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I. GİRİŞ 

1) Burs Politikamız 

İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV) Burs programı, üniversitelerin Mühendislik fakültelerinin 

yanısıra, Burs Komisyonunun önereceği, Yönetim Kurulu’nun onaylayacağı sanayinin ihtiyacına 

uygun branşlarda okuyan, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere öğrenim süreleri 

boyunca maddi destek sağlamakla birlikte mesleki yeterlilik ve kişisel gelişimlerini desteklemek 

amacıyla oluşturulmuştur. 

2) Burs Programının Vizyonu 

Burs yönetiminde referans merkezi olma amacıyla, burs kriterlerini ve süreçlerini küresel iyi 

uygulama örneklerini de değerlendirerek sürekli geliştirmek ve burs yönetiminde öncü uygulamalara 

sahip olmak. 

3) Burs Programının Stratejileri 

• Sanayimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda en büyük katkıyı yapacak şekilde burs 

kontenjanı oluşturmak, 

• Belirlenen kriterler çerçevesinde başarılı ve yetenekli, aynı zamanda maddi imkânı 

yetersiz olan üniversite öğrencilerine maddi desteğin yanı sıra; eğitim, etkinlik ve 

mentorluk çalışmalarıyla işgücü piyasasını destekleyecek şekilde alan yetkinlikleri 

ve beceri geliştirme  imkânı yaratmak, 

• Burs politikalarını ve süreçlerini yerel ve küresel iyi uygulama örneklerini de 

değerlendirerek sürekli geliştirmek ve burs yönetiminde yenilikçi uygulamalara sahip 

olmak, 

• Bursiyerlerin kişisel ve kariyer gelişimlerini takip ederek burs programlarının 

etkinliğini izlemek ve gerekli iyileştirme önlemleri almak. 

 

4) Burs Komisyonu Görev ve Sorumlulukları 

• Her yıl Vakfın akademik döneme ilişkin burs programı çalışmalarını incelemek ve 

yapılan çalışmaları değerlendirmek, 

• Burs kontenjanından yararlanan öğrencilerin Yönetim Kurulu tarafından burs 

programı özelinde belirlenmiş olan stratejiye (Branş ve İl Bazlı Dağılım) uygun 

dağılım gösterdiğini takip etmek, 

• İş bu yönetmelikte belirlenmiş kriterler doğrultusunda ilgili yıla ait bursiyer 

dağılımını ve seçimini değerlendirmek ve Burs Komisyonu tarafından onaylanması, 

• Bütçe dâhilinde burs programından ihtiyacı olan maksimum sayıda öğrencinin 

faydalanmasını sağlamak, 

• Vakıf Yönetim Kurulu toplantılarından önce olmak kaydıyla, yılda 1 kez 

toplanmak, ilgili akademik yıla ait çalışmalar konusunda bilgi almak ve gerekli 

yönlendirmelerde bulunmak, 

• İş bu yönetmelikte kapsanmayan konular hakkında yapılacak işlemleri 

değerlendirmek. 

 
II. BURS SÜRECİ 

1) Amaç ve Kapsam 

a) Amaç; Bu yönetmelik İSOV tarafından akademik ve sosyal açılardan başarılı ancak 

maddi olanaklardan yoksun gençlere eğitim ve öğretimlerini tamamlamak amacı 



ile verilecek tüm burslara ilişkin şartları belirlemektedir. 

b) Kapsam; Bu yönetmelik ile İSOV tarafından sağlanan burslara ilişkin olarak; 

• Burs sürecinin yıllık olarak planlanmasını, 

• Bursiyer seçim ve kabul kriterlerini, 

• Burs devam koşullarını, 

• Ödeme sürecine yönelik adımları tanımlamaktadır. 

Burs planlaması, İSOV Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bursiyer sayısı, bursiyerlere 

ödenecek aylık burs miktarları ve ödeme yapılacak ay sayısı üzerinden yapılır ve bütçelenir.  

2) Tanımlar 

Vakıf: İstanbul Sanayi Odası Vakfı’nı, 

Yönetim Kurulu: İstanbul Sanayi Odası Vakfı Yönetim Kurulu’nu, 

Bursiyer: İSOV’dan burs almaya hak kazanan öğrenciyi, 

Burs Komisyonu: İstanbul Sanayi Odası Vakfı Yönetim Kurulu içinden oluşturulan 

Burs Komisyonu’nu, 

Üniversite: Burs desteğinde bulunulan öğrencilerin öğrenim gördüğü yükseköğretim 

kurumlarını, 

Sistem: Burs başvuru, seçim ve devam gerekliliklerinin yönetildiği Burs Yönetimi 

Sistemini (CMS) ifade eder. 

