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TESUD EĞİTİM VAKFI (TESUV) 

KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM  : 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR : 

MADDE-1 

AMAÇ : 

    Ülkemizin geleceği olan, başarılı fakat maddi olanaklardan yoksun 
gençlerimize imkan tanımak, eğitim ve öğrenimlerine yardımcı olmak suretiyle, 
ülkemize ve insanlığa yarar sağlayacak kişilikli, öncü gençler yetiştirmektir. 

 Amacımıza ulaşmak için TESUV tarafından hazırlanan bu Yönergede, 
öğrencilere verilecek karşılıksız bursların esas ve şartları maddeler halinde 
belirlenmiştir. 

MADDE-2 

KAPSAM : 

 Bu Yönerge, Türkiye genelinde, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrenimi 
yapan veya bu eğitim kurumlarına girme hakkını elde  etmiş, ancak öğrenimine 
kendisinin veya ailesinin imkanlarına ilave kaynak ihtiyacı duyan başarılı öğrencilere 
karşılıksız olarak, TESUV ve TESUD Şubeleri tarafından verilecek burslar ve 
bursların karşılanması ile ilgili işlem ve esasları kapsar. 

MADDE-3 

   DAYANAK : 

 Bu Yönerge;  

 a. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu (Md.10) 

 b. 2847 Sayılı Askeri Dernekler Kanunu (Md.7) 

 c. 4722 Sayılı Medeni Kanun 

          ç.        TESUD Tüzüğü  

 d.        Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Yönetmeliği 

         e. TESUD Eğitim Vakfı Senedi (Madde-3 ve Madde-4 (c)) esas alınarak 
hazırlanmıştır. 
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MADDE-4 

 
   TANIMLAR : 
 
 
 Bu Yönergede geçen; 

 
a.   Mütevelli Heyeti; TESUD Yönetim Kurulu Üyelerini, 

 
b.   Yönetim Kurulu; TESUV Yönetim Kurulunu, 

 
c.  TESUV; TESUD  Eğitim Vakfını, 

 
                ç.   Öğrenci; Yüksek Öğretim Kurumlarının, iki yıllık Meslek Yüksek Okulları 
ve dört yıl süreli eğitim veren kurumlar ile yüksek lisans bölümlerine devam eden 
öğrencileri ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

ESAS HÜKÜMLER 

MADDE-5  

BURS BAŞVURULARI 

a. Burstan yaralanmaktan isteyenler TESUD Genel Merkezine veya Şubelerine  

(Öğrencinin devam edeceği okulun bulunduğu yerdeki en yakın TESUD şubesine) 

şahsen başvuruda bulunurlar. 

     b. İlk başvurular telefon, e-posta, telefon mesajı vb. iletişim araçları ile kayıt 
şartları ve başvuru evrakı hakkında bilgi almak için yapılır. 

     c. Kesin başvurularda burs talep eden öğrencinin bizzat başvurusu ve istenen 
evrakları tamamlamış olması aranır. Burs Başvurularında aranan şartlar, Genel 
Merkez ve Bağlı Şubelerin WEB Sayfaları, Sosyal Medya Hesapları, Yerel ve Ulusal 
medyada yayımlanır 

MADDE-6  . 

BAŞVURU ZAMANI 

Burs başvuruları her yıl 15 Ağustos ile  30  EYLÜL tarihleri arasında yapılır.  
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MADDE-7   

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYISI VE TUTARI  

a. Burs verilecek öğrenci sayısı ve burs tutarı (Bir sonraki yılın)  her yıl en geç 
Ağustos ayında yapılacak TESUV Yönetim Kurulu Toplantısında önceki yıllar baz 
alınarak belirlenir. burs verilecek öğrenci sayısı ve verilecek burs bütçesini büyüklüğü 
ile yıllık artış oranını Vakıf Yönetim Kurulu tespit eder. 

b.. Bir sonraki yılın Vakıf bütçesinde burs için gerekli ödenek belirlenir ve Mütevelli 
Heyetinin Şubat ayı toplantısında bütçe ile birlikte onaylanıp yürürlüğe girer. 

c  Burs bağış havuzu için verilen taahhütler ve yapılan bağışlar değerlendirildikten 
sonra Eylül ayında (Tercihan ilk hafta) yapılacak TESUV Yönetim Kurulu ( Şubelerde 
Şube Yönetim Kurulu) toplantılarında o yıl burs verilecek öğrenci sayısı kesinleştirilir. 

