YÖNETİM

BURSLULUK

Amaç
Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi tarafından ücretsiz okutulacak veya başarı indirimi verilecek
öğrencilerin bu haktan yararlanabilme şartlarını, Türk Eğitim Vakfı tarafından verilen tam veya kısmi
bursların verilme şeklini, burs başvuruları için istenen belgeleri ve burs alma koşullarını belirlemektir.

1. TEVİTÖL Ücretsiz Eğitim ve Başarı İndirimi
1.1. Ücretsiz Eğitim: Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Anadolu Lisesi (TEVİTÖL), MEB Özel Öğretim
Kurumlar Yönetmeliği’nde (madde 57/2) belirtilen oran dahilinde ücretsiz öğrenci okutur. Ücretsiz
okuma kontenjanından yararlanmak isteyen öğrenci yasal vasi /velisi; MEB Özel Öğretim Kurumları
Yönetmeliği Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci Formunu (Ek-7) TEV Burs Talep
Formunu (Ek-1) ve istenilen Ek-2 evrak listesini tamamlayarak başvuruda bulunur. Başvurular her yıl
en geç Nisan ayında yapılır. Değerlendirme; Okul Değerlendirme Kurulu tarafından, kayıt yenileme
döneminde MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak
Öğrenci Değerlendirme Formuna (ek-8) göre yapılır.
1.2. Başarı İndirimi: TEV’den burs alamamış ancak belirli başarı kriterlerini sağlayan öğrencilere okul
tarafından başarı indirimi yapılır. Bu indirim okul eğitim, yemek, konaklama ve varsa takviye kursu
ücreti toplamı üzerinden yapılır.
a. Yeni Kayıt Yaptıran Öğrenciler için kriterler: TEVİTÖL Yürütme Kurulu her sene yeni kayıt döneminden
önce başarı indirimi için zekâ testi baraj puanlarını okulun ilgili yıldaki bütçe durumunu dikkate alarak
belirler.
i) LGS sıralamasında %1’den daha iyi bir dilime sahip olan ve TEVİTÖL’ün uygulayacağı zekâ testinde
TEVİTÖL Yürütme Kurulu’nun ilgili yıl için belirleyeceği başarı barajı ile bu barajın 4 puan fazlası
arasında puan alan öğrencilere %25, bu baraj puanın 5 puan ve daha fazla üzerini alan öğrencilere ise
%50 başarı indirimi yapılır;
ii) LGS sıralaması %1 ile %3’lük dilim arasında olan ve TEVİTÖL’ün uygulayacağı zekâ testinde TEVİTÖL
Yürütme Kurulu’nun ilgili yıl için belirleyeceği başarı barajı ve üzerinde puan alan öğrencilere %25
başarı indirimi yapılır.
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2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında ve sonrasında okula kayıt yaptıran ve Türk Eğitim Vakıf’ından burs,
okuldan ilk kayıtta başarı indirimi alamamış öğrencilerden kaydı devam edenler için kriterler: Okuldaki
6 temel dersinin (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı ile İngilizce) sene sonu ağırlıklı
ortalaması 100 üzerinden 95,00 ve üzerinde olanlara bir sonraki eğitim ve öğretim yılı için %25 başarı
indirimi yapılır. Bu indirim her akademik yıl sonunda bir sonraki yıl için yeniden değerlendirilir. İndirim
kazanan öğrenci için yeni ödeme planı hazırlanarak okul muhasebesi tarafından ailelere tebliğ edilerek
gerekli bilgiler verilir. TEVİTÖL’e ilk kayıtta başarı indirimi kazanarak kayıt yaptırmış öğrencilere okuldaki
başarıları dolayısıyla sonraki dönemlerde ek bir indirim yapılmaz. Bu indirimi kazanmış olan öğrencilerin
toplam indirimi %25 ile sınırlıdır.

2. TEV Bursu
TEV tarafından verilen burslar; TEV burs yönetmeliği ve kriterlerine göre okul eğitim, yemek,
konaklama ve varsa takviye kursu ücreti toplamı üzerinden tam veya kısmi olarak verilir. TEV bursları,
başvuran ailelerin maddi ve ihtiyaç durumuna göre belirlenir. Burs talebinde bulunan her aday
öğrencinin yasal vasi/velisi, TEV Burs Talep Formunu (Ek-1) ve MEB Özel Öğretim Kurumları
Yönetmeliği Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci Formunu (Ek-7) doldurur. Burs
alacak öğrencileri ve oranlarını TEV Burs Komisyonu belirler, öncelikle TEVİTÖL Yürütme Kurulu
sonrasında ise TEV Yönetim Kurulu onayı ile sonuçlandırılır.

3.

