ŞEBİNKARAHİSARLILAR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ BURS ŞARTNAMESİ
MADDE 1 — Bu Şartnamenin amacı, Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği tarafından
yükseköğrenim öğrencilerine 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 yetkilidir.
MADDE 3 — Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan
öğrencilere, ek süre öğrenim gören öğrencilere, kardeşi dernekten burs alan öğrencilere, Şartname
hükümlerine göre yapılan değerlendirme neticesinde burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere, burs
verilmez.
MADDE 4 —.Başvuru sahibi öğrencinin Şebinkarahisar nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.
MADDE 5 — Dernek bursuna hak kazanabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu,
ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmesi esastır. Tüzük ve
Yönetim Kurulu kararı gereği anne ve/veya babası vefat etmiş, kimsesiz yoksul çocuklar öncelikle tercih
edilir.
MADDE 6 —Burs talebinde bulunan öğrencilerin başarılı olmaları şarttır.
MADDE 7 — Şartnamede belirtilen koşulları taşımak kaydı ile Türkiye’deki devlet üniversitelerine
bağlı lisans eğitimi veren fakülteler ile 2 yıllık ön lisans programlarından birini kazanmış ve kaydını
yaptırmış (AÖF hariç) veya bunların herhangi birinde öğrenci olanlar burs başvurusunda bulunabilir.
Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu lisans ve ön lisans programları kazanmış ve kaydını yaptırmış ya
da kayıtlı öğrenciler de burs başvuru koşullarını taşımak kaydıyla burs başvurusunda bulunabilirler.
MADDE 8 — Burs almak isteyen öğrenciler, her yıl Yönetim Kurulunca 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 İstanbul ve
Şebinkarahisar’da bulunan Dernek merkezine teslim edilmeleri esastır.
MADDE 9 — 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 10 — Derneğe burs almak için başvuruda bulunan öğrencilerden istenilen belgeler Dernek
internet sitesinde ilan edilir.
Öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde İstanbul ve
Şebinkarahisar’da bulunan Dernek merkezine teslim edilmeleri esastır.
MADDE 11 –Dernekçe burs verilecek öğrenciler; öğrenci ve ailesinin sosyal, ekonomik durumu ile
öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte yükseköğretim kurumuna girişte aldığı puan ve puan türü,
ara sınıfta ise yılsonu başarı durumu dikkate alınarak her yıl Yönetim Kurulunca değerlendirilir.
MADDE 12 –Dernek 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. Dernek tarafından bu öğrencilere ödenen bursların tahsil edilip edilmeyeceği
Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

MADDE 13 — Başvurusu onaylanan öğrencilerinin bursları; Dernek Yönetim Kurulunca belirlenecek
bankanın herhangi bir yurtiçi şubesinden öğrenci adına açılmış banka hesabına havale edilir.
Verilen burslar bir yıl için verilir ve sadece o yılki eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.
MADDE 14 — 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
Derneğe bildirirler.
MADDE 15 — 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, bir eğitim öğretim yılından fazla olamaz.
MADDE 16 — Burs alma şartlarından herhangi birini kaybettiği sonradan anlaşılan öğrencilerin
bursları Yönetim Kurulu kararı ile kesilir. Bu karar öğrenci veya velisine derhal sözlü olarak bildirilir.
MADDE 17 — Dernek tarafından şartnamede belirtilen esaslar çerçevesinde başarısız olduğu tespit
edilen öğrencilerin bursu kesilir.
MADDE 18—Geçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan öğrencilerin bursu kesilir. Yönetim
Kurulunca yapılacak değerlendirme neticesinde ödenen burs miktarı yasal faizi ile birlikte Dernek
tarafından geri alınabilir.
Öğrenciye burs verilmekte iken bursunun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun
kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibarıyla bursu kesilmiş kabul edilir. Bursun kesilme
şartları Yönetim Kurulu tarafından belirlenip yürütülür. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen
öğrencilere ödenen burs miktarları bu Şartnamenin hükümlerine göre yasal faizi ile birlikte tahsil
edilebilir.
MADDE 19 — Bu Şartnamede hüküm bulunmayan durumlarda varsa konuya ilişkin Dernek Tüzüğü
hükümleri, her halükarda Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.
MADDE 20 — Başvuruda bulunan öğrenci veya velisi 20 maddeden oluşan bu Burs Şartnamesi
hükümlerine riayet edeceğini peşinen kabul eder.
VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK:
Öğrenimini tamamlayan her burslu, Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği tarafından kendisine
yapılan ödemeler tutarını, hayata atıldıktan sonra ödemeyi ve en az kendisi gibi bir başka öğrencinin
yetişmesi için Şebinkarahisar Yardımlaşma Derneği aracılığı ile burs vermeyi ya da başkasının
Şebinkarahisar Yardımlaşma Derneği’ne bağış yapmasını sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak
kabul eder.
İşbu şartname …./…./…….. tarihinde imza edilmiştir.
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