ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI
ALEV TOPLARI PROGRAMI
BAŞVURU ve KABUL YÖNERGESİ
Karar Tarihi: 16/05/2019

Amaç
MADDE 1 –
(1)

Bu Yönergenin amacı; Çelikel Eğitim Vakfı Alev Topları Programına kıvılcım (bursiyer) kabulüne ilişkin
uygulama esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1)

Bu Yönerge, Çelikel Eğitim Vakfı’nın kuruluş amacı ve Vakıf Senedi’nde yer alan hükümlere uygun
olarak Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından karar verilmesi halinde geçerli olacak şekilde ve Vakıf tüzel
kişiliği açısından her hangi bir borç ve taahhüt içermemek üzere, Çelikel Eğitim Vakfı Alev Topları
Programına kıvılcım kabulü amacıyla yapılacak başvurular ile seçmelere ilişkin uygulama esaslarını
kapsar.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1)

Bu Yönergede geçen;
•
•
•
•
•
•
•

Vakıf, ÇEV
Yönetim Kurulu
Vakıf Yetkilisi
Program
Kıvılcım, Bursiyer
YKS
ÖSYS

:
:
:
:
:
:
:

Çelikel Eğitim Vakfını,
Çelikel Eğitim Vakfı Yönetim Kurulunu,
Çelikel Eğitim Vakfı’nın tam zamanlı çalışanlarını,
Alev Topları Programını,
Alev Topları Programı bursiyerlerini,
Yükseköğretim Kurumları Sınavını,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini

ifade eder.
Başvuru ve Kabul Kılavuzu
MADDE 5 –
(1)

Başvuru ve kabul takvimi, her yıl Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilerek karara
bağlanır. Takvim, Başvuru ve Kabul Kılavuzunda yayımlanır.

(2)

Başvuru ve Kabul Kılavuzu, her yıl en geç Haziran ayında Yönetim Kurulu onayı ile karara bağlanır.

(3)

Program kapsam ve içeriği, Programa başvuru yapılması için adaylarda aranan şartlar, gerekli
belgeler, tarihler, ön değerlendirme, bursiyer seçimi, sonuçların duyurulması gibi bursiyer kabulüne
ilişkin Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşmiş bilgileri içeren Kılavuz, başvuruların yapılacağı tarihten
en geç 10 gün öncesinde Vakfın internet sitesinde Vakıf yetkilileri tarafından yayımlanarak duyurulur.

Başvurular
MADDE 6 –
(1)

Adayın, bursiyer kabulü yapılan yıl YKS’ye girmiş ve o yılki YKS yerleştirme puanlarından herhangi
biri ile o yılki ÖSYS kontenjanları kapsamında İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans
programlarına ya da vakıf üniversitelerinin lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına kesin
kayıt hakkı kazanmış adaylar başvurabilir.

(2)

Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için adayların Başvuru ve Kabul Kılavuzu’nda ilan edilen
ek koşulları da sağlamaları istenir.
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Ön Değerlendirme
MADDE 7 –
1.

Başvuru koşullarını sağlayan tüm adaylar ön değerlendirmeye alınır.

2.

Ön değerlendirmede dikkate alınacak kriterler ile ön değerlendirme sonuçlarının bildirim yöntemleri
her yıl Başvuru ve Kabul Kılavuzu’nda ilan edilir.

3.

Ön değerlendirme, iki aşamadan oluşur:
1. Adayların elektronik başvuru formunda beyan ettiği bilgiler üzerinden ön değerlendirme
kriterlerine göre adaylar arasında sıralama yapılır.
2. Yapılan sıralama sonucunda o yıl için belirlenmiş kontenjan kapsamına giren adaylardan belgeleri
istenir.

4.

Belgelerini eksiksiz bir şekilde ilan edilen tarihe kadar teslim edemeyen adaylar ile elektronik başvuru
formunda beyan ettiği bilgiler ile sunulan belgelerdeki bilgiler arasında tutarsızlık olduğu tespit edilen
adaylar değerlendirme dışı bırakılır.

5.

Elektronik başvuru formunda beyan edilen tüm bilgilerin doğru ve tam olması ile belgelerin
zamanında ve tam olarak teslim edilmesi adayın sorumluluğundadır.

6.

Ön değerlendirmeler sonucunda, Başvuru ve Kabul Kılavuzu’nda ilan edilen koşulları sağlayan ve
Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan kişilerden oluşan aday listesi grup mülakatlarına davet edilir.

Mülakatlar
MADDE 7 –
(1)

Mülakatların düzenli ve güvenli bir şekilde yapılması Vakfın sorumluluğundadır. Bu amaçla, Yönetim
Kurulu Vakıf içinden veya dışından alanında uzman kişilerden oluşan bir Değerlendirme Kurulu
oluşturabilir, gerektiğinde Vakıf içinden veya dışından görüş ve danışmanlık alabilir.

(2)

Vakıf Yetkilisi önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile mezun kıvılcımlar da Değerlendirme Kurulu’na davet
edilebilir.

(3)

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı aynı zamanda Değerlendirme
Kurulu Başkanıdır.

(4)

Seçmeler, grup ve bireysel mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşur.

(5)

Grup mülakatları, en az dört en fazla yedi kişilik kurullar tarafından yapılır. Grup mülakatları, en fazla
yirmi adayın katılımı ile düzenlenir.