Ücretsiz Okuma Hakkı, Başarı İndirimi ve Bursun Devam Şartları
Başvurular her sene; 1. maddenin 1.1 bendinde ve 4.2. maddede belirtilen evraklar sunularak
yenilenir. Ücretsiz okuma hakkı kazanan ve MEB Mevzuatında belirtilen istisna dışında kalan
öğrencilerin sınıfını geçmiş ve davranış notunun tam olması şartları aranır. Tam veya kısmi verilen TEV
bursunun ve başarı indirimlerinin devamı için, bursiyerin akademik ve davranış olarak istenilen
düzeyde olması gerekir.

3.1. Akademik Gereklilikler:
a. 6 temel dersten (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı ile İngilizce) yıl sonu ağırlıklı
başarı ortalaması 70,00-100 puan arasında kalan ve 6 temel ders dışındaki her bir dersten sene sonu
başarı ortalaması 50 veya üzerinde olan öğrencinin bursu ya da indirimi devam eder.
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b. 6 temel dersin ağırlıklı ortalaması 100 puan üzerinden 60,00 ile 69,99 puan arasında kalan öğrencinin
almış olduğu burs ya da indirim varsa bursu/ başarı indirimi bir alt orana düşürülür.
c. 6 temel dersin ağırlıklı ortalaması 100 puan üzerinden 60,00 puanın altında kalan öğrencinin; burs
alıyorsa bursu, indirim alıyorsa indirimi kesilir.
d. Yukarıda belirtilen 6 temel ders dışındaki herhangi bir dersten sene sonu başarı ortalaması 50 puanın
altında kalan öğrencinin burs alıyorsa bursu, indirim alıyorsa indirimi bir alt orana düşürülür.
Bursu/indirimi bir alt orana düşürülen öğrenci bir sonraki sene için de 6 temel dersin (Matematik, Fizik,
Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı ile İngilizce) ağırlıklı ortalaması 100 puan üzerinden 60,00 ile 69,99
puan arasında kalırsa bursu/indirimi biz kez daha bir alt orana düşürülür. Üçüncü senede de 6 temel dersin
(Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı ile İngilizce) ağırlıklı ortalaması 100 puan üzerinden
60,00 ile 69,99 puan arasında kalırsa bursu/indirimi kesilir.

3.2. Davranış ve Disiplin
TEV Burs Komisyonu değerlendirme yaparken;
a. Öğrencinin hal ve davranış puanına göre ve disiplin cezası alması durumunda; almış olduğu burs ve
indirim var ise bursu gözden geçirilerek, Davranış ve Disiplin Prosedüründe belirtilen şartlar dahilinde
bursunun ya da indirimin kesilip kesilmeyeceğine okul yönetimi karar verir. Öğrencinin, bir eğitim ve
öğretim yılı içinde iki kez disiplin cezası alması halinde bursu ya da indirimi kesilir.
b. Öğrencinin itibar zedeleyici paylaşım, davranış ve eylemler içinde bulunması halinde bursu kesilir. TEV,
TEVİTÖL ve faaliyetleri ile ilgili konularda öğrenci veya ailesi tarafından TEV ve TEVİTÖL'ün izni
olmaksızın yazılı veya görsel basına, dijital mecralara açıklamada bulunulması ve/veya sosyal medyada
paylaşımda bulunulması halinde bursu ya da indirimi kesilir.
c. Davranış yaptırımı alan öğrenciler okul müdürü tarafından bilgilendirilir.
d. Disiplin ve davranış kural ve uygulamaları, süreç ve sonuçları hakkında öğrenci ve aileleri yazılı olarak
bilgilendirilir.

4.

BURS BAŞVURU – KRİTERLER – TALEP EDİLEN BELGELER

4.1. TEVİTÖL’e İlk Kayıtta Burs Verilmesi:
a. TEVİTÖL’de okumaya hak kazanan öğrencilerin başarısını ödüllendirmek amacıyla; TEV Burs
Komisyonu tarafından LGS ve CAS testi puanları göz önünde bulundurularak, üstün başarılı olan
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adaylar arasından ekonomik gelir durumu dikkate alınmaksızın en fazla 3 öğrenciye %100 burs
verilebilir.
b. TEVİTÖL’de öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin, okula ilk kayıt aşamasındaki burs talepleri,
TEV Burs komisyonu tarafından değerlendirilir. Burs oranı değerlendirmesinde, TEV Burs Talep
Formundaki (Ek-1) bilgiler dikkate alınır.
c. Öğrencinin ve ailesinin burs başvuru sürecinde yanlış beyanda bulunduğu tespit edildiği takdirde
öğrencinin bursu derhal kesilir ve ilgili yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda kanuni faizi ile birlikte
geri ödemesi istenir.
d. Burs başvurusunda istenilecek belgeler madde 4.2’de sıralanmıştır. Bu belgeler 2. aşamaya katılmaya
hak kazanan öğrenciler ve yasal vasi/veli tarafından hazırlanır ve belirtilen tarihlerde okula teslim
edilir.

