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ÖZEL TEK OKULLARI  BURS YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ KISIM 
 

Genel Hükümler 
 

Amaç 
 
Madde 1 – Bu yönergenin amacı; Özel Timuçin Eğitim Kurumları’nda  okumak isteyen veya 
okumakta olan öğrencilere, başarılarına paralel olarak belirlenmiş kriterler doğrultusunda verilecek 
karşılıksız öğrenim bursunun esaslarını belirlemektir. 
 
 
Kapsam 
 
Madde 2 – Bu yönerge Özel Tek Okullarında öğrencilere sunulan karşılıksız öğrenim burslarının 
esaslarını kapsar. 
 

Tanımlar 

Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen;  

“Özel Tek Okulları”, Özel Tek Okulları’nın kurucusu ve sahibi olan tüzel kişiliği,  

“Yönetim Kurulu”, Özel Tek Okulları Yönetim Kurulunu, 

“Ders Yılı”, derslerin başladığı günden, derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki eğitim dönemini 
kapsayan süreyi, 

“Öğretim Yılı”, ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,  

“Teşvik Bursu”, Özel Tek Okulları 4.5.6 ve 7. sınıflarında okuyan öğrencilerin başarılarına paralel 
olarak verilecek olan karşılıksız öğrenim bursunu, 

“Başarı Bursu”, Özel Tek Okulları DIŞINDA bir ilköğretim okulunun 4,5,6 ve 7. sınıflarında 
okuyan öğrencilerin Özel Tek  Okulları Burs Sınavında elde ettikleri başarılarına paralel olarak 
verilecek olan karşılıksız öğrenim bursunu,  

“Burs Değerlendirme Kurulu”, Kurucu temsilcisi, okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı ve zümre 
başkanları kurulundan oluşan kurulu, 

“Zümre Başkanları Kurulu”, Rehberlik, Türkçe-Edebiyat, Yabancı Diller, Matematik, Fen 
Bilimleri ve Sosyal Bilgiler zümre başkanlarından oluşan kurulu, 
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“Ağırlıklı Not Ortalaması”, ders yılı sonunda öğrencinin, derslerden aldığı notların ders saatleri ile 
çarpımı sonucu alınan ortalamayı,  

“Burs Sınavı”, Özel Tek Okullarında burslu okumak için dışarıdan başvuruda bulunan 
öğrencilere ……….dönemi ve ………. döneminde yapılan Genel Seviye Değerlendirme Sınavı 
( GSD ) ve mülakattan oluşan iki aşamalı burs sınavını, 

 “Genel Seviye Değerlendirme Sınavı (GSD), Özel Tek Okullarına dışarıdan alınacak öğrencilere 
uygulanacak olan Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Yabancı Dil ( İngilizce ) 
sorularından oluşan çoktan seçmeli sınavı,  

“Mülakat”, Özel Tek Okulları’na dışarıdan alınacak öğrencilere Burs Değerlendirme Kurulu 
tarafından uygulanacak olan sözlü değerlendirmeyi, 

“Burs Sonuç Listesi ”, Genel Seviye Değerlendirme Sınavı ve mülakat sonucunda oluşturulan sıralı 
listeyi,  

 

Burs Türleri 

Madde 4 – Özel Tek Okulları Teşvik Bursu ve Başarı Bursu olmak üzere iki tür burs verir. 

 

Burs Süresi 

Madde 5 – a) Teşvik Bursu süresi 1 öğretim yılıdır. 

       b) Başarı Bursu, öğrenci burs şartlarını karşıladığı sürece Mülakat Kurulu onayı ile 
mezun olana kadar devam eder. 

