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BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ
Madde 1.

Bu yönetmeliğin amacı, ESEV’in verdiği bursların şekil ve şartlarını belirlemektir.

KAPSAM
Madde 2.
Bu yönetmelik, ESEV Resmi Senedi ile belirlenen amaçlar ve faaliyetler çerçevesinde
ESEV tarafından verilecek burslar ile ilgili hükümleri kapsar.
GENEL İLKELER
Madde 3.
ESEV, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri uyarınca T.C. uyruklu, başarılı,
maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs ve ödüller vererek ülkesine faydalı bireyler
yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Burslar karşılıksız olup, burstan yararlanan
öğrencilerden vicdani yükümlülük belgesi alınır.
TANIMLAR
Madde 4.
ESEV: Elele Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı’nı,
SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu’nu,
ESEV Yönetim Kurulu: Elele Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu’nu,
Genel Müdürlük: ESEV Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilmiş idari birimleri,
Aday: ESEV burslarından yararlanmak üzere müracaat eden öğrenciyi,
Başvuru Formu: ESEV Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek usuller ile yayınlanacak olan ESEV
burslarından yararlanmak üzere müracaat edecek öğrencilerin doldurmaları gereken formu,
Burs: Maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere öğrenimini sürdürebilmeleri için belirli bir süre
boyunca ve belli dönemlerde ödenen parayı,
Bursiyer: Burs almaya hak kazanan öğrenciyi,
Burs Duyurusu: ESEV burs koşullarını duyurmak için yayımlanan veya sözlü haber, ilanı,
Öğretim Kurumu: Bursiyer adaylarının eğitim gördüğü kurumu,
ESEV Burs Komisyonu: Bursiyer seçimi yapmak üzere Genel Müdürlük tarafından oluşturulan kurulu,
Not Dökümü Belgesi: Bursiyerlerin yıl içinde aldığı derslerdeki notlarının yer aldığı dokümanı
(transkript),
Ekonomik Gelir Limiti: ESEV burslarından yararlanacak öğrencilerin ailelerinin sahip olabilecekleri
en fazla yıllık gelir toplamını,
Eğitim Bursu: Her türlü öğretim kademesinde öğrenim gören öğrencileri desteklemek üzere verilen
bursların genel adını,
Lisans Bursu: Yüksek (Lisans) öğrenim (meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte) gören öğrencilere
verilen bursu,
Yüksek Lisans Bursu: Lisans öğrenimlerini tamamlayan ve yüksek lisans öğrenimi gören öğrencilere
verilen bursu,
Doktora Bursu: Lisans öğrenimlerini tamamlayan ve yüksek lisans öğrenimini tamamlayarak doktora
öğrenimi gören öğrencilere verilen bursu,
Ortaöğretim Bursu: Lise öğrenimlerine devam eden öğrencilere verilen bursu,
İlköğretim Bursu: İlköğretim öğrenimlerine devam eden öğrencilere verilen bursu,
Özel Burslar: Eğitim burslarının yanı sıra maddi desteğe muhtaç öğrencilere destek olmak amacıyla
verilen bursları,
Üniversite Giriş Sınavı Sonuç Belgeleri: Öğrencilerin girdiği üniversite sınavları sonucunda alınan
belgeleri,
Teknik Değerlendirme Listesi: Başvuruların yönetmelikte belirlenen usullere göre değerlendirilen
başvuruların sonuç listesini ifade eder.

İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
BURS TÜRLERİ
Madde 5. ESEV tarafından verilen başlıca burs türleri şunlardır:
5.1. Eğitim Bursu
5.1.2. İlköğretim Bursu
5.1.2. Ortaöğretim Bursu
5.1.3. Lisans Bursu
5.1.4. Yüksek Lisans Bursu
5.1.5. Doktora Bursu
5.2. Özel Burslar
5.2.1. Yetiştirme Yurdu Bursu
5.2.2. Doğal Afet ve Olağanüstü Durum Bursu
5.2.3. Engelli Öğrenci Bursu
5.2.4. Şartlı Bağış Bursu
5.2.5. Barınma Bursu
5.2.6. Çölyak Destek Bursu
5.2.7. Başarı Bursu
ESEV Yönetim Kurulu burs türlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

İKİNCİ BÖLÜM
BAŞVURU KOŞULLARI
Madde 6. ESEV tarafından verilen burslar için genel başvuru koşulları şunlardır:
6.1. T.C. Vatandaşı olmak
6.2. Maddi desteğe ihtiyacı olmak:
Maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenci ESEV burslarına aday olabilir. Bunun için her aday ailesinin ve
kendisinin malvarlığı ve gelir durumunu tam olarak beyan eder. Burs başvurusu ESEV Burs Komisyonu
tarafından değerlendirilirken dikkate alınacak Ekonomik Gelir Limiti, her yıl ESEV Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir. Ailesinin geliri, belirlenen limitin eşiti olan veya limitin altında kalan öğrenciler
ESEV burslarına adayı olarak değerlendirilir.
