate alınır.
Ayrıca, burs almaya başlayan ve başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenciler ise,
durumlarını bursun kesilmesi yönünde NSK A.Ş. ‘e bilgi vermekle yükümlüdür.
Belge İsteme
Öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde NSK A.Ş.’
ye vermekle yükümlüdür.
a) NSK A.Ş. Burs Başvuru Formu
b) Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki
yerleştirme sonuç belgelerinin örneği. (meb.gov.tr internet adresinden alınabilir)
c) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgelerinin örneği, (Puan türlerine
göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği) (edevlet veya ÖSYM’den alınabilir.)
d) Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS belge örneği (e-devlet veya
ÖSYM’den alınabilir),
e) Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir),
f) 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve formda ilgili yere çok iyi
yapıştırılmalıdır.
g) Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devletten alınabilir),
h) Ara sınıflarda öğrenim görenler (2.3. ve 4 sınıfa geçenler bu belgeyi ekleyecekler):
Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim
kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
i) Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiğini
gösteren belge,

j)
k)

l)

m)

n)
o)
p)

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına
alınmış belge (e-devletten alınabilir)
Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (edevlet alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi
almanıza gerek yoktur.)
Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
a. Çalışan anne, baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında
çalışanlar e-devlet’ ten alabilirler.)
b. Serbest çalışan anne baba için; son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi
/ kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden
alınabilir.)
c. Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)
Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş
bordrosu da eklenmelidir.
d. Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda
kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik
Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra
izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü TürüSosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)
e. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için;
ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman
Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)
Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini
gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.), Önemli Not: (Anne,
baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka edevletten alınmalıdır.)
Anne ve baba adına araç varsa, araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür
halde kaydolmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği
Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devletten alınmalıdır.)