ç   Bir öğrenciye verilecek burs miktarının yıllık toplamı, Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumunun bir öğrenciye vereceği yıllık tutardan fazla olamaz.(Özel durumlar 
hariç) 

d.  Burs başvuruları görüşmelerin yapılması için maksadı ile TESUV yönetim kurulu 
üyelerinden birisi görevlendirilir. 

e. Görevli üye öncelikle başvuru koşullarına uygun olmayan müracaatlar hakkında 
başvuru sahibini bilgilendirlir. 

f. Müracaat  sahipleri  bu  yönerge puanlama tablosu EK_Ç  esaslarına  göre 
sıralamaya dahil edilir. Burs verilecek asıl ve yedek liste TESUV  yönetim kurulunun 
yaptığı toplantıda belirlenir. 

e. Ayrıca ‘’ Şartlı bağış yapan bağışçının’’  istekleri doğrultusunda  talep ettiği 
koşulları taşıyan öğrencilere de TESUV bursu verilir.  

MADDE- 8 

MÜRACAAT ÖN ŞARTLAR 

Burs İçin Müracaat eden öğrencilerde; 

a. T.C.vatandaşı olmak, 

 

b. TESUV gayesine uygun çağdaş, laik, demokratik , Atatürk ilke ve İnkılaplarına  

bağlı, insan haklarına saygılı,toplum ve çevre bilinci kazanmış,vatan sevgisi ile 

donanımlı birey olmak. 

 

c. Eğitim ihtiyaçları açısından ilave maddi desteğe ihtiyacı bulunması. 

ç. Yurt içinde öğretim kurumlarında, iki veya dört yıl süreli eğitim veren yüksek 
öğrenim kurumlarında öğrenim görmek,lisans yüksek lisans,doktora  öğrencisi 
olmak. 
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d. Başarısını belgelemek, ara sınıflar için genel not ortalaması en  az 2.50 olacak 

şekilde bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. 

 

MADDE- 9 

 

BAŞVURU SAHİBİNDEN İSTENECEK BELGELER:  

(E- Devletten de temin edilebilir. ) 

   

   Burs için başvuracak öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir. 

 

a. TESUV Burs Başvuru Formu (EK-A) ile Aday Bilgi Formu (EK-B) 

b. Üniversite Sınavını Yeni Kazananlar İçin ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi İle 

Yerleştirme Puan ve Başarı Sırasını Gösterir Belge 

c. Öğrenci belgesi (Onaylı) 
ç. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslına uygunluğu TESUV tarafından 

onaylanacaktır.) 
d. Vesikalık Fotoğraf (İki adet) 

e. İkametgah belgesi 

f. Vukuatlı Nüfus Kaydı Örneği 

g. Aile çalışan veya emeklilerine ait aylık gelir belgesi  

h. Çiftçi İse Onaylı Yıllık Gelir Belgesi örneği  

i. Esnaf Veya Serbest Meslek Sahibi İse Vergi Levhası Örneği, 

j. Öğrenci Ve Ailesinin Varsa Ayrı Ayrı Kira Kontratı Örnekleri  

k. Öğrenci Ve Ailesinin Varsa Ayrı Ayrı İkametgâh Örnekleri  

l. Kredi İle Ev Almış Olanların Kredi Ödentilerine Ait Belge 

m. Ailenin son iki aya ait elektrik su veya telefon faturası . 

n. Velayeti altıda bulunduğu  kimselere ait tapu kayıt bilgileri (E- devlet) 

o. Öğrenci velisi bilgileri (E- devlet) 

p. Adli sicil kaydı• (E- devlet) 

q. Öğrenim Gören Kardeşlerin Öğrenim Belgeleri, 

r. Öğrenci adına açılan vadesiz mevduat hesabına ait (banka adı-şube adı-
ıban numarasını gösterir) belge 