Özel Burslar bölümünde tanımlanmış istisnalar hariç olmak üzere başka bir kişi/kurumdan karşılıksız
burs alan öğrenciler ESEV bursuna aday olamaz. Geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınması burs için
engel oluşturmaz.
Bilgilerin eksik ve yanlış olduğu tespit edildiği takdirde burs ESEV tarafından kesilir ve o tarihe kadar
yapılan ödemelerin ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte iadesi istenir. Burs almaya
başladıktan sonra maddi durumunun iyileştiği tespit edilen bursiyerlerin bursu kesilir.
6.3. Başarılı olmak:
Burs başvurusu ESEV Burs Komisyonu tarafından değerlendirilirken dikkate alınacak başarı kriterleri
her burs türü için farklılık gösterir. Aynı gelir durumuna sahip öğrencilerden başarı puanı yüksek olan
adaya öncelik tanınır.
Bilgilerin eksik ve yanlış olduğu tespit edildiği takdirde burs ESEV tarafından kesilir ve o tarihe kadar
yapılan ödemelerin ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte iadesi istenir.
Burs almaya başladıktan sonra bursiyerin başarı kriterlerini kaybetmesi veya karşılayamaması
durumunda burs kesilir.

BURS TÜRLERİNE GÖRE BAŞVURU KOŞULLARI
Madde 7. ESEV tarafından verilen burslar için başvuru koşulları burs türlerine göre şunlardır:
7.1. İlköğretim Bursu:
7.1.1. Öğrenime yeni başlayanlar için: Teknik Değerlendirme Listesi’nde yer alan Başarı
kriterleri değerlendirmeye dahil edilmez.
7.1.2. Ara sınıflar için: Önceki öğretim yıllarından başarısız dersi olmayan ve bir üst sınıfa
geçiş hakkını kazanan adaya burs verilir.
7.1.3. Diğer Koşullar:
7.1.3.1. Öğrenim görürken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin suçuna
karışmamış olmak,
7.1.3.2. Devlet okullarında öğrenim görüyor olmak,
7.1.3.3. Aynı aileden iki kardeş ESEV Başarı bursundan yararlanamaz.
7.1.3.4. Bursun tahsisinde maddi desteğe ihtiyaç durumu bir sıralama koşulu
olarak dikkate alınır.
7.2. Ortaöğretim Bursu:
7.2.1. Öğrenime yeni başlayanlar için: Bursun tahsisinde giriş puanı veya ilköğretim
diploma notu dikkate alınır. Maddi desteğe ihtiyaç durumu bir sıralama koşuludur.
7.2.2. Ara sınıflar için: Önceki öğretim yıllarından başarısız dersi olmayan ve bir üst sınıfa
geçiş hakkını kazanan adaya burs verilir. Genel not ortalaması burs tahsis sıralamasında
dikkate alınır.
7.2.3. Diğer Koşullar:
7.2.3.1. Öğrenim görürken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin suçuna
karışmamış olmak,
7.2.3.2. Devlet okullarında öğrenim görüyor olmak,
7.2.3.3. Aynı aileden iki kardeş ESEV Başarı bursundan yararlanamaz.
7.3. Lisans Bursu: Maddi imkânı yeterli olmayan başarılı yüksek öğrenim öğrencilerine verilir.
Başarı, bursun tahsisinde bir sıralama koşulu olarak dikkate alınır. Adayların başarı ve
ihtiyaç durumu ESEV Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir.
7.3.1. Öğrenime yeni başlayanlar için: Her öğrenci Üniversiteye Giriş Sonuç Belgeleri
örneği ile öğrenime kabul ve kaydolduğunu gösterir onaylı Öğrenci Belgesini, ailesinin gelir
durumunu gösterir belgeleri, Başvuru Formu’na ekler.
7.3.2. Ara sınıflar için: Burs, alınan eğitim programının derslerinden başarısız dersi
olmayan veya genel başarı ortalaması 4,00 üzerinden en az 2.50 (100 üzerinden not verilen
üniversitelerde en az 65) olup, bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan adaya tahsis
edilir. Ancak not ortalaması uygun olan öğrencilerden 3 taneden fazla başarısız dersi olanlar
ve başarısız dersi olmasa bile genel not ortalaması 2.50’nin altında olanlar (100 üzerinden
not verilen üniversitelerde en az 65) bursa aday olamaz.
Hazırlık sınıflarında başarılı olarak bir üst yıl veya yarıyıla geçme hakkını kazananlar aday
olabilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Adaylar, öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren not
dökümü belgesini, kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğrenci belgesini, Başvuru Formu’na diğer
istenen belgelerle birlikte ekler.