3) Genel Şartlar 

a) Vakıf Kaynakları ile Sağlanan Burslar 

• İSOV Burslarından faydalanacak tüm öğrencilerin, öğrenimini tamamlayabilmek için 

maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olması ve belirlenen kriterler çerçevesinde akademik 

ve sosyal yetkinlik açılarından başarılı olması gereklidir. 

• İSOV Bursundan yaralanabilmek için İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde yer alan 

devlet üniversitelerinin mühendislik fakülteleri ile %100 burslu olarak vakıf 

üniversitelerinin mühendislik fakültelerinin yanısıra Burs Komisyonunun önereceği, 

Yönetim Kurulu’nun onaylayacağı sanayinin ihtiyacına uygun branşlarda tam 

zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gereklidir.  

• Burslardan faydalanmak için T.C. vatandaşı olunması gereklidir. 
• Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak özellikler iş bu 

yönetmelikte yer alan kriterler (3. maddesi) dikkate alınarak Vakıf Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir, Burs Komisyonu’nun değerlendirmesi sonrası nihai hale 
getirilerek Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. 

• Kişi ve kuruluşlardan gelen burs talepleri Burs Komisyonu tarafından belirlenen 

esaslar çerçevesinde değerlendirilir. İlgili taleplerin Vakfın belirlemiş olduğu 

kriterlere uygun olması durumunda söz konusu başvurular Burs Komisyonu’na sevk 

edilir. 

• Burs süresi öğrencinin öğrenim gördüğü enstitü/fakülte/bölümün eğitim süresi 

kadardır. Eğer varsa hazırlık sınıfı da en fazla 1 yıl olarak bu süreye dahil edilir. 

• Aksi belirtilmediği sürece İSOV bursları karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi 

hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez. 

• “Şartlı Burs Bağışları” kapsamındaki burslar için bursiyerler ile ilgili özel şart talep 

edilmemişse, bu yönetmelikteki tüm hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar 

için de geçerlidir. 

• Burs programı kapsamında kabul edilen Bursiyerlerin, başka kurumdan burs alma 

tercihine bağlı olarak verilen burs hakkından feragat etmeleri durumunda, başvuru 

koşullarını sağlayan başvuru sahibi öğrenciler arasından kontenjan dâhilinde burs 



tahsis edilir. Tahsis edilen ek kontenjana ödemeler başvurunun kabul edildiği aydan 

itibaren ödenmeye başlanır ve geriye dönük ödeme yapılmaz. 

• İSO ve İSOV çalışanlarının akraba ve yakınları Vakfın burs programından 

yararlanamaz. 

b) Vakfın Kaynakları Dışından Sağlanan Burslar 

• Gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları” 

kapsamındaki bursların dağıtımı, bağış yapanın lisansüstü, lisans, düzeyleri için 

belirlediği koşul ve sayıda vereceği bursları kapsar. 

• Bağış şartında bursiyer ile ilgili koşul/yükümlülük belirtilmemişse, bu yönerge 

de yer alan tüm hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar için de geçerlidir. 

 

4-) Burs Çeşitleri 

a) Doktora Bursları: Burs Komisyonu’nca belirlenen esaslar ve belirlenen kontenjan 

dahilinde, İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde yerleşik devlet üniversitelerinin 

mühendislik fakülteleri ile %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinin mühendislik 

fakültelerinin yanısıra Burs Komisyonunun önerdiği ve Yönetim Kurulu’nun 

onayladığı kriterler çerçevesinde, sanayinin ihtiyacına uygun branşlarda tam 

zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olan adaylar arasından seçilir. Doktora burslarına 

başvurularda adayların tez danışmanları ya da diğer öğretim üyelerinden alınmış 

Vakfa hitaben yazılmış tavsiye mektubu getirenlere öncelik tanınır. Ara sınıf 

doktora öğrencilerinin başvurabilmeleri için başarısız dersleri olmaması ve gerekli 

not ortalamasını sağlaması gerekmektedir. Başvuru tarihinde adayların 35 yaşından 

büyük olmamaları şartı aranır. Yukarıda yazılı olan şartları taşımayan eğitim 

programları burs kapsamı dışındadır. 

