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2022-2023 HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM DESTEĞİ KRİTERLERİ 

 

Bu metin; ilgili kişi ve kuruluşlar tarafından Eğe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulunun 

ilgili program öğrencilerinden, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, sağlam karakterli ve başarılı, 

ancak maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilecek eğitim desteğinin (eğitim bursunun) nasıl 

verileceğini düzenler.  

 

Eğitim desteğinden başvuran öğrenci en fazla 2 yılı için bu destekten faydalanabilir. Her yıl öğrenci 

eğitim desteği talebini yenilemek zorundadır. 

 

ADAYLIK ŞARTLARI: 

 

1. T.C. Vatandaşı olmak. 

2. Maddi imkânlardan mahrum olmak veya öğretimini sürdürebilecek yeterli imkâna sahip 

olmamak. 

3. Tercihen öğrenim kredisi dışında başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret, burs 

veya kredi almıyor olmak.  

4. Ara sınıflarda bulunan öğrenciler için alttan en fazla iki ders alıyor olmak. 

5. Daha önce eğitim desteğini bir yıldan fazla almamış olmak (Eğitim desteği iki yıldan daha 

fazla süre ile verilmez. Her yıl aday başvurusu yenilenmelidir).  

6. Yüksekokuldan önceki eğitim-öğretim sürecinde ve Yüksekokulumuzda kısa süreli de olsa 

uzaklaştırma veya daha büyük bir disiplin cezası almamış olmak. 

 

BAŞVURU TARİHİ: 

 

Eğitim desteğini almak isteyen adaylar her öğretim yılının başlamasını izleyen ilk üç hafta içinde; 

Yüksekokulumuzun http://havacilikmyo.ege.edu.tr/ sitesinde yayınlanan Burs Başvuru Formunu 

bilgisayar ortamında doldurup imzaladıktan sonra Öğrenci İşlerine teslim ederler.  

 

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER: 

 

1. Yeni kayıtlanan öğrencilerin Yüksekokulumuzda öğrenci olduklarını gösteren üzerine 

yüksekokula kaydoluş başarı sıralamasını gösteren “ÖSYM Sonuç Belgesi”. 

2. Ara sınıfta bulunan öğrencilerin, öğrencinin başarı durumunu gösteren, Öğrenci İşlerinden 

alınan başarı durumu belgesi. (Transkript) 

 

DESTEK SAĞLANACAK ÖĞRENCİLERDEN SONRADAN İSTENECEK BELGELER. 

 

1. Hiç geliri olmayan öğrencilerin bağlı bulundukları muhtarlıktan alacakları fakirlik belgesi. 

2. Ailede çalışan kişilerin maaş bordrolarının, emekli olanların emeklilik cüzdanlarının, serbest 

çalışanların gelir ve emlak beyannamelerinin en az “Aslı gibidir” onayı olan örnekleri. 

3. Adayın anne ve babası çalışmıyor ise; Emekli Sandığı, Bağkur ve Sosyal Sigortalar 

Kurumuna bağlı olmadıklarını gösteren ve üç kurumdan alınan belgeler. 

4. Ailenin Nüfus Müdürlüklerinden alınacak Nüfus Sicil Beyannamesi. 

 

EĞİTİM DESTEĞİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN SEÇİMİ: 

 

Yüksekokul Müdürlüğünce görevlendirilmiş Eğitim Desteği Komisyonu, başvuruların bitmesini 

izleyen hafta içinde Başvuru Formu ve eklerini inceleyerek, yukarıda belirlenen şartları 
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taşımayanları belirler ve değerlendirme dışı bırakır. Başvuruları kabul edilenleri ise ön 

değerlendirme ile sıralamaya koyar ve bu öğrencilerin başvurularının kabul edildiğini yazılı olarak 

ilan panosunda duyurur (okulun http://havacilikmyo.ege.edu.tr/ web sitesinde de duyurulur). Bu 

duyuruda belirtilecek tarihte başvuruları kabul edilen öğrenciler, Eğitim Desteği Komisyonu ve 

eğitim desteğini sağlayan kişi veya kurum tarafından isteğine bağlı olarak belirleyerek bildireceği 

gözlemcinin de katılımı ile kısa süreli görüşmeye davet edilir. Eğitim desteği verilecek asil adayları 

ve yeterince aday bulunuyor ise kontenjanın yarısı kadar yedek aday belirlenir ve eğitim desteği ilan 

panosunda ve Yüksekokulumuzun http://havacilikmyo.ege.edu.tr/ sitesinde de duyurulur. 

