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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’ndan; 

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

BURS YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nda eğitim-öğretim kalitesini 

yükseltmek, başarılı öğrencileri destekleyerek ödüllendirmek, öğrencilerin spor, kültür ve sanat 

faaliyetlerini özendirmek amacını taşır. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nda Önlisans Programlarında 

ve Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik burslar ve indirimler 

ile ilgili hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna 3708 Kanunla 

eklenen ve daha sonra 3843 sayılı Kanunla değiştirilen hükümler ve İstanbul Şişli Meslek 

Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede adı geçen; 

a) Yüksekokul : İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nu,

b) Mütevelli Heyet : İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet’ini

c) Müdür : İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü’nü,

ç)  Öğrenci : İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğrencisi’ni, 

d) Komisyon : İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Burs Değerlendirme Komisyonu’nu

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Burs Değerlendirme Komisyonu, Burs ve İndirim Tanımları,   

Burs ve İndirimlerden Yararlanma, Burs Başvuruları, Bursların Kesilmesi 

MADDE 5 – (1) Burs Değerlendirme Komisyonu, Müdür’ün görevlendireceği bir Müdür 

Yardımcısı Başkanlığında, Öğrenci İşleri Müdürü, Mali İşler Müdürü ve Yüksekokul Yönetim 

Kurulu’nun seçeceği iki öğretim elemanından oluşur. 

(2) Burs Değerlendirme Komisyonu, Başkanın çağrısı ile toplanır. Müdürlüğün burs talepleri ile

ilgili önerileri ve Yönerge esasları göz önüne alınarak burs müracaatları değerlendirilir. Oluşturulan 

görüşler Müdürlüğe iletilir. Burs ve indirim kararlarını Mütevelli Heyet onaylar. 

Burs ve İndirim Tanımları 

MADDE 6 – (1) ÖSYM Başarı Bursu : ÖSYM tarafından İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 

programlarına “ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu” nda belirtilen sayı 

ve oranlarda yerleştirilen öğrencilere verilen ve sadece öğretim ücretini karşılayan burslardır. 

ÖSYM Başarı Bursu karşılıksız olup zorunlu olarak öğrenim görülen hazırlık sınıfında geçirilecek 

bir yıllık süreyi de kapsar. 

MADDE 7 – (1) Akademik Yıl Başarı Bursu : Akademik yılın ikinci yarıyıl sonunda başarısız 

dersi bulunmayan ve genel not ortalaması en az 3.50 olup kendi programında en yüksek not 

ortalamasına sahip olan öğrencilere verilen burslardır. Akademik Yıl Başarı Bursu’na hak kazanan 

öğrenci gelecek öğretim yılında faydalanmak üzere Mütevelli Heyet’in belirleyeceği oranda öğretim 

ücreti indirimi kazanır. 

MADDE 8 – (1) Sosyal Dayanışma Bursları ve İndirimler : Yüksekokul programlarına 

kaydını yaptıran öğrencilere istenen koşulları belgelemeleri halinde yıllık eğitim ücretleri üzerinden 

belli oranlarda verilen burs ve yapılan indirimleri kapsar. 

a) Şehit-Gazi Eş ve Çocukları Bursu : Burs oranı her akademik yılın başında Mütevelli

Heyet tarafından belirlenir.

b) Spor Başarı Bursu : Yüksekokul spor takımlarında aktif görev almak şartıyla son üç yıl

içerisinde branşında genç veya ümit milli takım kadrolarına seçilmiş olduğunu Gençlik Spor

Genel Müdürlüğü’nden alacağı belge ile ibraz eden öğrencilere verilen burstur. Burs oranı

her akademik yılın başında Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

c) Kardeş-Eş Bursu : Yüksekokul programlarına kaydını yaptırmış kardeş olan öğrencilerin

her birine Mütevelli Heyet tarafından verilen burstur. Burs oranı her akademik yılın başında

Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

d) Kurum Bursu : Yüksekokul çalışanlarının Yüksekokul programlarına kayıtlı eş ve

çocukları için Mütevelli Heyet tarafından verilen bir burstur. Burs oranı her akademik yılın

başında Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

e) Eğitime Destek İndirimi : Yüksekokulda öğrenim gören ve maddi desteğe ihtiyacı olan

öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından verilen karşılıksız bir indirimdir. Başvuru yapan

öğrencinin ailesinin gelir düzeyini gösterir resmi bir belgenin değerlendirilmesi neticesinde

belirlenecek indirimi kapsar.
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f) Tercih İndirimi : İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nun programlarını tercih eden ve 

kaydolan öğrencilere yıllık eğitim-öğretim ücretlerindeki tercih sırası indirimini tercih 
dönemi başında Mütevelli Heyet tarafından belirlenir

Burs ve İndirimlerden Yararlanma 

MADDE 9 – (1) Bir öğrenci aynı akademik yıl içerisinde ancak bir burs ve indirim olanağından 

yararlanır. Birden fazla burs ve indirimden yararlanma hakkını elde edenlere yüksek olan burs veya 

indirim verilir. 

Burs Başvuruları 

MADDE 10 – (1) Burs Başvuruları aşağıdaki şekilde yapılır. 

a) Burs başvuruları her akademik yılın başlangıcında yapılan kayıtlar esnasında veya gerekli

koşulların oluşması halinde yapılır.

b) Başvurular gerekli belgelerle birlikte doğrudan Öğrenci İşleri Birimi’ne yapılır.

c) Burs Değerlendirme Komisyonu’nun değerlendirmeleri doğrultusunda, Müdür’ün teklifi ve

Mütevelli Heyet’in onayı ile burs kesinleşir.

Bursların Kesilmesi 

MADDE 11 – (1) Bu Yönergede belirtilen bursları almaya hak kazanmış öğrencilerin: 

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde belirtilen Disiplin Cezalarından 

Uyarma Cezası hariç diğer disiplin suçlarından ceza almaları,

b) Burs verilmesini gerektiren koşulların ortadan kalkması,

c) Programlar arası geçiş yapılması (Yalnız ÖSYM Başarı Bursu kazanmış öğrenciler için) 
halinde bursları kesilir.

d) 1. Sınıfın ara döneminde kurum dışı yatay geçiş yapılması halinde Mütevelli Heyeti 
tarafından verilen tercih indirimi kaldırılarak ÖSYM bursu ücreti uygulanır

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 12 – (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 13 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Yüksekokul Müdürü yürütür. 