b) Yüksek Lisans Bursları: Burs Komisyonu’nca belirlenen esaslar ve belirlenen 

kontenjan dâhilinde, İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde yerleşik devlet 

üniversitelerinin mühendislik fakülteleri ile %100 burslu olarak vakıf 

üniversitelerinin mühendislik fakültelerinin yanısıra Burs Komisyonunun önerdiği 

ve Yönetim Kurulu’nun onayladığı kriterler çerçevesinde, sanayinin ihtiyacına 

uygun branşlarda tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olan adaylar arasından 

başarı ortalaması sıralamasına göre seçilir. Yüksek Lisans burslarına başvurularda 

adaylardan tezli yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin danışmanları ya da diğer 

öğretim üyelerinden alacakları Vakfa hitaben yazılmış tavsiye mektubu getirenlere 

öncelik tanınacaktır. Ara sınıf yüksek lisans öğrencilerinin başvurabilmeleri için 

başarısız dersleri olmaması ve gerekli not ortalamasını sağlaması gerekmektedir. 

Başvuru tarihinde adayların 26 yaşından büyük olmamaları şartı aranır. Askerlik 

görevini uzun dönem olarak yapmış erkek adaylara 2 yaş daha eklenecektir. 

Yukarıda yazılı olan şartları taşımayan eğitim programları burs kapsamı dışındadır. 

c) Lisans Bursları: Burs Komisyonu’nca belirlenen esaslar ile kontenjanlar dâhilinde, 

İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde yer alan devlet üniversitelerinin mühendislik 

fakülteleri ile %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinin mühendislik fakültelerinin 

yanısıra Burs Komisyonunun önerdiği ve Yönetim Kurulu’nun onayladığı kriterler 

çerçevesinde, sanayinin ihtiyacına uygun branşlarda tam zamanlı lisans düzeyinde 

öğrenci statüsünde kayıtlı olan, belirlenen kriterler çerçevesinde akademik olarak 

başarılı olması beklenen, maddi desteğe ihtiyacı olan, hazırlık, birinci sınıf veya ara 

sınıf öğrencilerine verilir. Yukarıda yazılı olan şartları taşımayan Açık Öğretim ve 

Uzaktan Eğitim programları burs kapsamı dışındadır. 

 



 

d) Bağışlı Burslar 

1. Özel Şartlı Burslar: Gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan 

“Özel Şartlı Burs Bağışları” kapsamındaki bursların dağıtımı, bağış yapanın 

belirlediği koşul ve sayıda vereceği bursları kapsar.  

2. Şartlı Burslar: Bağış şartında bursiyer ile ilgili koşul/yükümlülük 

belirtilmemişse, bu yönergede yer alan tüm hükümler şartlı bağışlardan 

sağlanacak burslar için de geçerlidir. Yukarıda yazılı olan şartları taşımayan 

ve Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim programları burs kapsamı dışındadır. 

e)  Pilot Okul Bursları: İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV)’un pilot okul olarak 

belirlediği Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İSOV Dinçkök 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim görüp mezun oldukları bölümün 

devamı niteliğinde olan meslek yüksekokulu veya fakültelere yerleşmeleri 

durumunda, Burs Komisyonu’nca belirlenen esaslar ve kontenjanlar dâhilinde 

İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde devlet üniversiteleri ile vakıf 

üniversitelerinin ilgili bölümlerinde tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olan, 

akademik olarak başarılı, maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmektedir. 

Yukarıda yazılı olan şartları taşımayan  Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim 

programları burs kapsamı dışındadır. 

 

5. Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci 

a) Burs Kriterleri 

• Akademik Başarı (Birincil kriterdir her seçimde dikkate alınacaktır) 

Üniversite giriş ve not ortalaması dikkate alınır. 

• Öğrencinin Gelir Durumu (Birincil kriterdir her seçimde dikkate alınacaktır) 

Öğrencinin gelir durumu, Ebeveynlerin çalışma durumu, Ebeveynlerin hayatta 

olup/olmaması değerlendirilir. 

• Öğrenim Görülen Branş (Birincil kriterdir her seçimde dikkate alınacaktır) 
İlgili üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile beraber Burs Komisyonunun 
önereceği, YK’nun onaylayacağı branşları kapsar. 