7.3.3. Diğer Koşullar:
7.3.3.1. Taksirli suçlar hariç olmak üzere hüküm giymemiş olmak.
7.3.3.2. Öğrenim görürken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin suçuna
karışmamış olmak.
7.3.3.3. 28 yaşından büyük olmamak.
7.3.3.4. Aynı aileden iki kardeş ESEV Başarı bursundan yararlanamaz.
7.3.3.5. Vakıf üniversiteleri ve özel üniversite öğrencileri, tam (%100) burslu
öğrenim görmeleri durumunda aday olabilecektir.

7.4. Yüksek Lisans Bursu: Lisans bitirme genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2.80 (100
üzerinden not verilen üniversitelerde en az 72) olan adaylara verilir. Başarı ve ihtiyaç durumu ESEV
Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir.
7.4.1. Diğer Koşullar:
7.4.1.1. Taksirli suçlar hariç olmak üzere hüküm giymemiş olmak.
7.4.1.2. Öğrenim görürken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin suçuna
karışmamış olmak
7.4.1.3. 32 yaşından büyük olmamak.
7.4.1.4. Aynı aileden iki kardeş ESEV Başarı bursundan yararlanamaz.
7.5. Doktora Bursu: Yüksek lisans veya lisans bitirme genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az
3.10 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 79) olan adayların başarı ve ihtiyaç
durumu ESEV Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir.
7.5.1. Diğer Koşullar:
7.5.1.1. Taksirli suçlar hariç olmak üzere hüküm giymemiş olmak.
7.5.1.2. Öğrenim görürken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin suçuna
karışmamış olmak.
7.5.1.3. 36 yaşından büyük olmamak.
7.5.1.4. Aynı aileden iki kardeş ESEV Başarı bursundan yararlanamaz.
7.6. Özel Burslar:
7.6.1. Yetiştirme Yurdu Bursu: Yetiştirme yurtlarında büyüyen öğrencilere, müracaat
etmeleri durumunda, her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kontenjan sayısını
aşmamak koşulu ile başvuru koşullarını sağlıyorlarsa doğrudan İlköğretim, Ortaöğretim ve
Lisans Bursu verilebilir.
7.6.2. Doğal Afet ve Olağanüstü Durum Bursu: Doğal afetlerde (deprem, sel vb.) veya
olağanüstü durumlarda (terör saldırısı, küresel salgın vb.) velisini kaybeden, velisi
çalışamayacak duruma düşen veya ağır maddi kayıp yaşayan ailelerin çocuklarına burs
verilebilir. ESEV Yönetim Kurulu kararı ile yaşanan doğal afet ve olağanüstü durum bursları
ile ilgili oluşacak ihtiyaç durumunda özel düzenlemeler yapılabilir.
7.6.3. Engelli Öğrenci Bursu: Öğrenim görmekte olan ve başvuru koşullarını sağlayan %40
ve daha yukarı derecede engelli öğrencilere, her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
kontenjan sayısını aşmamak koşulu ile doğrudan İlköğretim, Ortaöğretim ve Lisans Bursu
verilebilir.
7.6.4 Şartlı Bağış Bursu: Yönetmelikte yer alan burslar dışında, bağışçıların belirlemiş
olduğu ve hukuki belge ile kayıt altına alınmış şartlarını karşılayacak şekilde ESEV
tarafından burs tahsisi yapılır. Bağışçı şartı ile ESEV Burs Başvuru Koşullarının çeliştiği
durumlarda ESEV Yönetim Kurulu kararı ile bağışçı şartı dikkate alınarak değerlendirme
yapılır.
7.6.5. Barınma Bursu: Barınma ihtiyacı için maddi desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilen
öğrencilere ESEV Eğitim Bursları dışında ESEV Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek
kontenjan sayısı kadar barınma bursu verilebilir. Barınma Bursu başvurusu
değerlendirilirken, ailesinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde öğrenim görme ve/veya farklı
bir kurumdan barınma ihtiyacı ile ilgili burs veya yardım almama koşulu dikkate alınır.
7.6.6. Çölyak Destek Bursu: Çölyak hastalığı teşhisi konmuş öğrencilere, sağlık raporu ile
müracaat etmeleri durumunda, başvuru koşullarını sağlıyorlarsa doğrudan ESEV Eğitim
Bursu verilebilir.
Öğrencinin Çölyak hastalığı burs başvuru dönemleri dışında ortaya çıkmış ve sağlık raporu
ile belgelendirilmiş ise; ESEV Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar ile Çölyak destek
bursu verilebilir.

