
T.e. 
MU~ vALiLiGi 

il MilU Egitim Miidiirliigii 

. SaYI : 47339225/245.04/5951428 30.05.2016 
Konu: Burs Hizmetleri 

........................ KA YMAKAMLIGINA 

ilye Milli Egitim Mildiirliigil 


...... , ..................... MUDURLUGUNE 


ilgi : MEB Ortaogretim Genel Mildiirliigii'niin 27/05/2016 tarih ve 5903950 saYlh yazlSI. 

Ortaogretim Gene! Mildilrliigil'niln burs hizmetleri ile ilgili yaziSI ve 2016 Y Ih 
Bursluluk i$lemleri i$ Takvimi <;izelgesi ekte gonderilmi~tir. Ekteki yazi ve Bursluluk 
i~lemleri i~ Takvimi <;izelgesi dogruitusunda 2016 YIhnda parasiz yatlhktan bursluluga 
geymek isteyenogrencilere gereidi duyurunun yapilarak, okul mildilrlilkleri ve ilye milli 
egitim mUdUrlilklerince onay ve red i~lemierinin zamamnda yaplimasl hususunda; 

Bilgilerinize ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
Vali a. 

il Milli Egitim MildUri1 

Ek: 
1 Yazl (2 Sayfa) 

1 Bursluluk i~lernleri i~ Takvirni <;izelgesi 


Dagltlrn: 

ilye Kaymakarnhklan 

Ortaokul ve Ortaogretim MUd. 


Mesleki Egitim Sh. 

Din Ogretim Sb. 

Ternel Egitirn Sb. 


Buevrak gilvenli elektronik imza He imzalanml~tlr. hnp:!Ievraksorgu.meb.gov.tr adresinden 6c2a-34b4-3665-a396-bb 15 kodu ile teyit edilebilir. 



T.e. 

MiLLl EGiTiM BAKANLIGI 

Qrta6gretim Gene! MudlirItigti 


SaY1 : 71287530~245.04~E.5903950 27.05.2016 

Konu : Burs Hizmetleri 

DAGITIM YERLERiNE 

il~i : ilkogretim ve Ortaogretim Kurumlannda Paraslz YatIlIhk, Burs ve Sosyal Yardlmlar 

Yonetmeligi. 

2016 Ylh bursluluk hizmetlerine ili~kin i~ ve i~lemler, ilgi Yonetmelik esaslarma gore 
e-Burs modtilti tizerinden yapllacakhr. 

Buna gore; 

A-Paraslz yatlhhktan bursluluga geyi~ i~lemleri; 

1- Bakanhglmlza bagh resmi orta6gretim kurumlannda paraSlZ yatlhhk hald<I kazanan, en 
az bir ders yIlI paraslz yatlh olarak ogrenim goren ve yatlhhgl devam eden ogrencilcrden; 2016-2017 
egitim ve ogretim yIlmdan itibaren bursluluga geymek isteyenler ba~vurulanl1l, 6 Haziran-29 Temmuz 
2016 tarihlerinde paraslz yatlh olarak ogrenim gordtikleri okul mlidUrlOgOne yapacaklardlr. 

Bu nedenle; 

a) Paraslz yatlhlIktan bursluluga geyi~ esaslanm bildiren duyuru, 30 MaYls - 6 Haziran 
2016 tarihleri arasmda ilgili okul mtidtirltikleri tarafmdan yapIlacaktlr. 

b) Ba~vuruda bulunan ogrencinin, okul mtldtirlUgtince e-Burs modUlU uzerinden ba?vuru 
formunun 91ktlSI ahnarak ogrenci velisi ile ilgili mudOr yardlmclsl tarafmdan imzalanacak ve okul 
mildiirU tarafmdan tasdik edilerek ar~ivlenecektir. 

c) Ba~vurusu kabul edilen paraslz yatIlI ogrencilerin e-Burs modLilil uzerinden onay/red 
i~lemleri; 1-12 Agustos 2016 tarihlerinde okul mildilrltiklerince yapIlacaktlr, 

9) Paraslz yahhhktan bursluluga geyi~i onaylanan ogrenciler, 1 Ekim 2016 tarihinden 
itibaren burslu olarak ogrenim gormeye hak kazanacaklardlr. 

2- ilgi Yonetmeligin 17 nci maddesi geregince smaVSlZ paraslz yatlllhga alman 
ogrencilerin bursluluga gexi§ haklan olmadlgmdanbasvurulan kabul edilmeyecektjr. 