• Öğrencinin Aldığı Burslar (Birincil kriterdir her seçimde dikkate alınacaktır) 

İSOV Bursu ve KYK Kredi ve Bursu dışında başka bir kurum/kuruluştan alınan 

bursları kapsar. 

• Coğrafi Bölge, Yaşadığı İl (İkincil kriterdir, toplam bursiyer sayısı içinde 

kontenjan dikkate alınacaktır) 

Kalkınmada öncelikli bölgeler başta olmak üzere Türkiye genelinde bölgesel 

dağılımın orantılı olması, mümkün olan seviyede ilden öğrenciye destek sağlanması 

(Ailesinin ikamet ettiği ile göre). 

• Eğitim Kurumunun Statüsü 
İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde yer alan devlet üniversitelerinin mühendislik 
fakülteleri ile %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinin mühendislik fakültelerinde 
öğrenim görüyor olmaları gerekir. Devlet ve vakıf üniversitelerinin mühendislik 
fakültelerinin yanısıra, Burs Komisyonunun önereceği YK’nun onaylayacağı 
branşlarla birlikte, sanayinin ihtiyacına uygun talepler dikkate alınarak burs desteği 
sağlanmaktadır. Açık öğretim ve uzaktan eğitim programları burs desteği kapsamı 
dışındadır. 

• Öğrencinin Sosyal Yetkinlikleri Mülakatlar esnasında değerlendirilecektir. 

• Öğretim Şekli: Bazı yükseköğretim kurumlarında normal-örgün öğretimin yanı 

sıra lisans programlarının bir kısmının eşdeğeri programlar açılmakta ve bu 



programlar örgün eğitim saatleri dışındaki zamanlarda (akşam saatlerinde, hafta 

sonunda) yürütülmektedir. İkinci öğretim adı verilen bu programı tercih eden 

öğrencilere burs desteği sağlanamamaktadır. 

Yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde; 

• İlgili akademik yıla ilişkin başvurular birincil seçim kriterleri dikkate alınarak 

sıralanır. 

• Sıralamada eğitim kurumunun statüsü ve öğrenim görülen branş özelinde 

listeler belirlenir. 

• Akademik başarı ve öğrencinin gelir durumu dikkate alınarak sıralama yapılır. 

• Öğrencinin gelir durumuna ilişkin alt gelir limiti, her yıl net asgari ücret tutarı 

üzerinden değerlendirme yapılarak burs komisyonu kararı sonrası belirlenir. 

• Öğrencinin ailesinin ikamet ettiği coğrafi bölge ve yaşadığı şehir bilgileri 

ikincil kriter olarak dikkate alınır ve seçim her yıl toplam bursiyer sayısı 

içerisindeki oransal ve sayısal dağılımı değerlendirilerek yapılır. Söz konusu 

dağılımın oranları ve yayılımında Burs Komisyonu’nun görüş ve önerileri 

dikkate alınır. 

• Belirtilen kriter çerçevesinde oluşturulan mülakat listelerine ilişkin nihai karar,  

adaylarla yapılacak mülakata ilişkin değerlendirme ve izlenimler sonrasında 

Burs Komisyonu tarafından verilir. 

 

b) Burs Başvuru Süreci 

• Burs başvuruları her yıl 1-30 Eylül tarihleri arasında İstanbul Sanayi Odası 

Vakfı’nın (İSOV) internet sitesinde (www.isov.org.tr) yer alan başvuru 

formunu doldurmak suretiyle online olarak Burs Başvuru Platformu üzerinden 

yapılır. 

• Başvuruda bulunacak olan adayların formu doldurabilmeleri için öncelikle 

sisteme üye olmaları gerekmektedir. 

• Bursiyer adayları; 

I. Adı Soyadı, 

II. T.C. Kimlik Numarası, 

III. E-posta adresleri 

İle sisteme üye olduklarında kendilerine e-posta yolu ile gönderilen şifreyi 

kullanarak sisteme giriş yaparlar ve burs formunu eksiksiz doldurarak başvuru 

işlemini tamamlarlar. 

• Başvuru tamamlandığında sistem otomatik olarak bursiyer adayına 

“Başvurunuz başarı ile gerçekleşmiştir” mesajını iletir ve sürecin devamı 

hakkında bursiyeri yönlendirir. 

