
ATASUN OPTİK OPTİSYENLİK BURS PROGRAMI PROSEDÜRÜ 

1. AMAÇ VE KAPSAM 
 
Atasun Optik olarak toplumsal fayda odaklı yaklaşımı ile optisyenlik mesleğinin geleceğine yön 
verecek, maddi imkanları kısıtlı, başarılı optisyenlik bölümü öğrencilerine destek olarak iş 
hayatına katılmalarını kolaylaştırmak ve optik sektörünü geliştirmek amaçlanmaktadır. 

 

Projenin Kapsamı: Burs programı 2021 bahar dönemi öğretim yılı itibarıyla başlatılacaktır. 
Optisyenlik bölümü 1.sınıfta okuyan ve yarım dönem sonunda başarılı olmuş öğrenciler burs 
almaya hak kazanacaktır. Optisyenlik burs programına tüm Türkiye’den yüksek öğretim 
kurumuna bağlı devlet ve vakıf üniversitelerinin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler 
başvurabilecektir. 9 aylık eğitim/öğretim yılında, burs almaya hak kazanan öğrencilerin banka 
hesaplarına her ay düzenli olarak 500 TL burs ödeneği yatırılacaktır. Programa katılmaya hak 
kazanmış öğrenciler ayrıca aşağıdaki imkanlardan da yararlanabiliyor olacaktır. 
 

- Burs, 

- Staj imkanı, 

- Seminerler/Kurum içi eğitimler, 

- Destek ofis ziyareti, 

- Online eğitimler 

 
Proje için Genel Anlayış ve Kurallar  
 
Burs programına kabul edilen 100 öğrenciye ilk yıl, öğretim yılının ikinci yarısı itibariyle Şubat-
Haziran (5 ay) aylarında aylık 500 TL eğitim desteği sağlanmaktadır. Öğrencinin belirlenen 
kriterlerde başarılı şekilde eğitimine devam etmesi durumunda ikinci yıl Ekim – Haziran (9 ay) 
döneminde her ay eğitim desteği almaya devam eder. Seçilecek 100 öğrencinin; 50 kişisi 
1.sınıf, diğer 50 kişisi ise 2.sınıftan olacaktır.  
Burs başvuruları; www.atasunoptik.com.tr web sitesi üzerinden tamamlanacak olup, yapılan 
başvurular, Atasun Optik Değerlendirme Kurulu (İnsan&Kültür Direktörlüğü İş Ortakları ve 
Satış Direktörlüğü) tarafından değerlendirilmektedir.  
Atasun Optik olarak öğrencilere sağlanan burslar geri ödemesiz olarak verilecektir.  
 
2. OPTİSYENLİK BURS PROGRAMI KRİTERLERİ 
 
Optisyenlik Burs Programına katılacak öğrencilerden aşağıdaki kriterleri sağlaması 
beklenmektedir:  

- T.C. vatandaşı olmak, 
- 18 yaşını doldurmuş ve 25 yaşını geçmemiş olmak,  
- Üniversitelerin optisyenlik MYO bölümlerinde öğrenim görmek,  
- İlgili bölüme giriş taban puanının minimum 250 puan almış olmak,   
- İlk yıl 1.sınıf güz dönemi not ortalamasında 4’lü not sistemi üzerinden en az 3,00 genel 

başarı ortalamasına sahip olmak, 
- Vakıf üniversitelerinde öğrenim görenler için en az %100 bursluluk ile eğitime hak 

kazanmış olmak,  

- Öğrenim gördüğü üniversitede disiplin cezası bulunmamak, 
- Ailesinden birinci derece herhangi bir yakınının ve/veya kendisinin herhangi bir 

dönemde Atasun Optik’te çalışmaması, 
- Öğrencinin maddi durumu, anne veya babanın vefat etmiş olma durumu, şehit veya 

gazi yakını olma durumu veya engel durumunun öncelikli kriter olarak gözetilmesi, 
- Öğrenci ile yapılacak mülakat sonucunun olumlu olması, 
- Öğrenim gördüğü üniversitedeki herhangi bir hocasından referans mektubu alabiliyor 

http://www.atasunoptik.com.tr/


olması. 

3. UYGULAMA 
 

Başvuru Aşamasında Gerekli Belgeler  
 
Burs Başvuru Formu doldurulurken, aşağıdaki dokümanların sisteme yüklenmesi 
gerekmektedir.  

- TC Kimlik No’lu Nüfus Cüzdanı Örneği 
- İkametgah Belgesi 
- Öğrenci Belgesi  
- 1. Yıl Güz Dönemi Transkripti  
- Adli Sicil Kaydı 
- Referans Mektubu 

Bursiyer Seçimi  

- Başvuruların tamamlanmasının ardından «Atasun Optik Değerlendirme Kurulu» 

kriterlere en uygun 100 kişinin seçimini gerçekleştirir. 

- Başvuru aşamasında talep edilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda 

başvuru geçersiz sayılacaktır.  

- Ön değerlendirmenin ardından adaylar mülakat görüşmesine çağırılır.  