7.6.7. Başarı Bursu: Üniversiteye Giriş Sınavında alanlarına göre kendi puan türünde ilk
2.000’e giren öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilirler. Başvuracak adayların
ailelerinin toplam yıllık geliri; Ekonomik Gelir Limitinin azami 2 katı olabilir.
Başarı bursuna hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri başvurabilir. Hazırlık sınıfını tamamlayan ve
1. sınıfa başlayan öğrencilerinin başarı bursuna başvurabilmesi için Üniversite’ye Giriş
Sınavı’nda ilk 2.000 içinde yer alması ve hazırlık sınıfını başarı ile geçtiğini belgelendirmesi
gerekir.
Başarı Bursu adaylarının başka bir kişi/kurumdan aldıkları barınma, yemek ve teknolojik
destek burs veya yardımları ESEV başarı bursuna başvuruda engel teşkil etmez.
Aynı aileden iki kardeş ESEV Başarı Bursu’ndan yararlanamaz.
DUYURU VE BAŞVURU SÜRECİ
Madde 8. Burs duyuruları ve başvurular, ESEV Yönetim Kurulu tarafından farklı bir karar alınıncaya
kadar ESEV’in resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir.
Başvuru tarihleri her yıl ESEV Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Burs türlerine göre ayrı ayrı veya
toplam burs kontenjanın tamamlanması amacı ile ESEV Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararla
burs başvuru süresi uzatılabilir.
SEÇİM VE TAHSİS SÜRECİ
Madde 9. ESEV Burs Komisyonu tarafından adayların başarı ve maddi ihtiyaç durumu değerlendirilerek
ön eleme yapılır. ESEV Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen burs kontenjanı sayısı kadar asil,
kontenjan sayısının 2 katı sayıda yedek aday seçilmesine mümkün olduğunca dikkat edilir. ESEV Burs
Komisyonu, ön eleme süreci tamamladıktan sonra, ön elemeyi geçen adaylarla mülakat gerçekleştirir.
Mülakat sonucuna göre uygun görünen adaylara Başarı Bursu tahsis edilir.
BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 10. ESEV Bursu almaya hak kazananlar aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eder;
10.1. Bursiyerler, ESEV'in burs koşullarını bilerek bursu almaya başlar. Bursiyerler, burs
koşullarına aykırı hareket ettiği takdirde hakkında yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu
kabul eder.
10.2. Bursiyerler öğrenimleri ile ilgili bölüm değişikliği, okul değişikliği, geçici olarak yurt dışına
çıkma, öğrenime devam edememe vb. her değişikliği ESEV'e en geç otuz gün içinde bildirir.
10.3. Bursiyerler, not dökümü belgelerinin (transkript) ve bir üst sınıfa geçtiğini gösterir öğrenci
belgesinin onaylı örneğini her yıl Eylül ayı sonuna kadar ESEV'e ulaştırır.
10.4. Belgelerinin ESEV’e ulaşmasından bursiyerler sorumludur. Not dökümü belgesinin ve bir üst
sınıfa geçtiğini gösterir öğrenci belgesinin ESEV’e ulaşmaması bursun kesilmesine neden olabilir.
10.5. Bursiyerler, ESEV'in düzenlemiş olduğu sosyal etkinliklere ESEV’li olmanın bir gereği olarak
katılır.
10.6. Bursiyerler, burs aldıkları süre boyunca ve bursun bitiminden sonra da ESEV ailesinin bir
ferdi olarak ESEV'le bağlarını koparmamayı ve iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için adres, telefon,
e-posta, iş yeri bilgi değişikliklerini zamanında ESEV'e bildirmeyi görev bilir.
10.7. Öğrenimini tamamlayan bursiyerler, iş hayatına atıldıktan sonra, imkânı olduğu takdirde
ESEV’e maddi katkıda bulunmayı ve/veya kendisi gibi maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere ESEV
aracılığı ile burs vermeyi, bulunduğu ortamlarda ESEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü ESEV elçisi
olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Buna dair başvuru esnasında Vicdani Yükümlülük
Belgesini doldurarak imzalar.
10.8. ESEV tarafından yürütülecek sosyal sorumluluk projelerinde her yıl en az 10 saat yardımcı
olmayı kabul eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BURSUN SÜRESİ
Madde 11. Burslar, ESEV Yönetim Kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, her öğrenim yılında 9
aylık süre için verilir. Yönetmelik hükümlerini sağlayan Bursiyerin bursu bir sonraki eğitim yılında da
devam eder.
BURS KOMİSYONU
Madde 12. ESEV Burs Komisyonu, adayların başvuru ve mülakatlarını değerlendirmek üzere Genel
Müdürlük tarafından belirlenen en az 3 kişiden oluşur
ESEV Burs Komisyonu’nun seçmediği, toplam başvuran aday sayısının %10’u kadar adayın itiraz etmesi
ve itirazın haklı görülmesi durumunda yapılan seçim geçersiz sayılır. Bu durumda seçimi Genel
Müdürlük tarafından belirlenecek yeni Burs Komisyonu yapar. İtiraz üzerine yapılan yeni
değerlendirme kesinlik arz eder.