 

Bursun İptali 

Madde 6 – Aşağıdaki şartlar halinde burs iptal edilir. 

a) Burs alan öğrencinin velisinin yanlış beyanda bulunması 
b) Burs alan öğrencinin öğretim yılı içinde disiplin cezası alması veya başarısız olması 

Adaylarda Aranan Özellikler 

Madde 6 – Burs için başvurmak isteyen öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Eğitim-Öğretim hakkını kazanmış olmak, 
b) Öğrenime ara vermemiş olmak, 
c) Bir önceki sınıfı doğrudan geçmiş olmak, 
d) Disiplin cezası almamış olmak 

Burs Başvurusunda İstenen Belgeler 

Madde 7 – Burs başvurusunda aşağıdaki belgeler istenir. 
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a) Burs başvuru dilekçesi 
b) Öğrencinin II. Kanaat Dönemi karne fotokopisi 
c) Öğrencinin vukuatlı nüfus kayıt örneği 
d) Öğrencinin ikametgâh senedi 
e) Öğrencinin disiplin cezası almadığına dair belge 

         

İKİNCİ KISIM 
 

Teşvik Bursu 
 

A) Özel Tek Okulları  4, 5, 6 ve 7. Sınıflarında Okuyan Öğrencilere Verilen  
    Teşvik Bursu 

 
Madde 8 – Özel Tek İlköğretim Okulu 4, 5, 6 ve 7. Sınıflarında okuyan öğrencilerden her sınıf 
düzeyinde, yılsonu ağırlıklı not ortalamasına ek olarak farklı alanlarında göstermiş olduğu 
performansa bağlı teşvik bursu almaya hak kazandığı alanla ilgili (sportif, kültürel, bilimsel, sanatsal, 
sosyal) proje çalışmaları üzerinden teşvik bursu verilecektir. 
 
 
Madde 10 – Bu yönergenin 8. maddesinde belirtilen şartlarla teşvik bursu almaya hak kazanan 
öğrencilerin yılsonu ağırlıklı not ortalamaları arasında eşitlik varsa öğrencinin Türkçe, Matematik, 
Fen Bilgisi ve Yabancı Dil ( İngilizce ) derslerinin yılsonu ağırlıklı not ortalamasına bakılır. Eşitlik 
bozulmazsa yaşı küçük olan öğrenci burstan yararlanır. 
 
Madde 11 – Bu yönergenin 8.maddelerinde belirtilen teşvik bursundan tüm sınıflar AĞUSTOS ayı 
sonuna kadar kayıtları yenilenen öğrenciler yararlanabilir. 
 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
 

Başarı Bursu 
 

A) Özel Tek  Okulları Dışında Bir Okulun 4,5, 6 ve 7. Sınıflarında Okuyan Öğrencilere Verilen 
Başarı Bursu 
 
Madde 12 – Özel Tek okulları dışında bir okulun 4,5, 6. Ve 7.sınıflarında okuyan ve bir üst sınıfı 
Özel Tek Okullarında burslu okumak için başvuruda bulunan öğrencilere ……. dönemi ve ………. 
döneminde Genel Seviye Değerlendirme Sınavı ( GSD ) ve mülakattan oluşan iki aşamalı burs sınavı 
uygulanır. 
 
Madde 13 – Burs sınavının ilk aşaması olan Genel Seviye Değerlendirme Sınavı ( GDS ); Türkçe, 
Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinden çoktan seçmeli …….soruyu kapsar. 
 
Madde 14 – Genel Seviye Değerlendirme Sınavında 100 puan üzerinden en az 80 puan alan 
öğrenciler, Burs Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacak mülakata davet edilir. Mülakatta her 
öğrenci 100 puan üzerinden değerlendirilir.  
 
Madde 15 – Mülakatlar sona erdikten sonra Burs Değerlendirme Kurulu tarafından Burs Sonuç 
Listesi oluşturulur. Liste, öğrencilerin Genel Değerlendirme Sınavından aldıkları puanın %80’i ve 
mülakattan aldıkları puanın %20’unun toplanması ile elde edilen 100 üzerinden puanların en 
yüksekten en düşüğe doğru sıralanması ile oluşturulur.  
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Madde 16 – Burs Sınavı puanları eşit olan öğrencilerin, içinde bulunulan Yıl Sonu Ağırlıklı Not 
Ortalamasına bakılır. Ortalaması yüksek olan öğrenci üst sırada yer alır.  
 
Madde 17 – Burs Sonuç Listesi, Başarı Bursu almaya hak kazanan asil ve yedek öğrenciler ile burs 
almaya hak kazanamayan öğrencileri ilan eder. 
 