B-Burslugun devaITII, nakli veya kesilmesi i~lemleri; 

1- Son smlf ogrencilerinden okulu bitirenlerin ve ortaogretim kurumlarmm son smlfiarmda 
beklemeli duruma dU$enlerin burslan, ilg! Yonetmel!gin 28 inc! maddesi geregince ders yllmm sona 
erdigi taribi takip eden ayba$lI1da kesilecektir, Bu nedenle, son sll1lf ogrencilerinden okulu bitirenlerin 
veya ortaogretim kurumlannm son smlfmda beklemeli duruma dti~en ogrencilerin bursluluklan, 11-15 
Temmuz 2016 tarihlerinde e-Burs modtilundeki "Ogrenci Okul ve Burs Bilgileri" boltimunun 
"durumu" penceresindeki "burslu" ibaresi "mezun" olarak, beklemeli duruma dii$enlerin ise 
"beklemeli" olarak i$aretlenip kaydedilmek suretiyle sona erdirilecektir. 

2- jigi Y5netmeligin 28 inci maddesine gore; ozel okula veya aylk ogretim lisesine kay!t 
veya nakil yaptlran ogrencilerin bursluluklan resmi okuldan aynldlgl tarlhi takip eden aybal;Hndan 
itibaren sona elluektedir. Bu ogrenciler ile paraslz yatIllhga yerIe~tirilen 6grencilerin bursluluklan 
e-Burs modtilu uzerinden otomatik olarak iptal edilecektir. 

3- ilkogretim kurumlanndan burslu olarak mezun olan ogrencilerin kaYlt yaptlrdlklan 
ortaogretim kurumlanna burs nakilleri e-Burs modulu uzerinden otomatik olarak yapllacaktlr. Bu 
6grencilerin, e-Burs moduliindeki "Ogrenci Okul ve Burs Bilgileri" bollimunlin "durumu" 
penceresindeki "mezun" ibaresi 30 Eyliil 2016 tarihine kadar "burslu" olarak degi~tirilerek 

kaydedilecektir. 
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c- 20 16 yJ!mda Paraslz YatIlJllk ve Bursluluk Smavml kazanarak burslu okuma hakkl kazanan 
ogreneilerin kaYlt i~lemleri; 

1 2016 Ylh Paraslz Yatlhhkve Bursluluk Smavma (PYBS) ilkogretim kurumlanmn 5,6 ve 7 
nei slI1Iflanndan katthp burslu okumaya hak kazananlarm kaylt i~lemleri ogreneilerin 6grenim 
gordtikleri ilkogretim kurumlannea, 

2- ilkogretim leurumlanmn 8 inei slmflllcla smava girip burslu okumaya hale kazananlann 
bursluluk kaYlt i~lemleri kaYlt yaptlrdlklan orta6gretim kurumlannea, 

3- Ortaogretim kurumlanmn 9, 10 ve 11 inci smIflarmda smava girip burslu okumaya hak 
kazananlarm kaYlt i~lemleri ogrenim gordukleri ortaogretim kurumlannca, ilgi Yonetmelik ile 2016 
Paraslz Yatlhhk ve Bursluluk Smavl Kllavuzunda belirtilen esaslara gore e-Burs modtilti uzerinden 
burs kaYlt onay veya ret i~lemleri, ogrenci kaYltlarmm ba~ladlgl tarihten itibaren 30 Eyltil 2016 Cuma 
gtinti mesai bitimine kadar Uk6gretim ve orta6gretim kurum mtidtirluklerince geryekle~tirilecektir. 

Buna gore burs kazanan ogrencinin; 

a) Bursluluga kaYlt i~lemleri iJgi Y 6netmeligin 19 uncu maddesinde belirtilen huktimlere gore 
yapllacaktlr. 

b) Ogrencinin ailesinin 2015 Yllma ait YlliJk gelir toplammdan fert ba~ma du~en net miktan 
7.529,40 TL'yi a~an ogrenciler Be belgelerinde eksiklik bulunan ogreneilerin velileri bilgilendirilerek 
bursluluklan reddedilecektir. 

c) Dkul mlidtirltikleri reddettikleri ogrencilerin red gerekyesini gosteren bir listeyi (MEBBiS 
e-Burs modulti onay listesi ekran raporlan arasmdan almacaktlr) 3 Ekim 2016 tarihinde, ogrencilerin, 
ve diger ilgililerin gorebilecegi yer/yerlerde j)an edeceklerdir. ilgi Yonetmeligin bir bOWn olarak 
degerlendirilmesi gerekmekte olup burs kazanan ogrencilerin kaYlt i~lemleri ile itirazlann kaYlt stiresi 
iyerisinde yapllmasl gerekmektedir. Yapllabilecek itirazlar SlraSl ile okul, ilye, il milli egitim 
mtidUrltikleri ve BakaniJglmlzca kaYlt stiresi iyinde degerlendirilecek ve sonuylandmlacaktlr. Gerek 
kaYlt i~lemleri ve gerekse i~ takviminde belirlenen diger i~lemlerin sUresi iyerisinde yaplimamasl 
durumunda mazeret kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda geryekle~tirilen kaYltlar iyin 
ogrencilerden alman belgeler ile onaylananlar ve reddedilenlerin Iisteleri dosyalannda muhafaza 
edilmek uzere okul mtidOrlOklerince ar~ivlenecektir. 