BURSLARIN TÜRLERİNE GÖRE DAĞITIMI
Madde 13. Burs türlerine göre ayrılacak ESEV burslarının kontenjanı, bütçede verilen ödenek, bağışçı
koşulları, insan gücü ihtiyacı, mevcut bursiyer dağılımı gibi konular dikkate alınmak suretiyle ESEV
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. ESEV Yönetim Kurulu işbu yönetmelikte belirlenen burs
türlerinden hangilerinde kontenjan açılacağını her yıl burs duyurusu öncesinde belirler.
BURS BAŞVURU FORMU
Madde 14. ESEV bursu için başvurular ESEV Yönetim Kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça,
kurumsal internet sitesinde elektronik olarak yayınlanan Başvuru Formu ile yapılır.
ESEV, her öğrenim yılı başında belirlenen tarihler arasında kurumsal internet sitesinde burs
duyurusunu ilan eder ve adayların doldurabilmesi için Başvuru Formu’nu yayımlar. İşbu yönetmeliğin
ikinci kısım ikinci bölümünde yer alan adaylık koşullarını taşıyan istekli her öğrenci, elektronik
ortamdaki formu doldurup, gerekli belgeleri ekleyerek başvuruda bulunabilir.
BURS BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER
Madde 15. Başvuru formuna eklenecek belgeler aşağıda gösterilmiştir.
15.1. Tüm Öğrenciler İçin:
15.1.1. ESEV Vicdani Yükümlülük ve Taahhütname Belgesi (imzalı),
15.1.2. Vicdani Yükümlülük ve Taahhütname Belgesi (imzalı),
15.1.3. KVKK Aydınlatma Metni (imzalı),
15.1.4. KVKK Açık Rıza Onay Metni (imzalı),
15.1.5. Nüfus cüzdanı önlü/arkalı fotokopisi,
15.1.6. 2 adet vesikalık fotoğraf,
15.1.7. Adli Sicil ve Arşiv Kaydı belgesi,
15.1.8. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (tüm aile fertlerinin gösterildiği),
15.1.9. Öğrencinin ve ailesinin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren belge,
15.1.10. Kira kontratı veya tapu belgesi,
15.1.11. Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi,
15.1.12. Engel ve kronik rahatsızlığı olanlar için sağlık raporu,
15.1.13. Öğrenciye ait güncel SGK Hizmet Dökümü,
15.1.14. Öğrenci adına açılmış banka hesabı.
15.1.15. Aile bireyleri için gelir gösteren belgeler (SGK dökümü, tapu/araç kayıtları vb.),
15.1.16. Başvuru döneminde ESEV tarafından istenen ve zorunlu kılınan diğer belgeler,

15.2. İlköğretim Öğrencileri İçin:
Bir önceki öğretim yılı not dökümü belgesi örneği (ara sınıf öğrencileri için)
15.3. Ortaöğretim Öğrencileri İçin:
15.3.1. Ortaöğretime yeni başlayanlar için:
Okula giriş puanı veya diploma notuna göre giriş sırasını veya ilköğretim diploma notunu
gösterir öğretim kurumu belgesi.
12.4.2. Ara sınıflar için:
Bir önceki öğretim yılı not dökümü belgesi örneği.
15.4. Yükseköğretim (Lisans) Öğrencileri İçin:
12.1.1. Lisans öğrenimine yeni başlayanlar için:
Üniversite Giriş Sınavı Sonuç Belgeleri örneği
12.1.2. Ara sınıflar için:
Bulunduğu yıla kadar almış olduğu tüm derslerin notlarını ve genel not ortalamasını
gösteren not dökümü (transkript)
15.5. Yüksek Lisans Öğrencileri İçin:
15.5.1. Yüksek lisans öğrenimine yeni başlayanlar için:
Lisans bitirme derecesini gösteren not dökümü belgesi,
15.5.2. Ara sınıf ve tez aşamasındakiler için:
Lisans bitirme derecesini ve aldığı tüm dersleri gösteren not dökümü belgesi,
Yüksek lisansta alınan tüm dersleri ve genel not ortalamasını gösterir not dökümü belgesi,
15.5.3. Bir öğretim üyesinden alacakları tavsiye mektubu, hangi konuda ve neden bu
konuda yüksek lisans yapmak istediklerini anlatan kısa metin ve özgeçmişleri.
15.6. Doktora Öğrencileri İçin:
15.6.1. Doktora öğrenimine yeni başlayanlar için:
Lisans veya yüksek lisans bitirme derecesini ve aldığı tüm notları gösterir not dökümü
belgesi.
