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TARAFLAR 

Madde 1 

a) Bursu Veren: İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (bu sözleşmede İTSO olarak 

anılacaktır) 

 

• Bursu alanın Adı Soyadı: …………..                     

          (Bu Sözleşmede BURSİYER olarak anılacaktır.) 

• Okuyacağı Fakülte ve Bölüm adı:  ………………… 

 

• İkametgah adresi: 

 

• Telefon Numarası: 

 

KONU 

Madde 2 

İSTE (İskenderun Teknik Üniversitesi)  ile İTSO (İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası)  

arasındaki eğitim bursu protokolü kapsamında 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı’nda  ‘’9 ay’’ 

olmak üzere burs verilmesidir. 

 

KAPSAM 

Madde 3 

2017 Yılı Üniversite tercihlerinde; ilk üç tercihinde İSTE’nin dört yıllık fakülte ve 

yüksekokul bölümlerini tercih edip, İSTE’ye yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler arasında en 

yüksek puanı olan üç öğrenciye (her bölüm için ayrı ayrı olmak üzere) verilecektir. 
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BURSUN ÖDEME SÜRESİ  

Madde 4 

Bursiyerler, herhangi bir bankadan IBAN numarası getirebilirler. 

İTSO tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılında 9 ay süre ile verilecek olan 400 TL, 

bursiyerin kendi verdiği banka hesabına yatırılır.  

Burslar, her ay, ayın 15’i ile 25’i arasında bursiyerlerin hesaplarına yatırılır. 

 

BURSİYERİN SORUMLULUKLARI 

Madde 5 

a) Burs hakkı kazanan öğrenci, disiplin yönetmeliği kapsamında herhangi bir disiplin 

kuruluna sevk edilir ve yaptırım alırsa burs hakkını kaybeder. 

b) Burslu öğrenci herhangi bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu takdirde 

bursu kesilir. 

c) Burslu öğrencinin 1. Dönem sonunda, dönem not ortalaması 4 üzerinden 2,25 ve 

üzerinde olmalıdır. Dönem not ortalaması 4 üzerinden 2,25 altında olan öğrencinin 

bursu ikinci dönem için kesilir. 

d) Verilen bursun, (i) maddesindeki durumlar dışında, bursiyer öğrenci tarafından geri 

ödemesi olmayacaktır. 

e) Burs ücretinin hesaba geçiş süresi dönemsel olarak farklılık gösterebilir. 

f) Bursiyerin bilgileri ilgili bölüm başkanlığına ve velisine bildirilir. 

g) Burs ödemesi sadece 2017-2018 eğitim öğretim döneminde ilk 9 ay için (Ekim-

Haziran 2017-2018) geçerlidir. Sonraki yıllar için burs ödemesi yapılması söz konusu 

değildir. 

h) Bursiyerin yatay geçiş ile okul değiştirmesi veya farklı sebeplerle okulu 

bırakması/dondurması halinde bursu kesilir. 
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i) Yukarıdaki koşullara herhangi bir şekilde uymayarak yanlış beyanı ile burs almaya 

devam eden bursiyerlerin bursları kesilir ve geçmişe dönük aldığı tüm bursların iadesi 

için hukuki yol izlenir. 

j) Burs alan öğrenciler İSTE-TTO ve üniversite tarafından yapılacak faaliyetlere ve 

etkinliklere (konferans, toplantı, seminer vb.) katılmayı ve bu etkinliklerde aktif görev 

almayı taahhüt ederler. 

k) Daha önce herhangi bir üniversiteden lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler 

(Açıköğretim Fakülteleri ve Üniversitelerin ön lisans diploması veren bölüm 

mezunları hariç) diğer kriterleri sağlasalar bile burstan faydalanamazlar. 

l) Herhangi bir sigortalı işte çalışanlar diğer kriterleri sağlasalar bile, İTSO tarafından 

sağlanan bu burstan yararlanamazlar. 

m) Üniversitemizin protokoller ile yapmış olduğu anlaşmalar kapsamında verilen burslar 

için geçerli olmak üzere, her öğrenci bu burslardan yalnızca birinden yararlanabilir.       

 

 Yukarıda yazılan burs sözleşmesini okudum, anladım ve kabul ediyorum. 

 

İş bu sözleşme 4 sayfa ve 2 nüsha olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır. 

 
 

 

Tarih:…/…./……                                  Tarih:…../…./……. 

Öğrenci Adı-Soyadı:                             Komisyon Başkanı Adı-Soyadı: 

                                                                   

 

İmza:                                                       İmza: 
 

KOMİSYON ÜYELERİ 

 

1) Necat ÖZKAYA                                                   3) Oğuz ŞERİFOĞLU 

             İTSO Yönetim Kurulu Üyesi                                   İSTE Öğrenci İşleri Daire Başkanı 

 
2) Doç. Dr. Yasemin BİRCAN YILDIRIM            4) Seçkin DİLEK 

İSTE Rektör Danışmanı                                        İSTE Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi 


