
BURSLARIMIZ 
Başarıyı ödüllendirmek bir SEV geleneğidir.



Sağlık ve Eğitim Vakfı olarak eğitimde fırsat eşitliğine inanıyor ve maddi kaygılar taşımadan en 
iyi eğitimi sağlamayı toplumsal bir hizmet olarak görüyoruz. Bu nedenle çocuklarımızı çeşitli 

burslarla destekliyoruz. Bu bursları kendi kurumlarımızın faaliyetleri ve
bağışçılarımızdan sağladığımız kaynakla oluşturuyoruz.

SEV çatısı altındaki liselerimiz Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji,
Tarsus Amerikan Koleji ve SEV Amerikan Koleji, öğrencilerin ihtiyacına göre değişik oranlarda

Akademik Başarı Bursu, Mali Destek Bursu, Spor-Sanat ve Bilim Bursu; İlköğretim kurumlarımız
Üsküdar SEV, İzmir SEV ve Tarsus SEV ise Akademik Başarı Bursu ve

Mali Destek Bursu vermeye devam ediyor.

Başarıyı ödüllendirmek 
bir SEV geleneğidir.



*2019-2020 eğitim ve öğretim yılında verdiğimiz burslar

Her 5 öğrenciden
1’i burslu

Verilen Burs

47.4 m TL 47.4 M

Bursların 

%65’i
Mali Destek Bursu 

%65



Akademik Başarı Bursu liseye giriş 
sınavında en yüksek puanı almış öğrenciler 
ve ara sınıflarda en yüksek yıl sonu not 
ortalamasını sağlamış öğrencilere verilir.

Giriş Başarı Bursu*
Hazırlık sınıfı öğrencilerine verilen başarı
bursudur. Özel Okullar Başvuru Kılavuzu’nda 
belirlenen takvimdeki 1. kayıt döneminde 
kayıt yaptıran en yüksek puanlı öğrencilere 
beş yıl süreyle sağlanır. Bursun devamı için 
öğrencinin sınıfını geçmesi ve disiplin suçu 
işlememesi gerekmektedir. Burs yalnızca 
okul ücretini kapsamaktadır.

Ara Sınıf Başarı Bursu**
Liselerimizde eğitimine devam eden 
öğrencilere verilen başarı bursudur. Ara 
sınıflarda okuyup bir önceki ders yılının 
sonunda kendi sınıf seviyelerinde en yüksek 
yıl sonu not ortalamasına sahip öğrencilere 
sağlanır. Her okul için belirlenmiş sayıda 
öğrenciye bir yıl süreyle verilir. Öğrencinin 
disiplin cezası almamış
olması gerekir.

Liselerimize kayıt yaptırma koşullarını 
sağlayan ancak yeterli maddi olanakları 
olmayan öğrenciler için verilen burslardır. 
Mali Destek Bursu’na her yıl yeniden 
başvuru yapılır. Öğrencinin sınıfını geçmiş 
olması ve disiplin cezası almamış olması 
bursun devamı için gerekli koşullardandır.
Burs, ihtiyaca bağlı olarak okul ücretinin 
yanı sıra yemek, servis, kitap ve üniforma 
masraflarını da karşılayabilmektedir.

Akademik Başarı Bursu

Mali Destek Bursu***

* İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve SEV Amerikan Koleji’nde verilmektedir. 
** Üsküdar Amerikan Lisesi hariç tüm okullarımızda verilmektedir.
*** Tüm okullarımızda verilmektedir.



Sportif ve sanatsal faaliyetlere katılan, 
bilimsel yarışmalarda yer alan ve bu 
alanlarda başarılı olmuş öğrencilere lise 
eğitimlerini kapsayan 5 yıl süresince 
okul ücretinin %50’si oranında verilen 
burslardır. Aynı öğrenci spor, sanat ve 
bilim alanlarından bir tanesinden burs 
alabilir. Bu burslar, başarı bursu statüsünde 
değerlendirildiğinden, okulun mevcut Mali 
Destek Bursu’ndan da yararlanma olanağı 
devam eder. Mali Destek Bursu’ndan 
yararlanan öğrencinin bursu, spor veya sanat 
bursu üzerine eklenerek %100’e ulaşabilir.
Hem hazırlık sınıfına kayıt yaptıracak
öğrenciler hem de ara sınıf öğrencileri
bu burslara başvurabilirler.