15.6.2. Doktora öğrenimi ara sınıf ve tez aşamasındakiler için:
Lisans veya Yüksek Lisans bitirme derecesini ve aldığı tüm dersleri gösteren not dökümü
belgesi,
Doktorada alınan tüm dersleri ve genel not ortalamasını gösterir not dökümü belgesi.
15.6.3. Bir öğretim üyesinden alacakları tavsiye mektubu, hangi konuda ve neden bu
konuda doktora yapmak istediklerini anlatan kısa metin ve özgeçmişleri.
Yukarıda belirtilmiş olan belgeler, başvuru formuna eklenerek ilgili birimlere teslim edilir. ESEV, istenen
belgeler için alternatif temin etme yollarını belirleyerek burs başvuru duyurusunda ilan edebilir.
ADAYLARIN BURS KOMİSYONUNCA SEÇİLMESİ
Madde 16. ESEV Burs Komisyonu, başvuru koşulları taşıyan adaylardan, belirlenen kontenjanın iki katı
kadar adayı burs tahsisi için seçer. Yeterli aday olmaması durumunda, ESEV Yönetim Kurulu kararı ile
ilgili burs türü kontenjanı başka burs türlerine kaydırılabilir.
Başvuru formu ve ekinde istenen belgeleri eksiksiz ve istenildiği şekilde göndererek müracaat eden tüm
bursiyer adayları, ESEV Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek seçilir.
BURS KOMİSYONU TUTANAĞI
Madde 17. ESEV Burs komisyonu tutanağında burs tahsisi için seçilen adayların isimleri sıra ile
gösterilir. Ayrıca her adayın Başvuru Formu ve istenen diğer belgeler tutanağa eklenir. Tutanak, ESEV
Burs Komisyonu tüm üyeleri tarafından imzalanarak ve başvurulara ilişkin tüm ekleriyle eksiksiz olarak
ESEV Genel Müdürlüğe teslim edilir.

BURSUN ÖĞRENCİYE TAHSİS EDİLMESİ
Madde 18. Öğrenciye bursun tahsisi, ESEV Burs Komisyonu tutanağına göre, Genel Müdürlük tarafından
yapılır. Seçilen öğrencilerin tüm belgeleri, ESEV Burs Komisyonu tutanaklarına dayalı olarak Genel
Müdürlük tarafından incelenir, gerekli görülürse ek bilgi ve belgeler istenir. ESEV, burs tahsisi yapılan
öğrencilere gerekli bildirimde bulunur.
VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK BELGESİ
Madde 19. Bursiyerler, kendisini ESEV Ailesi’nin bir ferdi sayar ve gelişmesine katkıda bulunmayı görev
bilir. Öğrenimini tamamlayan bursiyerler, iş hayatına atıldıktan sonra, imkânı olduğu takdirde ESEV’e
maddi katkıda bulunmayı ve/veya kendisi gibi en az bir öğrenciye ESEV aracılığıyla burs vermeyi, ayrıca
ESEV’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda ESEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü ESEV elçisi
olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Burs müracaatı sırasında her adaydan imzalı Vicdani
Yükümlülük Belgesi alınır.
BURSLARIN ÖDENMESİ
Madde 20. Genel Müdürlük, belgeleri eksiksiz ve zamanında ulaşan öğrencilerin aylık burslarını, banka
yoluyla öder. Adayların belgelerinin eksik olması veya geç gönderilmesi nedeniyle bursu yeni yıla
geçildikten sonra başlayan öğrencilerin geriye dönük bursları ödenemez. Bu konuda ESEV, öğrencileri
bilgilendirir.
BURSUN DEVAMI
Madde 21. ESEV, her öğretim yılı sonunda bursiyerlerin başarı durumlarını gösterir evrakların
gönderilmesini bursiyerlerden ister.
21.1. İlköğretim Bursu:
Öğretim yılı sonunda, başarısız dersi olmayan ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanan öğrencinin
bursu ertesi yıl devam eder. Bursiyerlerin velileri not dökümü belgelerini ve bir üst yıl veya yarıyıla
geçtiklerini gösterir öğrenci belgelerini ESEV’e ulaşmasından sorumludur.
21.2. Ortaöğretim Bursu:
Öğretim yılı sonunda, başarısız dersi olmayan ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanan öğrencinin
bursu ertesi yıl devam eder. Bursiyerlerin velileri not dökümü belgelerini ve bir üst yıl veya yarıyıla
geçtiklerini gösterir öğrenci belgelerini ESEV’e ulaşmasından sorumludur.