(6)

Bireysel mülakatlar, en fazla üç en az iki kişilik kurullar tarafından yapılır.

(7)

Mülakatlar gözleme dayalı ve yetkinlik bazlıdır. Değerlendirmeler, her bir mülakat aşaması için ayrı
ayrı olmak üzere yapılır. Değerlendirmelere itiraz kabul edilmez ve hiçbir şekilde yeniden
değerlendirme yapılmaz.

(8)

Grup mülakatları sonrasında adaylar mülakat puanı ortalamalarına göre sıralanır. Yapılan sıralamada
kontenjan kapsamına giren adayların listesi kadın/erkek aday dağılımının eşitliği ve adayların kayıtlı
oldukları lisans programlarının çeşitliliğine göre son kez değerlendirilir. Yönetim Kurulu tarafından
onaylanan adaylar bireysel mülakatlara davet edilir.

(9)

Ancak, yapılan sıralama sonucunda, bireysel mülakatlara taşınabilecek aday sayısının o yıl için
belirlenmiş kontenjandan fazla olması durumunda, dikkate alınacak öncelikler aşağıdaki sıralamada
yer alır:
1. Ailede kişi başına düşen net gelir miktarı daha düşük olan(lar)a,
2. Farklı bir kurum/kuruluştan burs almayan(lar)a,
3. Ailesi İstanbul dışında yaşayan(lar)a,
4. Adayların yerleştirme puan türlerinin aynı olması durumunda başarı sıralaması daha yüksek
olan(lar)a,
5. Yerleştirme puan türlerinin birbirinden farklılık göstermesi halinde, lise mezuniyet puanı daha
yüksek olan aday(lar)a,
6. Yine de eşitlik devam ediyorsa, kadın aday(lar)a öncelik tanınır.
2/3

(10) Bireysel mülakatlar sonrasında adaylar mülakat puan ortalamalarına göre sıralanır. Yapılan
sıralamada kontenjan kapsamına giren adayların listesi kadın/erkek aday dağılımının eşitliği ve
adayların kayıtlı oldukları lisans programlarının çeşitliliğine göre son kez değerlendirilir. Yönetim
Kurulu tarafından onaylanan adaylar Program’a davet edilir.
(11) Ancak, yapılan sıralama sonucunda, Program’a kabul edilebilecek aday sayısının o yıl için belirlenmiş
kontenjandan fazla olması durumunda, puanı eşit olan adaylardan grup mülakat puan ortalaması
daha yüksek olan(lar)a öncelik tanınır. Eşitliğin devam etmesi halinde ise değerlendiricilerin adaya
ilişkin görüşleri de dikkate alınarak oylama yapılır. Yapılan oylama ile çoğunluğu sağlayan aday(lar)
Program’a kabul edilecek aday listesine dahil edilir.
(12) Adayların kendileri için öngörülen mülakat aşamalarının tümüne girmeleri zorunludur. Grup ya da
bireysel mülakatlara katılmayan adaylar değerlendirme dışı bırakılır.
(13) Mülakatlar, Başvuru ve Kabul Kılavuzu ile önceden ilan edilen gün, saat ve yerlerde yapılır. Adaylara
mülakat aşamalarına girecekleri yerler, gün ve saatler, Vakfın internet sitesinde yapılacak duyuru ile
önceden ilan edilen tarihlerde bildirilir.
(14) Kimlik kontrollerinin yapılması ve düzenin sağlanması için adayların en az yarım saat önce mülakat
yerlerinde hazır bulunmaları gerekir. Mülakatın başlama saatinden sonra gelen aday mülakata
alınmaz, değerlendirme dışı bırakılır.
(15) Adaylar, mülakatlar için varsa önceden belirlenerek ilan edilen belgeleri tümüyle hazırlamak
zorundadır. Hazırlığı tam olmayan adaylar değerlendirme dışı bırakılır.
(16) Belgeler teslim edildikten sonra bilgi ve belgelerde değişiklik ve eklentiler yapılamaz. Bilgi ve
belgelerinde herhangi bir tutarsızlık olduğu veya koşulları sağlamadığı sonradan anlaşılan adayların
kabulüne ilişkin tüm işlemleri iptal edilir. Belgeler, ne olursa olsun adaya iade edilmez ve en geç 15
iş günü içinde imha edilir.
(17) Adayın elektronik başvuru formunda beyan ettiği bilgiler ile ön değerlendirme aşamasında sunduğu
belgelerde tespit edilen bilgiler arasında tutarsızlıklar tespit edilmesi halinde aday mülakatlardan
elenerek, değerlendirme dışı bırakılır.
(18) Adaylar, resmi kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet) mülakatların tüm aşamalarında yanında
bulundurmak ve ibraz etmek zorundadırlar.
Programa Kabul
MADDE 8 –
(1)

Programa dahil edilecek adaylar Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır.

(2)

Seçmelerin tamamlandığına ilişkin duyuru Vakfın internet sitesinde yayımlanır.

(3)

Programa dahil edilecek adayların belirlenmesinde Vakıf Yönetimi tümü ile serbesttir. Programa dahil
edilen adaylar Vakıf Yönetimi’nin alacağı karar ile değiştirilebilir.

Yürürlük
MADDE 10 –
(1)

Bu Yönerge, Mütevelli Heyet onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 11 –
(1)

Bu Yönerge hükümlerini, Çelikel Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.
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