4.2.Burs Başvurusunda İstenecek Belgeler:
İstenilen belgeler 2.aşamaya katılmaya hak kazanan öğrenci yasal vasi/velisi tarafından hazırlanır ve
Bireysel Değerlendirme aşamasında okula teslim edilir.
a. Çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet'den alabilir)
b. Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin / Kurumlar Vergisi beyannamesinin fotokopisi ve
tahakkuk fişleri
c. Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet'ten)
d. Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri olmadığına / kaydı
olmadığına dair belge (e-devlet'ten), (4A, 4B, 4C)
e. Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (edevlet'ten),
f.

Anne ve baba adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devlet'ten),

g. Anne ve baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten
veya ilgili kurumdan kayıt olmadığına dair belge alınmalıdır.
h. Harp veya vazife malulü̈ sayılanların mensubu olduğu kurumdan alınacak harp veya vazife malulü̈
olduğunu gösterir belge
i.

Herhangi bir borçluluk durumu varsa belgeleri
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j.

Ücretsiz okumak isteyenlerin okul müdürlüğüne sundukları yazılı dilekçeye Özel Öğretim Kurumları
Yönetmeliği’nde belirtilen “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyer
Başvuru Formu (Ek -7)

k. Boşanmış ise velayet durumunu gösteren kesinleşmiş mahkeme kararı
l.

Engelli olanların sakatlık derecesini belirten tam teşekküllü resmi hastanelerden alınmış sağlık kurulu
raporları

m. Öğrenci, 2828 Sayılı Kanun’a göre devletin ya da koruyucu ailenin yanında ise durumunu gösteren
belge
n. Ailede öğrenim gören kardeşlerin öğrenim gördüklerine dair ilgili kurumlardan alınmış belgeler, burs
alan varsa ilgili belgeler,
o. TEV Burs Talep Formu (Ek -1)

4.3. Değerlendirme:
a. TEV Burs Komisyonu, TEVİTÖL Öğrenci Seçimi 2.aşaması sırasında öğrenci yasal vasi/velileri ile
bursluluk mülakatı yapar. Burs talebi olmayan vasi/velilerin bu mülakata girmeleri gerekmez. Yasal
vasi/velileri bursluluk mülakatına girmeyen öğrencilere burs verilmez. Komisyon; burs talebinde
bulunan aileler ile karşılıklı görüşme sırasında; evraklarda beyan edilen bilgilerin doğruluğunu teyit
eder.
b. İlgili yılda burs için başvuran ailelerin gelir dağılımı, beyanları ile görüşmelerdeki cevapları, MEB Özel
Öğretim Kurumları Ek-8 Formu ve TEVİTÖL Burs Değerlendirme Formu, TEV’in ilgili yıl için onaylanan
bütçesi ile birlikte değerlendirilerek öğrenciler için verilebilecek burs oranları öğrenci bazında
belirlenir.
c. Okul müdürlüğü belirlenen burs oranlarını SMS ve e-posta ile velilere bireysel olarak duyurur.
d. Belirlenen oranlar bir liste haline getirilerek tutanağa bağlanır ve Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü
Yöneticisi tarafından TEVİTÖL Yürütme Kurulu’nun onayına sunulur.
e. TEVİTÖL, Yürütme Kurulu’nun uygun görüşü ile belirlenen liste TEV Yönetim Kurulu’na sunulur ve
karara bağlanır. Yönetim Kurulunun kararı sonrası onaylanan liste, Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü
Yöneticisi tarafından velilere duyurulmak üzere Okul Müdürlüğüne iletilir.
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5. Komisyonlar:
a. Okul Değerlendirme Kurulu: MEB Mevzuatına göre belirlenen Okul Müdürü ve iki eğitim
personelinden oluşur.
b. TEV Burs Komisyonu:
i-

Okul Kurucu Temsilcisi veya görevlendirdiği kişi

ii- TEV Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü Yöneticisi
iii- TEV Mali İşler Grup Müdürlüğü Yöneticisi
iv- Okul Değerlendirme Kurulu (Okul müdürü ve diğer iki eğitim personelinden oluşur. Bağlayıcı
olmayan görüşleri alınır.)
TEV Burs Komisyonu TEVİTÖL Yürütme Kurulu tarafından her yıl öğrenci seçim döneminden önce belirlenir.
Yukarıdaki kişilerden en az ikisinin bulunması zorunludur.
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