y) e-Burs modiilti iizerinde yapllacak onay veya red i~lemleri; okul mUdiirltiklerince 3-14 Ekim 
2016 tarihlerinde yapllacaktlr. 

d) 11k defa bursluluk kaydl yapdan ve okul miidurliigiince burslulugu onaylanan ogrenciJer, 1 
Ekim 2016 tarihinden itibaren burslu olarak ogrenim gonneye hak kazanacaklardlr. Bu ogrenciler 
2016 ylh dordtincti tiy ayhk burs iicretlerini (Ekim, Kasun, Arallk) Arahk ayl i-;:ersinde alacaklardlr. 

Bursluluktan yararlanacak ogrencilerin magduriyetlerine sebebiyet verilmemesi iyin kayltlarda 
istenen belgeler ve i~ takviminin ilan edilmesi ile i~ ve i~lemlerin titizlikle yerine getirilmesi 
gerekmektedir. 

2016 yJ!l bursluluk hizmetlerinin yukandaki aylklamalar dogrultusunda ve ekteki i~ 

takvimine gore ytirilWlmesi hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Muhterem KURT 

Bakan a. 

Mtiste~ar Yardlmclsl 

Ek: i~ Takvimi 

• DAGITIM: 

Ave B Plam 
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2016 YIU BURSLULUK i~LEMLERi i~ TAKViMi <;tZELGESt 

KONUSU 
BA~LAMA 

TARiHi 
BiTi~ 

TARiHi 
SORUMLU BtRiM/Ki~i 

---

Devlet paraslz yatlhhktan bursluluga geyi~ 
ba$vurulan i9in duyuru yapllmasl. 
Devlet paraslz yatlhhktan bursluluga geyi$ iyin 
ba$vurulann elektronik ortamda yapIlmasl. 
Ortaogretim kurumlanmn son slmfmda 
beklemeli duruma dii$enler ile ilkogretim ve 
ortaogretim kurumlarmdan mezun olanlann 
bursluluklanmn modiil iizerinde "mezun" olarak 
i!?lenmesi ve kaydedilmesi. 
Devlet paraslz yatlhhktan bursluluga geC;l~ 

i~lemlerinin (Onay/Ret) modiil iizerinde 
yapIlmasl. 
ilkogretim kurumlanndan mezun olan burslu 
ogrencilerden, ortaogretimde burslulugu devam 
edeceklerin kaYlt yaptudlklan ortaogretim 
kurumlannca e-Burs modiilUndeki "Ogrenci 
Okul ve Burs Bilgileri" bolUmiiniin "durumu" 
penceresindeki "mezun" ibaresinin "burslu" 
olarak degi~tirilmesi. 

--

2016 yIlI bursluluk miiracaatlann1l1 yaptlmasl 

30 Mayls 2016 

6 Haziran 2016 

11 Temmuz 2016 

1 Agustos 2016 

Ogrenci kaYItlarm1l1 
ba~ladlgl tarih 

---

Ogrenci kaYltlann1l1 
ba~ladlgl tarih 

6 Haziran 2016 
-

29 Temmuz 2016 
-

15 Temmuz 2016 

12 Agustos 2016 

30 EylU12016 

30 EylUl2016 

Pansiyonlu Ortaogretim Kurumu Miidiirliikleri 
Ogrenci Velileri 
Pansiyonlu Ortaogretim Kurumu Miidiirliikleri 

ilkogretim ve Ortaogretim Kurumu Miidiirliikleri 

Pansiyonlu Ortaogretim Kurumu Miidiirliikleri 

Ogrenci Velileri 
Ortaogretim Kurumu Miidiirliikleri 

Ogrenci Velileri 

I 

-

I 
--

2016 Ylhnda 
i!?lemlerinin 
yapIlmasl. 

I 

burslulugu 
(Onay/Ret) 

kazananlann kaYlt 
modiil iizerinde 

'") ['J' ~)O I ( 1_1 _~ {1m _ ") 14 Ekim 2016 

- -

--

ilkogretim ve Ortaogretim Kurumu MudiirlUkleri 