• Adaylar başvuru esnasında gerekli bilgileri sisteme girerek başvurularını 

tamamlarlar. Söz konusu bilgilerin doğruluğuna ilişkin talep edilen belgelerin 

sonrasında vakfa ibrazı ve vakfın onayı gereklidir. Yanlış beyan durumunda 

burs tahsis edilemez, tahsis edilmeye başlanmış ise burs kesilir. 

• Adaylar başvuru formlarına, başvuru süresince ulaşabilirler ve bu süre zarfında 

gerek duymaları durumunda bilgilerinde güncelleme yapabilirler. Burs başvuru 

süresi sona erdiğinde adaylar bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapamazlar. 

Aday öğrencinin burs başvurusu esnasında vermiş olduğu bilgilerde değişim 

söz konusu olduğunda adayın Vakfı bilgilendirmesi zorunludur. 



 
c) Burs Başvurularının Değerlendirilme ve Mülakat Süreci 

• İş bu yönetmeliğin 3. maddesinde yer alan kriterlere ve başvuru formunda 

beyan edilen sosyal yetkinliklerine göre bursiyer başvuruları değerlendirilir ve 

mülakat için listeler oluşturulur. Söz konusu süreçte mülakatlar günün 

şartlarına uygun olarak fiziki ya da çevrim içi görüşme şeklinde gerçekleşir. 

Görüşmeye ilişkin değerlendirme sonuçları, sistem üzerindeki mülakat 

formuna kayıt edilir. Sonuçların ardından burs alamayan adayların evrakları 

KVKK gereği saklanmaz. 

• Mülakat sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenir. Süreç 

ve sonuçlar Burs Komisyonu’nca gözden geçirilerek onaylanır. 

• Burs Komisyonu tarafından değerlendirilen ve onaylanan bursiyerlere ait bilgiler ve 

belirlenmiş kriterlere göre dağılımları Yönetim Kurulu’na sunulur. 

 

d) Burs Sonuçlarının Duyurusu 

Sonuçlar, İstanbul Sanayi Odası Vakfı’nın internet adresi www.isov.org.tr ve mobil 

aplikasyon üzerinden belirtilen zamanda ilanen duyurulur. Gerektiği durumlarda 

yazılı yayın organlarında da ilan edilebilir. 

e) Bursiyer Evraklarının Teslimi ve Kontrolü 

• İlgili burs kontenjanına giren bursiyerlere bilgilendirme maili gönderilir ve bu 

mail ile süreç başlayarak kendilerinden aşağıda listelenen evraklar talep edilir; 

I. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

II. Vukuatlı nüfus kayıt örneği ( tüm aile bireylerini gösteren, e-

devlet üzerinden temin edilebilecek), 

III. İkametgâh belgesi (e-devlet üzerinden temin edilebilir), 

IV. Adli sicil kaydı ( e-devlet üzerinden temin edilebilir), 

V. Yükseköğrenime yeni başlayan adayların (hazırlık ve birinci 

sınıflar dâhil) ÖSYM sonuç belgesi ve okul giriş başarı 

sıralamasını gösteren belge, 

VI. Ara sınıf öğrencileri (2,3 ve 4.sınıflar) için tamamlan son ders 

yılı itibariyle okullarından alacakları ıslak veya elektronik imzalı 

genel ve yılsonu not ortalamasını gösteren transkript, 

VII. Öğrenim görülen okuldan alınacak ıslak veya elektronik imzalı 

öğrenci belgesi, 

VIII. Gelir beyanları ile ilgili olarak, 

1. Ebeveynlerin her ikisi de çalışıyorsa ayrı ayrı 

maaşlarını gösteren işyeri veya kurum onaylı 

bordro/bordrolar, 

2. Ebeveynler serbest meslek sahibi, esnaf veya çiftçi 

olması halinde vergi levhası / levhaları, 

3. Emekliler için emekli oldukları sosyal güvenlik 

kurumundan (SSK, Emekli Sandığı) onaylı maaşlarını 

gösterir belge, 

4. Muafiyete tabi çiftçiler için muhtarlık onaylı belge 

IX. Ailenin oturduğu ev kira ise kira kontratı, akrabaya ait ise 

tapu fotokopisi, 

X. Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararının fotokopisi, 
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XI. Anne veya babanın ya da kendisinin ağır hastalığı söz konusu 

ise veya engelli raporu var ise devlet hastanesinden alınmış 

rapor fotokopisi, 

XII. 1 adet vesikalık fotoğraf 

• Bursiyer seçilen öğrenciler istenilen belgeleri bir seferde belirlenmiş olan ve 

kendilerine bildirilen tarih aralığında İSOV’un Burs Yönetimi Sistemi’ne 

yüklemekle sorumlu olup, gerekli görülmesi halinde posta yolu ile vakıf 

adresine göndermesi de talep edilebilir. 