ş.   Lisans öğrencileri için (Transkript) 
t    Yüksek lisans için (tezli), lisans öğrenimi süresince alınan dersleri, notları 

ve başarı ortalamasını gösteren belgeyi ve yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt 
olduğunu gösteren öğrenci belgelerini, (Kayıt tarihi ve sömestre, hazırlık sınıfı olup 
olmadığı açıkça belirtilecek) 

         u  Doktora için, lisansüstü öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı 

ortalamasını, doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren üniversite 

belgelerini, (Kayıt tarihi, sömestre, doktora dalı açık olarak belirtilmelidir.)  
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MADDE- 10 

BURS BAŞVURULARI İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER 

TESUV nca; 

a. Talep sahibi öğrencilerin her biri için bir dosya açılır 

b. Kontrol edilip tamam olduğu tespit edilen belgeler dosyasına konulur. 

c. Her bir öğrenci için  Öğrenci Velisi İle İlgili Belgeler (EK-C) talep edilir 

ve Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-Ç) doldurulur. 

d. O yıl burs kontenjanının iki katı kadar öğrenci tefrik edilir. 

MADDE-11 

BURS BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ : 

a. Değerlendirme Kriterleri : 
 

  (1)  Burs verileceklerin tespitinde; Emekli Subay, Astsubay, Uzman 
Çavuş/Onbaşı ve bunlardan şehit olanların çocuklarına, 
  (2)  Anne ve Babası vefat etmiş olanlara, 
  (3)  Anne ve Babası ayrı olanlara, 
  (4)  Lise ve dengi öğrenimlerini yetiştirme yurtlarında 
tamamlayanlara, 
  (5)  Ailesi, öğrencinin okulunun bulunduğu şehir veya büyük şehir 
sınırları dışında olanlara, 
  (6)  Üniversite  sınavında her öğretim dalında ilk on bine girenlere, 
  (7)  Milli sporcu belgesi bulunanlara, milli olmuş amatör sporcu 
lisansı bulunanlara, 
  (8)  Emsallerine nazaran yaşı küçük olanlara öncelik verilir. 
 

 b.   TESUV Yönetim Kurulunca; 

  (1)  Seçilen öğrencilerle mülakat yapılarak kontenjan kadar asıl ve 
yedekleri belirlenir. 
  (2)  Sonuçlar hak sahiplerine tebliğ edilir ve  ayrıca TESUD WEB 
Sitesinde yayımlanır.  
  (3)  Asıl listede boşalma olduğu takdirde, yedek listedeki sıra ile asıl 
listeye alınır. 
  (4)  Burs almaya hak kazanan öğrenciler adına açtırılacak banka 
hesap numaraları ilgili öğrencilere tebligat yoluyla duyurulur ve burslar bu hesaba 
yatırılır. 
 

MADDE-12 

BURSUN ÖĞRETİM YILI İÇİ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ : 

a. Yılda dokuz ay burs verilir. (Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında burs 

verilmez). 

b. Burs verme 01 Ekim’de başlar, 01 Haziran’da sona erer. 
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MADDE-13 

BURS VERİLME SÜRESİ : 

 Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve  burs 
almasına engel bir durumun olmaması koşuluyla öğrenim gördüğü öğretim 
kurumunun normal öğrenim süresince burs verilir.  

MADDE-14 

BURS VERİLEN ÖĞRENCİNİN TAKİBİ : 

 Burs verilen öğrencilerden, her dönem sonunda, TESUV tarafından, döneme 
ilişkin transkriptleri alınır ve bursun devamı için gereken başarı kriterlerini sürdürüp 
sürdürmedikleri incelenir. 

BURS ÖZEL HÜKÜMLER  

MADDE-15 

VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER : 

a. Aynı aileden birden fazla kişiye, 

b. Taksirli suçlar (İstem dışı işlenen suçlar) hariç, sabıka kaydı bulunanlara, 

c. Artık yıl öğrencilerine, 

d. Vakıf Üniversitesi öğrencilerine, 

e. Devam etmekte olduğu öğretim kurumundan  uzaklaştırma cezası alanlara 

(1:3 Ay) burs verilmez. 