Belge İncelemesi
Öğrencilerden alınan belgeler incelenerek, ölçütlere uygun bulunanlar değerlendirmeye
alınır.
Burs Dosyası ve Numara Verilmesi
Burs almaya hak kazanan her öğrenci için bir dosya açılır ve burs numarası verilir.
Ayrıca, her öğrenci bir öğrenci tanıma belgesi hazırlanır.
Belge ve Durum Araştırması
NSK A.Ş. gerekli gördüğü takdirde, burs alan öğrencilerin belge ve durumlarını
araştırabilir. Araştırma sonucunda, öğrencinin belgelerinde gerçeğe aykırı bir durum
belirlenirse, öğrencinin bursu kesilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Burs Süresi, Başarı Durumunun Bildirilmesi, Kurum Değiştirmede Burs Verme ve Süresi,
Dikey Geçişte Burs Verilmesi, Zamanında Ödenemeyen Burslar,
Burs Süresi
Burs isteklilerine, belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle yanıt verilir. Burs almaya hak
kazanan öğrenciye, öğrencilik durumunun devam etmesi ve burs almasına engel bir
durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğreni m
süresi kadar burs verilir. Özel burslar dışında, burslar, Eylül-Haziran arası (10 ay)
ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Başarı Durumunun Bildirilmesi
NSK A.Ş.’ den burs alan öğrencilerin başarı durumları, her yıl temmuz ayı sonuna
kadar, öğrenci veya öğretim kurumlarından istenir.
Kurum Değiştirmede Burs Verme ve Süresi
Öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin, önceki
öğretim kurumunda başarılı olmaları kaydı ile burslarının ödenmesine devam olunur.
Ancak, öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni
öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal
öğrenim süresinden fazla olamaz.
Dikey Geçişte Burs Verilmesi
Burs alan öğrencilerden öğrenime ara vermemek kaydıyla bir üst sınıfa başlayanların
burslarının ödenmesine devam edilir. Ancak uyum / intibak programı süresince burs
verilmez ve öğrenime ara vermiş sayılmazlar.
Zamanında Ödenemeyen Burslar
Burs başvuru tarihinden sonuçların açıklanmasına kadar geçen sürenin burs süresi olan
Eylül-Haziran aylarına denk gelmesi halinde burs almaya hak kazanan öğrencilere
başvuru ve açıklanma süresi içerisinde ödenemeyen burslar, geriye dönük olarak ödenir.
Burs Alan Öğrencilerin Yükümlülüğü
NSK A.Ş. ’den burs alan öğrenciler, bursun kesinleştiğinin öğrenciye bildirilmesinden sonra,
söz konusu öğrenciden NSK A.Ş. tarafından hazırlanmış vicdani yükümlülük belgesini kabul
ettiğine dair imzalı bir belge alınır. Belge öğrencinin burs başvurusu imzalanarak dosyasına
konur.
ALTINCI BÖLÜM
Bursun Kesilme Durumları
Bursun Kesilme Durumları
a) Çalışmanın durması; Öğrencinin aile üyesi / üyelerinin NSK GROUP firmaları ile iş
ilişkisinin durmasını takip eden ay burs ödemesi durdurulur.
b) Başarısızlık; NSK A.Ş. tarafından başarısız olduğu belirlenen öğrencilerin bursu
kesilir ve tekrar burs verilmez.
c) Öğrenim Kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma; Burs almakta olan
öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Öğretim kurumundan en az
bir yarıyıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, durumunu NSK A.Ş.’e
bildirdiği ya da NSK A.Ş. tarafından belirlendiği tarihi izleyen ödeme döneminden
itibaren, kalan süre kadar kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenime başladığını
belgelendirmesi koşullarında, bursun ödenmesine devam edilir. Öğrencinin
alamadığı burs normal öğrenim süresinden sonra verilir.
d) Öğretim Kurumunun Kapatılması; Çeşitli nedenlerle en az bir yarıyıl ve daha fazla
süre ile öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki öğrencilerin bursları kapatılan
süre kadar kesilir. Öğretim kurumunun yeniden öğretime açılması durumunda,
bursların ödenmesine devam edilir. Öğrencinin alamadığı burs normal öğrenim
süresinden sonra verilir.
e) Vazgeçme; Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren
kesilir ve bir daha burs verilmez.
f) Yurttan Çıkarılma; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme
Yönetmeliği hükümlerine göre, bu kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alan
öğrencilerin bursları kesilir.

g) Kesin Hükümle Mahkûm Olma; Herhangi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha
fazla hapis, ağır hapis cezası veya yüz kızartıcı suçtan dolayı kesinleşmiş
mahkûmiyeti bulunanların (cezası tecil edilenler hariç) bursları kesilir. Bir daha burs
verilmez.
h) Anarşi ve Terör Olaylarına Karışma; Burslu öğrencinin, öğrenim görmekte olduğu
öğretim kurum veya eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, barındığı yurdun dışında,
bireysel veya topluca her ne şekilde olursa olsun anarşi ve terör olaylarına karışması
durumunda bursu kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Burs Başvuru Tarihleri, Başvuruların Sonuçlanması ve İlan Edilmesi
Burs Başvuru Tarihleri
Bu Bursun başvuru, değerlendirme ve sonuçlanma tarihleri NSK A.Ş. Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir. Belirlenen tarihler her yıl şirketin internet sitesinden ve diğer iletişim
kanallarından ilan edilir.
BAŞVURULARIN SONUÇLANMASI VE İLAN EDİLMESİ
Başvuru yapan öğrencilere, başvuruların sona erdiği tarihten sonra duyuruda belirlenmiş
süre içerisinde, NSK A.Ş. Başarı Bursu almaya hak kazanıp kazanmadıkları burs başvuru
formunda bildirmiş oldukları e-postalarına bilgilendirme e-postası ile bildirilir.
Hüküm Bulunmayan Durumlar
Bu Yönergede ilgili hususların açıklığa kavuşturulmasında NSK A.Ş. Yönetim Kurulu
yetkilidir.
Yürürlük
Bu Yönerge 25.10.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
Yürütme
Bu Yönerge hükümlerini NSK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

