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DAGITIM YERLERINE

: ilkogretim ve Ortaogretim Kurumlarmda Parasiz Yatihhk, Burs ve Sosyal Yardimlar
Yonetmeligi.

2015 yih bursluluk hizmetlerine iliskin is ve islemler, ilgi Yonetmelik
esaslarma gore e-Burs modulu iizerindenyapilacaktir.

Buna gore;
A-Parasiz yati l ihktan bursluluga gecis islemleri;
1- Merkezi sistem smavi, ozel giris sinavi, ozel yetenek sinavi veya mahalli smav

sonucunda parasiz yatihlik hakki kazanarak, en az bir ders yih parasiz yatili olarak dgrenim
goren ve yatihhgi devam eden ogrencilerden; 2015-2016 egitim ve ogretim yihndan itibaren
bursluluga gecmek isteyenler basvurularmi, 08 Haziran-31 Temmuz 2015 tarihlerinde parasiz
yatili olarak ogrenim gordiikleri okul miidurlligiine yapacaklardir.

Bu nedenle;
a) Parasiz yatilihktan bursluluga gecis esaslanni bildiren duyuru, en gee 04

Haziran 2015 tarihine kadar ilgili okul mudurliikleri tarafmdan yapilacaktir.
b) Basvuruda bulunan ogrencinin, okul miidurlugunce e-Burs moduli! iizerinden

basvuru formunun 9iktisi ahnarak ogrenci velisi ile pansiyondan sorumlu miidur yardimcisi
tarafmdan imzalanacak ve okul miiduru tarafmdan tasdik edilerek arsivlenecektir.

c) Basvurusu kabul edilen parasiz yatili ogrencilerin e-Burs modiilii iizerinden
onay islemleri;

03-07 Agustos 2015 tarihlerinde okul mudiirliiklerince,
10-14 Agustos 2015 tarihlerinde ilce mill! egitim miidurliiklerince,
17-21 Agustos 20 15 tarihlerinde il milli egitim mudiirluklerince,
24-28 Agustos 2015 tarihlerinde Bakanhgimizca yapilacaktir.

d) Bakanhgimizca parasiz yatilihktan bursluluga gecisi onaylanan ogrenciler, 01
Ekim 2015 tarihinden itibaren burslu olarak ogrenim gormeye hak kazanacaklardir.

2- Ilgi Yonetmeligin 17 nci maddesi geregince smavsiz parasiz yatihliga ahnan
ogrencilerin bursluluga gecis haklan olmadigmdan basvurulan kabul edilmeyecektir.

Atatiirk Blv. No:98 S.Kat 06420 Bakanliklar/ANKARA
TEL:(312)413 1501 FAKS: (3 I2 ) 4180739

c-posta ogm@meh.gov.tr Internet Adresi : www.ogm@meb.gov.tr

Bilgi icin: F. KOL
$ef

TEL:(312)413 15 91

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanmi;tir. http://evraksorgu.mch.gov.tr adresindenil756-d045-3 1 Oc-8c60-5839 kodu ile teyit edilehilir .



B-Burslugun devami, nakli veya kesilmesi islemleri;
1- Son smif ogrencilerinden okulu bitirenlerin ve ortaogretim kurumlarmin son

siniflannda beklemeli duruma diisenlerin burslan, ilgi Yonetmeligin 28 inci maddesi
geregince ders yilmin sona erdigi tarihi takip eden aybasinda kesilecektir. Bu nedenle, son
smif ogrencilerinden okulu bitirenlerin veya ortaogretim kurumlarmin son simfinda beklemeli
duruma diisen ogrencilerin bursluluklan, 26-30 Haziran 2015 tarihlerinde e-Burs
modiilundeki "Ogrenci Okul ve Burs Bilgileri" bolumiiniin "durumu" penceresindeki "burslu"
ibaresi "mezun" olarak, beklemeli duruma diisenlerin ise "beklemeli" olarak isaretlenip
kaydedilmek suretiyle sona erdirilecektir.

2- Ozel okula kayit veya nakil yaptiran ogrencilerin bursluluklan resmi okuldan
aynldigi tarihi takip eden aybasmdan itibaren okul mudurlugiince e-Burs modiilii iizerinden
iptal edilecektir.

3- ilkogretim kurumlanndan burslu olarak mezun olan ogrencilerin kayit yaptirdiklan
ortaogretim kurumlannaburs nakilleri e-Burs moduli! iizerinden otomatik olarak yapilacaktir.
Bu ogrencilerin, e-Burs modiilimdeki "Ogrenci Okul ve Burs Bilgileri" bolumiiniin "durumu"
penceresindeki "mezun" ibaresi "burslu" olarak degistirilerek kaydedilecektir.