 

Destek sağlanacağı duyurulan asil adaylar duyuru tarihinden sonra 10 gün içinde yukarıda “Destek 

Sağlanacak Öğrencilerden Sonradan İstenecek Belgeler” başlığında belirtilen belgeleri Eğitim 

Desteği Komisyonu Başkanlığına ulaştırır. Başvuru formunda öğrenci tarafından belirtilen özel 

durumların belgelenmesi komisyon tarafından istenirse bu belgeleri de öğrencinin sağlaması 

gerekir. Aksi halde destek sırası ile yedek adaylara yönlendirilir. 

 

EĞİTİM DESTEĞİNİN ÖDENMESİ: 

 

Eğitim desteği almaya hak kazananların ödemeleri sponsorların katkılarını Ege Üniversitesi 

Mezunlar Derneği bünyesinde Havacılık Meslek Yüksekokulu adına İş Bankası Kampus 

Şubesinde TR02 0006 4000 0013 4990 4931 23 IBAN NO ile açılan Eğitim Desteği Komisyonu 

Hesabına aktarmaları ile oluşan kaynaktan yapılır. Hesapta yeterli kaynak bulunuyor ise burslar Ege 

Üniversitesi Mezunlar Derneğince yetkilendirilen kişi tarafından öğrencilerin hesaplarına internet 

üzerinden transfer edilerek gerçekleştirilir. Eğitim desteği Kasım ayında başlayıp Temmuz ayında 

bitmek üzere her yıl 9 ay için sağlanacaktır. Değerlendirmenin gecikmesi halinde ilk ödeme 

birikmiş tutarla beraber yapılır. 

 

EĞİTİM DESTEĞİ KOMİSYONU HESABI VE DENETİMİ: 

 

Yukarıda görülen son paragrafta anılan hesapta toplanan kaynaklar, Eğitim Desteği Komisyonunca 

belirlenen öğrencilere Ege Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından öğrencilerin aynı banka 

şubesinde kendi adlarına açtıracakları banka hesaplarına internet bankacılığı ile havale edilir.  

 

Bu hesaba aktarılan kaynağın gelir ve giderleri düzenli olarak incelenip hesapların denetimi 

Müdürlükçe yetkilendirilen Denetim Kurulu üyelerince her yılın Ocak ve Temmuz ayı içinde yapılır 

ve denetim sonuçları Eğitim Desteği Komisyonu Başkanlığına da bildirilir. 
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EĞİTİM DESTEĞİNİN KESİLMESİ: 

 

Eğitim desteğinin kesilmesini gerektiren durumlar aşağıda belirtilmiş olup, bu duruma düşen 

öğrenciler Öğrenci İşlerince belirlenerek Eğitim Destek Komisyonuna bildirilir. Komisyon da 

durumu inceledikten sonra gereği için Yüksekokul Müdürlüğü aracılığı ile ilgili kişi veya kuruluşu 

bilgilendirerek bursun kesilmesini sağlar. 

 

1. Öğrencinin, Havacılık Meslek Yüksekokulundan kaydının silinmesi. 

2. Ege Üniversitesi içinde veya dışında işlemiş olduğu bir suçtan dolayı Yüksekokul 

Disiplin Kurulundan kısa süreli uzaklaştırma veya daha ağır bir disiplin cezası alması 

veya adli makamlarca tutuklanarak yapılan yargılama sonucunda suçlu bulunarak kesin 

hüküm giymiş olması. 

3. Öğrencinin kendi isteği ile eğitim desteğini alacak durumunun ortadan kalktığını yazılı 

olarak Yüksekokul Müdürlüğüne bildirmesi. 

4. Öğrencinin asgari ücret veya üstünde ücret alarak sosyal güvenlik altına girip düzenli 

gelir getirecek şekilde çalışmaya başlaması veya başka bir burs almaya başlaması 

durumunda eğitim desteği komisyonu bursiyerin durumunu yeniden değerlendirir. 

5. Öğrencinin vefat etmesi. 