- Mülakat görüşmesinde gerekli evrakları beraberinde getirmeyen adaylar mülakata 

kabul edilmeyecektir. 

- Mülakat sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler Atasun Optik Değerlendirme 

Kurulu tarafından oy çoğunluğu ile belirlenir.  

- Burs almaya hak kazanan asil ve yedek öğrenciler web sayfası üzerinden 

duyurulacaktır.  

Burs Başvurusunun Reddi 

 

Başvurusu reddedilen bursiyerlere e-posta yoluyla bilgilendirme yapılır. Yapılan bilgilendirmeyi 

takiben, ilgili bursiyer adayının bilgi ve belgeleri 18 ay süresince saklanır, bu sürenin sonunda 

imha edilir ve imha işlemi tutanak altına alınır.  İmha işlemi bakımından Atasun Optik’in ilgili 

politika ve prosedürleri gözetilir. 

 

Seçilen Bursiyer Adaylarının Teslim Etmesi Gereken Belgeler  
 

1. Nüfus Müdürlüğü’nden ya da E-Devlet üzerinden alınmış nüfus kayıt örneği  

2. Öğrencinin kendi adına açılmış, Yapı Kredi banka hesabının IBAN numarası 

3. İki adet vesikalık fotoğraf  

4. Sosyal güvenlik kurumundan alınmış hizmet döküm belgesi   

5. Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (İşyerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler 

için emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi, serbest çalışanlar için gelir 

vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar ise SGK'dan aile reisi adına 

gelirsizlik belgesi) 

6. Kira sözleşmesinin fotokopisi 

Bursun Ödenmesi 



- Burs ücretleri, kontenjan ve burs verilecek öğrenciler her yıl Atasun Optik 

Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir.  

- Bursu kazanan ve devamlılığı için gerekli koşulları yerine getiren birinci sınıf 

öğrencilerine, öğretim yılının ikinci yarısı itibariyle Şubat - Haziran ayları arasında 5 ay 

ödeme yapılır. Öğrencinin belirlenen kriterlerde başarılı şekilde eğitimine devam etmesi 

durumunda ikinci yıl Ekim – Haziran (9 ay) döneminde her ay eğitim desteği almaya 

devam eder. 

- Verilen burs karşılıksız olup, geri ödeme yükümlülüğü içermemektedir. 

- Atasun Optik, burs almaya hak kazanan öğrencilerin aylık burslarını, ilgili aydan itibaren 
öğrenci hesaplarına havale eder.  

Bursiyerin Sorumlulukları: 
 

- Bursiyer, paylaştığı tüm bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunu, değişiklik halinde 

Atasun Optik’i bilgilendireceğini beyan ve taahhüt etmelidir. Özellikle; 

o Bursiyer banka bilgilerinin değişmesi durumunda, güncel bilgiyi Atasun Optik’e 

bildirmekle yükümlüdür. 

o Bursa dair her türlü bilgi öğrenciye e-posta ve sms yoluyla ulaştırılır, bu nedenle 

Atasun Optik’e verilen bilginin doğruluğu ve güncelliği büyük önem 

taşımaktadır.  

o Bursiyer tahsilini bitirdiğinde, durumu en geç bir ay içinde Atasun Optik’e 

bildirmesi ve diploma/mezuniyet belgesini Atasun Optik yetkililerine ibraz 

etmesi gerekmektedir.  

o Öğrencinin burs başvurusundan sonra beyanında meydana gelen değişiklikleri 

o öğretim yılına ait tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar Atasun Optik’e yazılı 

olarak bildirmesi ve belgelendirmesi halinde bu durumu dikkate alınır.  

o Bursiyer, her yıl öğrenci kayıt belgesini Atasun Optik’e bildirmekle yükümlüdür. 

 
Bursun İptali:  
 

- Bursiyerin optisyenlik bölümünü mezun olmadan bırakması ve/veya başka bir bölüme 

geçiş yapması hallerinde bursu iptal edilir. 

- Bursiyer, öğrenim gördüğü Öğretim Kurumunun sistemine göre ilgili yılın genel not 

ortalamasında her dönem için 4’lük not sisteminde en az 3,00 not ortalamasını 

sağlamalıdır. Bu dönemlerde öğrencinin 3’den fazla başarısız dersinin bulunması 

durumunda, bursu iptal edilir. 

- Atasun Optik gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını 

araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe 

aykırı bir hususun tespit edilmesi hâlinde bursu iptal edilir.  

- Okulu donduran veya dönem uzatan burs alan öğrencilerin bursları iptal edilir. 

- Herhangi bir suçtan dolayı hakkında kesinleşmiş ceza ve mahkumiyeti bulunan 

öğrencilerin bursları iptal edilir.  

- Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası 

alanların bursları, ceza aldığı tarih itibarıyla iptal edilir. 

- Bursiyerin, burs aldığı dönemde optik sektöründe herhangi bir firmada çalışması 

durumunda bursu iptal edilir.  

- Atasun Optik, gerekli gördüğü koşullarda verdiği bursu gerekçe belirtmeksizin iptal 

etme hakkını saklı tutar.  