Madde 18 – Burs Sonuç Listesine göre en az 485 puana karşılık gelen yüzdeye göre her sınıf 
seviyesinde ilk 3 öğrenci Başarı Bursu almaya hak kazanır. Başarı Bursu yıllık eğitim ücreti 
üzerinden; 
 
 1. öğrenciye % 90 
 2. öğrenciye % 80 
            3. öğrenciye %70      
      
 4. öğrenciden sonrası için başarı puanına göre belirli oranlarda  kurul kararı ile burs 
verilebilinir. Öğrencinin kurul kararı ile burs alabilmesi için 450 barajını aşması gerekmektedir. 
İlk 3 öğrencinin 485 barajını aşması gerekmektedir. 
Sınava katılım sağlayan diğer öğrencilerden burs hakkı kazanamayan öğrencilere erken kayıt dönemi 
liste fiyatı üzerinden %5 katılım indirimi yapıla bilinir. 
 
 
 
 
 
 
 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
 

Başarı Bursunun Devamı İçin Gerekli Koşullar 

Madde 27- Başarı Bursu almaya hak kazanmış bir öğrencinin bursunun devam edebilmesi için; 

a) Ders yılı sonu itibari ile bütün derslerden geçer not alması,  

b) Ders yılı sonu ağırlıklı not ortalamasının 85 puandan az olmaması,  

c) Davranış notunu düşürecek bir disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.  

 

BEŞİNCİ KISIM 

Diğer Hükümler 

Yürürlük  

Madde 28 – Bu yönerge hükümleri, Özel Tek Okulları Yönetim Kurulu’nun ………. tarihli onayı ile 
yürürlüğe girmiştir.  

 

Yürütme 



5 
 

Madde 29 – Bu yönerge hükümlerini Özel Tek  Okulları Burs Değerlendirme Kurulu yürütür. 

 

Özel Hükümler 

Madde 30 – Teşvik ve Başarı Bursu verilen öğrencinin ailesinin gelir durumuna bakılmaz.  
  
Madde 31 – Yangın, doğal afetler vb. sebepler yüzünden veya anne, baba, kardeş gibi yakınlarından 
birinin ağır hastalığı, ölümü gibi önemli nedenlerle ya da tedavi, ameliyat gerektiren bir hastalıktan 
dolayı okula özürlü olarak devam edemeyen ya da sosyal uyum güçlüğü gösteren öğrencilerin 
başarısızlıkları durumunda, burslarının devamı konusu, özürlerini belgelemek suretiyle Özel Tek 
okulları Burs Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir.  
 
Madde 32 –  Özel Tek Okulları Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen öğrenci sayısı ve burs 
oranlarında, önceden duyurmak suretiyle değişiklik yapma hakkına sahiptir.  
 
Madde 33 – Özel yetenekli öğrencilerin bursluluk durumu Özel Tek Okulları Yönetim Kurulu 
tarafından değerlendirilmeye alınır. 
 
Madde 34 – Bu yönergede, ilgili hüküm bulunmayan hususların açıklanmasında Özel Tek Okulları 
Burs Değerlendirme Kurulu yetkilidir. Mülakat kurulunun ve yönetim kurulu başkanı burs 
oranlarında önceden duyurmak koşulu ile değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
 
Madde 35-  Eğitim bursuna yemek, kıyafet ve kaynak kitap ve dijital ürünler dahil değildir. 
  
Madde 36 – Bu yönerge 35 maddeden oluşur.  
 
 
                                   Bursluluk Kurulu Üyeleri  
 
Jale Ziynet ERTUK                                                       Ferhat BELGE 
OKUL MÜDÜRÜ                                             OKUL MÜDÜR YARDIMCISI 
 
 
 
 
 
Serdar OCAK                                                                       Ahmet BELEK  
SAYISAL DERSLER BÖLÜM BŞK.                 SÖZEL DERSLER BÖLÜM BŞK.  
 
 
 
 
Büşra USANMAZ                                                                   Sezgi ÇİFCİ                                                    
YABANCI DİL DERSİ BÖLÜM BŞK.                           SINIF ÖĞRETMENİ 

 
 
  
 


