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ŞEBİNKARAHİSAR UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU VE 

ŞEBİNKARAHİSARLILAR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ BURS PROTOKOLÜ 

MADDE 1 — Bu protokolün amacı; Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği tarafından 

2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na kayıt 

yaptıran öğrencilere burs verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

MADDE 2 — Dernek bütçesi dikkate alınarak, burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs 

miktarlarını, ödeme zamanını burs kontenjanlarını belirlemeye Yönetim Kurulu ve 

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Kurulu yetkili olup, 2020-2021 Eğitim 

Öğretim yılı ve takibi 3 Eğitim - Öğretim yılı için en az 200 TL olarak belirlenmiştir.  

MADDE 3 — Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı 

kaybı olan ve ek süre öğrenim gören öğrencilere burs verilmez. 

MADDE 4 —.Başvuru sahibi öğrencinin 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle 

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na kayıtlı olması gerekmektedir. 

MADDE 5 — Burs talebinde bulunan öğrencilerin eğitim öğretime devam ediyor olması ve 

başarılı olmaları şarttır. Başarı kriterleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliğine göre disiplin cezası almaması şartı ile öğrencinin aktif olarak eğitim öğretime 

ve derslere devam etmesi, devamsızlıktan herhangi bir dersten kalmaması ve 1 eğitim öğretim 

yılında en fazla 2 dersten başarısız olmak olarak belirlenmiştir.   

MADDE 6 — Burs almak isteyen öğrenciler, her yıl Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma 

Derneği ve Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından 

belirlenen usûl ve esaslara göre müracaatta bulunurlar. Başvuruda beyan edilen bilgilerin 

doğru ve eksiksiz doldurulması ve bu bilgilere ait belgelerin burs başvuru formu ile birlikte 

başvuru süresi içerisinde Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrenci İşleri 

birimine teslim edilmeleri esastır. 

MADDE 7 — Öğrencinin burs başvurusundan sonra beyanında meydana gelen değişiklikleri 

o öğretim yılına ait tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar Derneğe yazılı olarak bildirmesi ve 

belgelendirmesi halinde bu durumu dikkate alınır. 

MADDE 8 — Derneğe burs almak için başvuruda bulunan öğrencilerden istenilen belgeler, 

Derneğin ve Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun internet sitesinde ilan 

edilir. Öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde 
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Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrenci İşleri birimine teslim edilmeleri 

esastır.  

MADDE 9 –Dernek ve Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü gerekli 

gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma 

sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit 

edilmesi hâlinde bursu kesilir. Gerçeğe aykırı beyan nedeniyle bursu kesilen öğrenci derneğin 

hiç bir yardım ya da hizmetinden faydalandırılamaz.  

MADDE 10 — Başvurusu onaylanan öğrencilerin bursları; T.C. İş Bankası şubesinden 

öğrenci adına açılmış banka hesabına havale edilir. Burslar belirlenen ayların 15 - 20. günleri 

arasında havale edilir. Verilen burslar öğrencinin burs alma kriterlerini sağlaması durumunda 

eğitim öğretim süresi boyunca (yılda 8 ay Ekim-Mayıs ) olmak üzere toplam 4 (dört) yıl için 

verilir. Bursların belirlenen tarihlerde yatırılmamasından doğacak olan sorumluluk 

Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği’ne aittir. 

MADDE 11 — Dernekten burs alan öğrencilerin; başarı durumlarını gösterir belgeyi yeni 

başvuru evrakı ile her yıl Eylül ayı sonuna kadar Derneğe bildirmesi gerekmektedir. Burs alan 

öğrenciler yıl içerisinde başarı durumlarında meydana gelen bursluluk durumuna etki edecek 

değişiklikleri öğretim kurumlarınca ilan vb. yollarla kendilerine bildirilmesini takip eden 30 

gün içerisinde yazılı olarak Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği’ne bildirirler. 

MADDE 12 — Burs alma şartlarından herhangi birini kaybettiği sonradan anlaşılan 

öğrencilerin bursları Dernek Yönetim Kurulu kararı ile kesilir. Bu karar öğrenciye derhal 

sözlü olarak bildirilir. 

MADDE 13 — Şartnamede belirtilen esaslar çerçevesinde başarısız olduğu tespit edilen 

öğrencilerin bursu Dernek tarafından kesilir. 

MADDE 14—Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan öğrencilerin bursu kesilmekle 

birlikte Dernek Yönetim Kurulunca yapılacak değerlendirme neticesinde ödenen burs miktarı 

yasal faizi ile birlikte Dernek tarafından geri alınabilir.  

MADDE 15 — Bu Şartnamede hüküm bulunmayan durumlarda varsa konuya ilişkin Dernek 

Tüzüğü hükümleri, her halükarda Dernek Yönetim Kurulu ve Şebinkarahisar Uygulamalı 

Bilimler Yüksekokulu Kurul Kararları uygulanır. 
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MADDE 16 — Başvuruda bulunan öğrenci 16 maddeden oluşan bu Burs Şartnamesi 

hükümlerine riayet edeceğini peşinen kabul eder. 

 

 

İşbu protokol   ..../..../........ tarihinde imza edilmiştir. 

 

Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği  

 

 

 

 

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü Burs Komisyonu 

 

 

 

 

 