21.3. Yükseköğretim (Lisans) Bursu:
Öğretim yılı sonunda başarısız dersi olmayan veya genel başarı ortalaması 4,00 üzerinden en az
2.50 (100 üzerinden not alınan üniversitelerde en az 65) olup, bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını
kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder. Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla
başarısız dersi olanların veya başarısız dersi olmamakla birlikte genel not ortalaması 4,00
üzerinden 2.50’nin altında kalanların (100 üzerinden not verilen üniversitelerde 65) bursu kesilir.
Hazırlık sınıfı okuyan öğrencinin aday olabilmesi için, başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini
belgelendirilmesi gerekir.
21.4. Yüksek Lisans ve Doktora Bursu:
Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2.80 (100 üzerinden not
verilen üniversitelerde en az 72) olup, öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl veya
yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder.
21.5. Doktora Bursu:
Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3.10 (100 üzerinden not
verilen üniversitelerde en az 79) olup, öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl veya
yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder.

21.6. Bursların Devamı İçin Diğer Durumlar:
21.6.1. İlköğretim ve Ortaöğretim öğrenimi sırasında ESEV’den burs alan öğrencinin bursu
bir üst öğretim kurumuna geçiş sağlanması ile son bulur. Bursiyerler diğer adaylar gibi
yeniden başvuru yaparak seçim sürecine dahil olur.
21.6.2. ESEV’den lisans öğrenimi sırasında burs alan bursiyerlerin bursu, üniversite, fakülte
birinciliklerinin olması, dönem ve yıl kaybının olmaması ve istedikleri takdirde yüksek
lisans öğreniminde devam eder. Bursiyerlerin yüksek lisans yapacağı Öğretim Kurumu’nun
da ESEV'in burs koşullarına uygun olması gerekir. Koşulları sağlamayan bursiyerler diğer
adaylar gibi yeniden başvuru yaparak seçim sürecine dahil olur.
21.6.3. Uluslararası veya ulusal değişim programları ile yurt dışına çıkan veya misafir
öğrenci olarak başka üniversiteye geçen öğrencilerin bursları öğrenim yılı içerisinde
kesilmez, başarı koşullarını sağladığı sürece devam eder.
21.6.4. Burs, öğrenciye başarı ve maddi desteğe ihtiyaç koşullarını sağladığı sürece verilir.
Herhangi bir nedenle öğrenimin uzaması halinde burs uzatılmaz. Sadece önemli hastalık,
ciddi trafik kazası vb. mazeret durumlarında öğrencinin durumunu belgelendirmesiyle
Genel Müdürlük öğrencinin bursunun devamına karar verebilir.
21.6.5. ESEV not ortalamalarının değerlendirmelerinde ihtiyaç duyulması durumunda
YÖK’ün yayınladığı 4’lük sistem notlarının 100’lük sistemde karşılıklarının yer aldığı
tabloyu dikkate alabilir.
BURSUN KESİLMESİ
Madde 22. Aşağıdaki durumlarda, bursiyerlerin bursları derhal kesilir ve gereken durumlarda
bursiyerlerden o tarihe kadar yapılan ödemeler geri istenir;
22.1. Yüksek Lisans ve Doktora Bursları hariç olmak üzere başka yerden maaş, ücret veya burs
aldığı tespit edilmesi,
22.2. Eksik veya yanlış beyanda bulunulması,
22.3. Başarı durumunun yönetmelikte belirtilen seviyenin altında kalması,
22.4. İstenilen başarı durumu belgesinin Vakfa ulaştırılmaması,
22.5. Yeniden öğrenci seçme sınavına girilerek sene kaybına neden olacak şekilde okul
değiştirilmesi,
22.6. Kayıt dondurulması,
22.7. İstenilen eksik belgelerini tamamlanmaması,
22.8. Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin suçuna karışılması,
22.9. Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giyilmesi,
22.10 Belirlenen ekonomik gelir limiti kriterinin aşılması.
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VE SONRASI ETKİNLİKLER
Madde 23. ESEV, bursiyerlerine burs vermenin yanı sıra onları sosyal yönden de desteklemek amacıyla
etkinlikler düzenler. ESEV bursiyerleri, eğitim sırasında veya sonrasında düzenlenecek ve ESEV Yönetim
Kurulu tarafından değiştirilebilecek aşağıdaki toplantı ve etkinliklere katılmayı görev bilirler.