• Belgeleri eksik gelen başvurular işleme alınmaz ve öngörülen sürede belgelerin 

tamamı İSOV’a ulaşmadığı/sisteme yüklenmediği takdirde bursiyer hakkını 

kaybeder. Doğal afet, pandemi, ağır hastalık, kaza gibi öngörülemeyen 

durumlarda işlem bazında değerlendirme yapılır. 

• Bursiyer adaylarının belgeleri başvurularındaki beyanları ile karşılaştırılır ve 

uygun olan adayların burs süreci başlatılır. Değerlendirmeye esas oluşturan 

beyana aykırı bilgilerin olması durumunda ve/veya gerekli görülen durumlarda 

aday süreç dışına çıkartılır ve burs verilmez. 

 

6. Burs Dönemine İlişkin Bilgiler 

a) Burs Süresi ve Devam Koşulları 

• Bursiyerin burs dönemi boyunca talep edilen bilgilere ilişkin belgeleri 

zamanında teslim etmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgilerin belirlenen tarihe 

kadar iletilmemesi veya yanlış beyanda bulunulması durumunda bursu kesilir. 

Bursun kesilmesine neden olan sebeplerin ortadan kalkması durumunda 

bursiyerin durumunun yeniden değerlendirmeye alınmasını ve uygun 

görülmesi durumunda bursunun tekrar başlatılmasını talep etmesi 

gerekmektedir. 

• Bursiyerin üniversite öğrenimi esnasında akademik başarı olarak yıllık not 

ortalamasının 4 üzerinden en az 2,60 (ya da muadili) olması gereklidir. 

• Burs süresi bursiyerin kayıtlı olduğu programın normal eğitim süresi kadardır. 

Sağlık, ailevi durum vb. nedenler sebebiyle öğrenim süresinin uzaması halinde, 

bursiyerin durumu belgeler nitelikteki evrakları bir ön yazı eşliğinde Vakıf 

yönetimine iletmesi ve burs süresinin uzatılmasını talep etmesi gerekmektedir. 

Vakıf yönetimi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda gerekçeler haklı 

bulunur ise burs süresi uzatılabilir. 

• Bursiyerin kaydını dondurması halinde, Vakıf yönetimine zamanında bilgi 

vermesi ve gerekçesini belgelendirmesi durumunda bursun ödemesi 

durdurulur. Bu süreçte izlenecek adımlar iş bu yönetmeliğin 6.ii maddesinde 

yer alan özel durumlarda açıklanmıştır. 

• Bursiyerin bölüm ya da üniversite değiştirmesi halinde burs durumu yeniden 

değerlendirmeye alınır. Bu süreçte izlenecek adımlar iş bu yönetmeliğin 3. 

maddesinde ki özel durumlarda açıklanmıştır. 

• Öğrenci değişim programı ile yurtdışı eğitim programına (ERASMUS) giden 

ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma 

alacak bursiyerler, Vakıfça istenilen belge ve bilgilerin iletilmesi halinde 

yurtdışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler. 

• Mevcut Bursiyerlerin akademik dönem başlangıcında not ortalamalarını 

(transkript) ve eğitim durum bilgilerini (öğrenci belgesi) sisteme girerek 

güncelleme yapmaları beklenir. Güncelleme yapılan bilgilerin Vakıf tarafından 



resmen kabul edilmesi, söz konusu belgelerin ilgili fakülte öğrenci işleri 

tarafından onaylanmış olarak İSOV’a ulaşması ve sisteme girilen bilgiler ile 

karşılaştırılması sonrasında gerçekleşir. 