MADDE-16  

BURSUN KESİLMESİ : 

 Aşağıdaki durumlarda TESUV Yönetim Kurulunun vereceği karar ile burs 
kesilir. 

a. Dönem ortalamasının arka arkaya iki dönem, ya da program süresince üç 
kez 4 üzerinden 2,5’in (ya da muadilinin) altına düşmesi, 
 

b. Yasa dışı faaliyetler ile ilişkisi olduğunun ya da yüz kızartıcı suç işlediğinin 
mahkeme kararı ile belgelenmesi, 
 

c.  Disiplin cezası alması, 
 
 ç.   Başvuru sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun belirlenmesi, 

 d.   Normal eğitim süresi içerisinde programı tamamlayamaması, 

          e.    Okul ile ilişkisinin sona ermesi, 

f. TESUV ile irtibatını devam ettirmeyenler (Transkrip göndermeyenler), 
g.  
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h.  Dönem ortalaması 2,5’in altına düşen bursiyere uyarı verilir ve  burs 
kesilme koşulları hatırlatılır, 
 
          ğ.  Dönem ortalamasına ilişkin burs kesilme koşullarının gerçekleşmesi 
halinde, bursun kesileceği bursiyere bildirilir ve  burs, içinde bulunulan eğitim yılının 
sonunda kesilir. 
 

i.  Diğer burs kesilme koşullarının gerçekleşmesi halinde ise,  bursun 
kesilmesi için eğitim yılının sonu beklenmez. 
MADDE-17  

BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ : 

 a. Bursiyer programın kural ve ilkelerine uymak, başvuru safhasından 
itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek, kayıtlı olduğu akademik programı 
öngörülen sürede bitirmek ve fakültenin öğrenci işleri birimince düzenlenmiş, 
mezuniyet tarihini gün/ay/yıl olarak belirten bitirme belgesinin onaylı nüshasını 
TESUV’a iletmekle yükümlüdür. 

 b. Bursiyerin, burs aldıkları süre boyunca, her öğrenim dönemine ait 
transkriptlerini, ilgili dönemin bitmesini müteakip en geç bir ay içerisinde TESUV’a 
elden ya da posta yolu ile  ulaştırmaları gerekmektedir. 

 c. Bursiyer, Vakıf tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında Vakfa 
ve ilgili öğretim kurumlarının burs ofislerine iletmekle yükümlüdür. 

MADDE-18  

TESUV’UN SERBESTLİĞİ : 

a. TESUV iş bu Yönergenin herhangi bir maddesini önceden bildirmeksizin 
değiştirmekte, değiştirmeden farklı şekilde uygulamakta, burs miktarını, bursiyer 
sayısını, burs süresini, bursiyerlerde aranan şartları yeniden belirlemekte serbesttir. 

b. TESUV, burs verdiği öğrencilere karşı hiçbir  borç ve yükümlülük altında 

değildir, hiçbir taahhütte bulunmamıştır. Bursiyerler, bursa müracaat etmekle bütün 

şartları kabul ettiklerini kabul ve beyan eder.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM   

SON HÜKÜMLER :  

MADDE-19 

YÜRÜRLÜK : 

 TESUV Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve TESUV Mütevelli Heyeti 
tarafından onaylanan bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE-20 

YÜRÜTME : 

BU YÖNERGE HÜKÜMLERİNİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI YÜRÜTÜR. 

 

 
Namık Kemal ÇALİŞKAN               Hüsnü ŞİMŞEK               Fatih Musa ÇINAR 
Em.Tuğgeneral           Em.Albay               Em.Albay 
Mütevelli Heyeti Başkanı                Mütevelli Heyeti Bşk.Yrdc.   Mütevelli Heyeti Üyesi 
 
 
 
Suat İLGÜN                       Ömer TUTUMLU                  Cantürk AYPAR 
Em.Albay            Em.Albay    Em.Albay  
Mütevelli Heyeti Üyesi          Mütevelli Heyeti Üyesi    Mütevelli Heyeti Üyesi 
 
 
 
Nurettin ÖZMEN                      Ömer UÇAR               Sermet TAN 
Em.Albay            Em.Albay    Em.Albay  
Mütevelli Heyeti Üyesi           Mütevelli Heyeti Üyesi   Mütevelli Heyeti Üyesi 
 
 
 
Cengiz TATAR                       Ümit YILMAZ 
Em.Albay             Em.Albay       

Mütevelli Heyeti Üyesi           Mütevelli Heyeti Üyesi    
 

 

 

 

 