C- 2015 yilinda Parasiz Yatihhk ve Bursluluk Smavim kazanarak burslu okuma hakki
kazanacak ogrencilerin kayit islemleri;

1- 2015 Yih Parasiz Yatihhk ve Bursluluk Smavina (PYBS) ilkogretim kurumlarmin 5,
6 ve 7 nci simflanndan katihp burslu okumaya hak kazananlann kayit islemleri ogrencilerin
ogrenim gordiikleri ilkogretim kurumlarmca,

2- ilkogretim kurumlarmin 8 inci simfinda sinava girip burslu okumaya hak
kazananlann bursluluk kayit islemleri kayit yaptirdiklan ortaogretim kurumlarmca,

3- Ortaogretim kurumlarmin 9, 10 ve 11 inci simflarmda sinava girip burslu
okumaya hak kazananlann kayit islemleri ogrenim gordiikleri ortaogretim kurumlarmca,

tlgi Yonetmelik ile 2015 Parasiz Yatihhk ve Bursluluk Smavi Kilavuzunda
belirtilen esaslara gore e-Burs modiilii iizerinden burs kayit onay veya ret islemleri, ogrenci
kayitlarmin basladigi tarihten itibaren 30 Eyliil 2015 (^arsamba giinii mesai bitimine kadar
ilkogretim ve ortaogretim kurum mudurlukler ince gerfeklestirilecektir.

Buna gore burs kazanan ogrencinin;
a) Bursluluk smavina giris icin, ilgi Yonetmeligin 19 uncu maddesinde belirtilen

belgelerini verdigi okulu degistirmiyor ise okul miidiirliikleri ogrencinin bu belgelerini
inceleyecek ve belgeleri tamam olanlann burslulugunu onaylayacaktir.

b) Bursluluk smavina giris icin ilgi Yonetmeligin 19 uncu maddesinde belirtilen
basvuru belgelerini verdigi ve burslulugu kazandigi okuldan baska bir okula kayit yaptiracak
ogrenci ise, eski okuluna verdigi belgelerin tasdikli birer ornegini, yeni kayit yaptirdigi
okuluna 30 Eyliil 2015 (^arsamba giinii mesai bitimine kadar verecek ve okul mudiirliikleri de
bu belgeleri inceleyerek, belgeleri tarn ve uygun olanlann burs lulugunu onaylayacaktir.

c) Ogrencinin ailesinin 2014 yihna ait yilhk gelir toplammdan fert basina diisen net
miktari 7.050,00 TL'yi asan ogrenciler ile belgelerinde eksiklik bulunan ogrencilerin
bursluluklan onaylanmayarak reddedilecektir.
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9) Okul miidurliikleri reddettikleri ogrencilerin red gerek9esini gosteren bir listeyi
(mebbis e-Burs moduli! onay listesi ekran raporlan arasmdan alinacaktir) 01 Ekim 2015
tarihinde, ogrencilerin ve diger i lg i l i le r in gorebilecegi yer/yerlerde ilan edeceklerdir. ilgi
Yonetmeligin bir butiin olarak degerlendirilmesi gerekmekte olup burs kazanan ogrencilerin
kayit islemleri ile itirazlann kayit siiresi i^erisinde yapilrnasi gerekmektedir. Yapilabilecek
itirazlar sirasi ile okul, ilce, il milli egitim miidurlukleri ve Bakanhgimizca kayit siiresi icinde
degerlendirilecek ve sonuclandinlacaktir. Gerek kayit islemleri ve gerekse is takviminde
belirlenen diger islemlerin siiresi icerisinde yapilmamasi durumunda mazeret kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda ger9eklestirilen kayitlar icin ogrencilerden ahnan belgeler
ile onaylananlar ve reddedilenlerin listeleri dosyalannda muhafaza edilmek iizere okul
miidurliiklerince arsivlenecektir.

d) e-Burs modiilii iizerinde yapilacak onay veya red islemleri; okul miidurliiklerince
01-02 Eyliil 2015, il9e milli egitim mudiirliiklerince 05-09 Ekim 2015, il milli egitim
mudiirluklerince 12-16 Ekim 2015 ve Bakanhk9a 19-30 Ekim 2015 tarihlerinde yapilacaktir.
Bu tarihlerden sonra il9e ve il milli egitim miidiirlukleri herhangi bir islem yapamayacaklardir.

e) Ilk defa bursluluk kaydi yapilan; okul, il9e ve il milli egitim miidiirliikleri ile
Bakanhgimizca burslulugu onaylanan ogrenciler, 01 Ekim 2015 tarihinden itibaren burslu
olarak ogrenim gormeye hak kazanacaklardir.

Bursluluktan yararlanacak ogrencilerin magduriyetlerine sebebiyet verilmemesi i9in
kayitlarda istenen belgeler ve is takviminin ilan edilmesi ile is ve islemlerin titizlikle yerine
getirilmesi gerekmektedir.

2015 yih bursluluk hizmetlerinin yukandaki a9iklamalar dogrultusunda ve ekteki is
takvimine gore yuriitiilmesi hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

YusufBUYUK
Bakan a.

Miistesar Yardimcisi

Ek: Is Takvimi

DAG1TIM
Geregi : Bilgi:
B Plani Basin ve Halkla lliskiler
Temel Egitim Genel Mudiirlugune Miisavirligine
Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mudurliigune
Din Ogretimi Genel MiidiirlugUne
Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri
Genel Mudurliigune
Ol9me, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri
Genel Mudiirlugune
Bilgi Islem Dairesi Baskanligma
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