 

b) Özel Durumlar 

• Öğrenci Kaydının Dondurulması: Bursiyerin okul kaydını dondurması 

durumunda, bursun da ödemesi durdurulur. Bursiyer öğrenimine devam etmeye 

başladığında burs ödemesi tekrar başlatılabilir. Bu süre burs süresinde dâhil 

edilmez. Bursun yeniden başlatılabilmesi için ilgili üniversiteden öğrencinin 

öğrenimine devam ettiğine ilişkin resmi yazı ibraz etmesi gerekmektedir. Burs 

kaydı, öğrenim dönemi boyunca bir kez ve en fazla iki dönem (yarıyıl) 

dondurulabilir.  

Doğal afet, pandemi, ağır hastalık, kaza gibi öngörülemeyen durumlar sebebiyle 

eğitimine ara vermek durumunda kalan bursiyerin gerekçesini yazılı olarak 

Vakfa bildirmesi halinde Vakıf Yönetim Kurulu’nun onaylaması durumunda 

bir(1) yıl süre  ile bursunu almaya devam edebilir. 

• Çift Anadal/Yan Dal Yapan Öğrenciler: İSOV’dan burs almaya hak 

kazanılan bölüm eğitim süresince ödenir. Üstün başarı gösteren öğrencilerin 

devam eden eğitim süreçleri de burs kapsamına alınabilir. Söz konusu durum 

için Burs Komisyonu’nun değerlendirmesi ile çift anadal/ yan dal yapan 

bursiyerin öğrenim süresinin uzadığı durumlarda da burs süresine en fazla iki 

dönem eklenir. 

• Üniversite Değişim Programları: Öğrenci değişim programları ile yurtdışı 

eğitim programına (ERASMUS) giden ve dönüşte kayıtlı olduğu üniversiteden 

diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenilen belge ve bilgilerin iletilmesi 

halinde yurt dışında bulundukları süre içerisinde burslarını almaya devam 

ederler. Yurt dışı öğrenci değişim programında (ERASMUS) aldığı derslerin 

denkliğinin olmaması durumunda Bursiyerlerin yurt içinde öğrenim gördükleri 

üniversite/bölüm ’ün öğrenim süresine bir dönem eklenir. 

• Burs İptali ve Bursun Kesilme Gerekçeleri 

I. Öğrencinin yanlış bilgi vermesi veya yanlış beyanda bulunması, 

II. Yıllık not ortalamasının 4 üzerinden 2,60’ın altında ( ya da muadili) 

olması, 

III. Vakıf yönetimi tarafından istenilen bilgi ve belgelerin zamanında 

iletilmemesi, 

IV. Vakıf tarafından yıllık olarak talep edilen transkript ve öğrenci 

belgesinin gönderimi ve sistem güncellemelerinin zamanında 

yapılmaması, 

V. Devam ettiği öğretim kurumunda ayrılması, atılması veya geçici 

olarak uzaklaştırılması, 

VI. Öğrencinin disiplin cezası almış olması, 

VII. Kesin hükümle mahkûmiyet alması, 

VIII. Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam edememesi durumlarında 

burs ödemelerinin durdurulması veya tamamen iptaline gerekçe 

teşkil eder. 

7) Burs Ödemeleri 

• Bursiyerler belirtilen bankada kendi isimlerine TL hesabı açtırırlar. (18 yaşın 

altındaki bursiyerler ebeveynleri ile ilgili bankaya giderek kendi isimlerine hesap 



açtırabilirler). 

• Burs ödemeleri Ekim-Haziran ayları olmak üzere 9 ay süresince aylık olarak 

ödenmektedir. 

• Her yeni eğitim ve öğretim yılında ilk kez bursiyer seçilen öğrencilere, burs 

sonuçları Ekim ayı itibariyle netleşir, Kasım ayının ilk haftası www.isov.org.tr 

adresinden duyurulur. 

• Ekim ayı itibariyle burs ödeme yapılabilmesi için bursiyerin gerekli bilgi ve 

belge güncellemelerini yapmış olması şartı aranır. Eksik ve güncel olmayan bilgi 

ve belgeler burs ödemesinin durdurulmasına yol açar. (her ayın ikinci Perşembesi 

burslar ödenmektedir.) 

• Yıllık burs miktarı Yönetim Kurulu kararı ile her yılın son çeyreğinde belirlenir. 
 

III. GİZLİLİK 

Bu doküman ve içerisindeki bilgi izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz, vakıf dışına dağıtımı yapılamaz. 

IV. YÜRÜRLÜK TARİHİ 

Yönetmeliğin yürürlük tarihi 01/09/2022’dir. 
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