Spor Bursu
Olimpik branşlarda milli sporculara, takım 
sporunda ulusal şampiyonalarda ilk 4 takım 
arasına giren takım oyuncularına, ulusal 
şampiyonalarda bireysel yarışmalarda ilk üç 
derece içine girmiş öğrencilere veya olimpik 
branşlarda Türkiye rekoru kırmış öğrencilere 
okullarımızdaki eğitim yaşamları boyunca 
verilir.

Sanat Bursu
Devlet konservatuvarlarının yarı zamanlı 
ortaokul programlarında okuyan veya bunları 
tamamlamış öğrencilere veya Birleşmiş 
Milletler tarafından düzenlenen uluslararası 
yarışmalarda ilk üç derece arasına girmiş 
olan öğrencilere, okullarımızdaki eğitim 
yaşamları boyunca verilir.

Bilim Bursu
TÜBİTAK tarafından düzenlenen bilim 
olimpiyatlarında ilk üç derece arasına 
girmiş olanlara ya da TÜBİTAK tarafından 
lise öğrencilerine yönelik yapılan proje 
yarışmalarında ilk üç derece arasına girmiş 
öğrencilere, okullarımızdaki eğitim yaşamları 
boyunca verilir.

Bursların devamı için öğrencinin disiplin 
suçu işlememesi ve burs şartlarını yerine 
getirmesi gerekmektedir.

Spor, Sanat ve Bilim Bursu

*Bu kitapçıktaki bilgiler 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için geçerlidir.



Nedir?

Kimler
yararlanabilir?

Burs Oranları

Süre

Hangi burslarla
birleşebilir?  

Hangi okullarımızda 
verilir?

Akademik Başarı 
Mali Destek Spor, Sanat ve Bilim Ödüllerimiz

Giriş Başarı Ara Sınıf Başarı

Yeni kayıt olacak öğrencilere
verilen başarı bursudur. 

Liselerimizde eğitimine devam
eden öğrencilere verilen

başarı bursudur.  

Lise hazırlık öğrencileri 9.-12. sınıf öğrencileri
Liselerimizde eğitimine
devam eden öğrenciler

ACI, TAC, SAC Tüm okullarımız Tüm liselerimiz

Okul ücretinin
%50-%100'ü Okul ücretinin %35'i Okul ücretinin %50'si Okul ücretinin %20-%25'i 

Lise eğitimi boyunca Her seneki başarıya göre Her yıl başvurulur Lise eğitimi boyunca Her seneki başarıya göre

Tüm burslarla birleşir

*Farklı gruplarda yer alan burslar birleştirilebilir, aynı grupta yer alan burslardan sadece birinden yararlanılabilir.
*İki kardeşin okullarımızda okuması durumunda, ikisinin burslarının toplamı %100'ü geçemez. Ek olarak; ikisi de ayrı ayrı Spor, Sanat ve Bilim Bursu'ndan yararlanabilir.

Tüm burslarla birleşirMali Destek Bursu,
Spor, Sanat ve Bilim Bursu

ACI, TAC, SAC,
Üsküdar SEV, İzmir SEV, 

Tarsus SEV

Mali Destek Bursu,
Spor, Sanat ve Bilim Bursu

Giriş Başarı / Ara Sınıf 
Başarı Bursu,

Mali Destek Bursu

Okul ücretinin %10-%100’ü
Ek olarak yemek, servis, kitap 

ve üniforma masrafları da 
karşılanabilmektedir.

Liselerimize kayıt yaptırma
koşullarını sağlayan ancak

yeterli maddi olanakları 
olmayan öğrenciler için 

verilen burslardır.   

Liselerimize kayıt yaptırma 
koşullarını sağlayan ancak 

yeterli maddi olanakları 
olmayan öğrenciler 

Hem hazırlık sınıfına kayıt 
yaptıracak öğrenciler hem 

de ara sınıf öğrencileri 

Sportif ve sanatsal 
faaliyetlere katılan, bilimsel 

yarışmalarda yer
alan ve bu alanlarda 

başarılı olmuş öğrencilere 
verilen burslardır.  

Kurumlarımıza hizmet etmiş 
yöneticilerimiz adına tahsis 

edilen veya genel kategoriler 
dışında kalan özel burslardır.

Tüm liselerimiz:
RASE-SEV Dynamic Awards
UAA: İlter Turan Bursu
ACI: Tamer Şahinbaş Bursu
TAC: Ahmet Yaltır Başarı Ödülü,
 Ertan Dumanlı Bursu



Sağlık ve Eğitim Vakfı
Selami Ali Mah. Gazi Cad. No:28 Bağlarbaşı 34664 Üsküdar İSTANBUL

T +90 (216) 531 57 38   F +90 (216) 530 01 55
iletisim@sev.org.tr   www.sev.org.tr