23.1. ESEV’i daha yakından tanımalarının sağlanması,
23.2. Konusunda uzman konuşmacıların bilgi ve deneyimlerinden faydalanmalarının sağlanması,
23.3. Rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek üzere dizi toplantılar düzenlenmesi,
23.4. Staj yeri temin edilmesi,
23.5. Teknik ve kültürel geziler düzenlemesi,
23.6. Piknik veya moral gezileri düzenlenmesi,
23.7. Ücretsiz sinema-tiyatro-fuar davetiyesi temin edilmesi,
23.8. İş hayatına atılacak olan mezun bursiyerlere tavsiye mektubu, rehberlik, vb. yardımlarda
bulunulması,
23.9. ESEV’in kuruluş amacı ve faaliyet konuları ile sınırlı olmak üzere çeşitli projelere katılım
sağlanması,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
BURSUN KAPSAMI
Madde 24. ESEV tarafından verilen tüm burslar aylık veya tek seferlik nakdi yardımları kapsar. Aylık
burs tutarları, her yıl bütçe imkanları ve makro ekonomik göstergeler çerçevesinde öğretim yılı
başından geçerli olmak üzere ESEV Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
BURS BÜTÇESİNİN BURS TÜRLERİNE DAĞILIMI
Madde 25. Yıllık burs bütçesinin burs türlerine dağılım oranları, ESEV amaçları ve ülkenin insan gücü
ihtiyaçları dikkate alınarak her yıl ESEV Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Yıllık burs bütçesini belirlenirken ESEV Resmi Senedi ile belirlenen amaçları gerçekleştirmek için
ayırması gereken gelir miktarı üzerinden, Vakfın diğer faaliyetlerine ayrılması gereken bütçeleri de
gözeterek bir değerlendirme yapar. Söz konusu değerlendirme ile her bir burs türüne özgü aylık burs
miktarı ve burs türlerine göre kontenjan belirlenmesi de sağlanır. Özel Burs Türlerinde tek seferlik
ödemelerle gerçekleştirilebilecek bursların kontenjanları ve miktarları ayrıca belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
BURS ÖDÜLLERİ
AMAÇ
Madde 26. Aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için ders yılı sonunda başarı derecesini belgelendiren
ESEV bursiyerlerine aşağıda belirtilen burs ödülleri verilir.
26.1. Daha çok çalışmayı teşvik etmek,
26.2. Başarılı olmayı özendirmek,
26.3. ESEV bursiyerleri başarı piramidini oluşturmak,
26.4. Bursiyerlerin ESEV ile ilişkilerini güçlendirmek,
26.5. ESEV ailesi içinde bütünleşmelerine ve birbirleri ile kaynaşmalarına katkıda bulunmak.
YÜKSEKÖĞRETİM (LİSANS) BAŞARI ÖDÜLÜ
Madde 27. Genel başarı ortalaması 4,00 üzerinden en az 3.70 (100 üzerinden not verilen
üniversitelerde en az 93) olan bursiyerler, ESEV başarı belgesi ve bir aylık burs ile ödüllendirilir.
YÜKSEKÖĞRETİM (LİSANS) BÖLÜM BİRİNCİSİ ÖDÜLÜ
Madde 28. Yıllık genel başarı ortalaması kendi bölümünde birinci sırada olan bursiyerler, ESEV Bölüm
Birincisi Ödülü ve iki aylık burs ile ödüllendirilir.
YÜKSEKÖĞRETİM (LİSANS) OKUL BİRİNCİSİ ÖDÜLÜ
Madde 28. Fakültesini birincilikle bitiren bursiyerler, ESEV Lisans Okul Birincisi Belgesi ve iki aylık burs
tutarı ile ödüllendirilir. Aynı zamanda fakülte birincileri ESEV Yüksek Lisans bursu almaya hak kazanır.
ESEV ORTAÖĞRETİM ONUR ÖDÜLÜ
Madde 30. Ortaöğretim Öğrenimini birincilikle bitiren bursiyerler, ESEV Ortaöğretim Onur Belgesi, iki
aylık burs tutarı ile ödüllendirilir ve ESEV Lisans bursu almaya hak kazanır.

ÖDÜLLERE HAK KAZANMA
Madde 31. Burs ödülleri için başarı koşulunu yerine getirenler, öğretim kurumundan alacakları başarı
belgesini ESEV’e gönderirler.
31.1. Ara sınıftaki öğrencilerin başarısız dersinin olmaması,
31.2. Öğrencilerin, not dökümü belgelerini ESEV’e ulaştırması,
31.3. Sınıf/bölüm/okul birincilikleri olan öğrencilerin, öğretim kurumlarından alacakları öğretim
yılı itibariyle birinciliklerini gösteren onaylı bir belgeyi ESEV’e ulaştırması gerekmektedir.
Bursiyerler, aynı anda birden fazla ödüle hak kazanırsa, en yüksek olan ödül verilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
SON HÜKÜMLER
YÜRÜTME
Madde 32. Bu Yönetmelik Hükümlerini ESEV Yönetim Kurulu yürütür. Bu yönetmelikte yer almayan
durumlarda yetkili karar organı Yönetim Kurulu’dur.
YÜRÜRLÜK
Madde 33. Bu Yönetmelik, ESEV Mütevelli Heyeti’nin kabulü üzerine 17.12.2020 tarihinde yürürlüğe
girer.

