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MARMARA ÜNiVERSiTEsi REKTöRLÜĞÜNE,

EIELE Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (ESEV) olarak dev|et üniversiteleri bünyesinde yer alan
fakülte, enstitü, konservatuar Veya yüksekokullarda lisans veya lisansüstü öğrenimi gören başar|ll fakat
maddi desteğe ihtiyaç duyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere, EsEV Yurtiçi Burs Yönetmeliği
doğrultusunda burs desteği sağlamaktadır.

Vakflm|zln sağlayacağı burslarln kriter ve uygulama esasları ekte sunduğumuz ESEV Eğitim Bursu

Duyurusunda açıklanmlştlr.

Öğrencilerinizin burslarımızdan yararlanabilmesi için, "ESEV Eğitim Bursu Duyurusu"nun fakülte
duyuru panolarıve üniversitenizin web sitesinde ilan edilerek öğrencilere duyurulmasını rica ederiz.

Yakln ilginiz Ve iş birliğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarlz.

Ufuk Kaygusuz

Genel Müdür

Ek: EsEV Eğitim Bursu Duyurusu

Marmara Üni Evrak Tarih ve Sayısı: 23.08.2021-89614



eSev
ELELE SAĞLIK EĞirİı,ı ve YARDIMLAŞMA VAKFI

gĞiriıı,ı BURSU DUyURUsU

ELELE Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfi; fakülte, enstitü, konservatuar veya yüksekokullarda
lisans veya lisansüstii öğrenimi gören başarılı fakat maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere,
ESEV Yurtiçi Burs Yönetmeliği doğrultusunda ilgili öğretim yılının Ekim - Haziran aylarını
kapsayacak şekilde 9 ay süre ile karşılıksız burs desteği sağlamaktadır.

Basvurular. 20 Evlül 2021 Pazartesi gününe kadar www.esev.org.tr web sitemizde yayınlanan
basvuru formu doldurularakyapılacaktır.

BASWRU KOSULLAR!
- T.C, vatandaşı olmah
- Malvarlığı ve gelire göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
- Farklı bir resmi/özel kurumdan ğglş almamak, (Öğrenim kredisi bu kapsamın dışındadır]
- Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak.

sEciM
www.esev.org.tr adresi üzerinden başvuru formu doldurularak yapılacak başvurular ön elemeden
geçirilecektir. Seçilen asil ve yedek adaylar ile ESEV Burs Komisyonu taraftndan yapılacak mülakat
neticesinde burs almaya hak kazanan adaylar ESEV tarafından bilgilendirilecektir. Bilgilendirme
sonrası adaylardan aşağıdaki belgeler talep edilecektir.

iSTENECEK BELGELER
- Başvuru Formu (imzalıJ,
- 1 adet vesikalık fotoğraf
- Nüfus cüzdant önlü/arkalı fotokopisi,
- Vicdani Yükiimlülük ve Taahhütname Belgesi (imzalıJ,
- KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza onay Metni (imzalıJ,
- Adli Sicil ve Arşiv Kaydı belgesi,
- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
- Ailenin ikamet ettiği yerıeşim yerini gösteren belge,
- Anne, baba ve adaya aitSGKTescilve Hizmet Döktimü,
- Anne, baba ve adaya ait tapu ve tescilli araç sorgu belgesi,
- Yeni kayıt yaptıranlar için; sınav sonuç belgesi ve lise diploması,
- Ara sınıflar için; öğretim kurumundan alınmış transkript
- Öğrenci adına açılmış banka hesap numarast veya IBAN gösterir belge,

öDEMELER
Burs kazandığı kendisine bildirilen adaylara, yukarıda listelenen "İstenecek Belgeler"i ESEV Genel
Müdürlüğü'ne ulaştırmalarını takip eden ayın ilk günü burs ödemesi yapıhr.

BURSUN KEsiLMEsl
Burs, her ders ylı sonunda başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler için öğrenim süresini
tamamlayana kadar devam eder.


