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ÖZEL NESİBE AYDIN OKULLARI
BURS VE ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİLER YÖNERGESİ

Madde-1
Genel Hükümler
1.1 Amaç
Bu Yönergenin amacı; Özel Nesibe Aydın Okulları öğrencilerine verilecek burslar ve
Ücretsiz Okutulacak Öğrenciler ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
1.2 Kapsam
Bu Yönerge; 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Milli Eğitim
Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre ücretsiz okuyacak ve burs
verilecek, Özel Nesibe Aydın Okulları öğrencilerini kapsar.
1.3 Tanımlar
Bu yönergede geçen;
a. Kanun: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu
b. Yönetmelik: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğini,
a) Burs: Üstün başarılı öğrencilere, eğitim ücretinin tamamını veya bir kısmını karşılamak
üzere yapılan mali desteği,
b) Deneme Sınavları: Yazılı sınavlar hariç, bir öğretim yılı boyunca çoktan seçmeli
sorulardan oluşan tüm sınavları ifade eder.
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c) Ders Yılı: Derslerin başladığı tarihten, sona erdiği tarihe kadar olan süreyi,
d) Değerlendirme Kurulu: Okul Müdürünün başkanlığında, iki eğitim personelinden
oluşan Kurulu,
e) Eğitim Ücreti: İçinde bulunulan öğretim yılı için belirlenen, servis, yemek, kıyafet vb.
hariç olmak üzere salt okul eğitim ücreti tutarını,
f)

Okul: Özel Nesibe Aydın Okulları adı altında, İlkokulları, Ortaokulları ve Liseleri,

g) Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı tarihten sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar
geçen süreyi,
h) Ücretsiz okutulacak öğrenci: Bir ders yılı veya dönem içinde ücretsiz öğrenim gören
öğrenciyi,
i) Yıl Sonu Ağırlıklı Not Ortalaması: Derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders
saatleri toplamına bölümü ile elde edilen notu ifade eder.

1.4 Yetki ve Sorumluluklar
a) Bu yönerge kapsamında verilecek olan burslar ve ücretsiz okuyacak öğrenciler ile ilgili iş
ve işlemler, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve işbu yönergede
belirlenen kriterlere göre, okul müdürünün koordinesinde Değerlendirme Kurulu tarafından
yürütülür.
b) Değerlendirme Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı’nca, 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan M.E.B. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 59. maddesi
hükümlerine uygun olarak oluşturulur ve çalışmalarını yürütür.
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c) Değerlendirme Kurulu; ders yılı başlamadan Eylül ayı içerisinde toplanarak yönerge
ekindeki “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci Başvuruları Değerlendirme
Formu” doğrultusunda başvuruları değerlendirip, ücretsiz okuyacak öğrencileri tespit ederek
ilgililere duyurur ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerler MEBBİS’te oluşturulan
elektronik modüllere işlenir.
d) Okul Müdürü, ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri
alanlardaki başarılarından veya maddi imkânsızlıklarından dolayı öğrencilere karşılıksız olarak
burs verme hakkına sahiptir. Burs verilecek öğrenci tespitine yönelik sınav yapılması halinde,
bu sınavlardan sınav ücreti alınmaz.
e) Bu yönergenin uygulanması, takip edilmesi ve işlemlerin zamanında gerçekleştirilmesinden Okul Müdürü sorumludur. Bir sonraki ders yılı için bursa hak kazanan öğrenciler, her
yıl 10 Eylül tarihinde ilgililere duyurulur.
f) Nesibe Aydın Okulları’nda uygulanan tüm burs ve indirimler (kardeş indirimi, peşin
ödeme indirimi vb.) Kurumun Öğrenci Kayıt Yönergesinin 12. Maddesinde açıklanmıştır.
g) Okul Müdürü, burs verme şartlarını, bursun miktarını, burs süresini ve burs verecekleri
öğrenci ve kursiyer sayısı ile bursun hangi durumlarda kesileceğini belirleyip MEBBİS’te
oluşturulan elektronik modüle girişini yapar ve resmi yazı ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bilgi
vererek uygular.

Özel öğretim kurumlarında burslu okuma hakkı kazanan öğrenci ve

kursiyerler E-OKUL'da oluşturulan elektronik modüle Okul Müdürü tarafından işlenir.
h) Öğrenci İşleri Birimi, bu yönerge gereği burs verilen öğrencilerin formlarını ve varsa
belgelerini, öğrenci dosyalarında saklamakla yükümlüdür.
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Madde-2
Okula Giriş Sınavı Bursu
2.1. Özel Nesibe Aydın Okulları’nın Okullarımıza Giriş Sınavları ya da MEB’in düzenlediği
ulusal sınavlarda okulun belirlemiş olduğu burs kriterlerini yerine getirdiği tespit edilen
öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılı için “Okula Giriş Sınavı Bursu” almaya hak
kazanırlar.
2.2“Okula Giriş Sınavı Bursu” na hak kazanan öğrencilerin, bulundukları sınıfta, Nesibe Aydın
Deneme Sınavları Ortalamasına göre, ilk %15’lik başarı diliminde yer almaları halinde, bursları
1 yıl daha uzatılır. Bursu devam edecek öğrencilerin listesi her yıl en geç 30 Haziran’da ilan
edilir.
Madde 3:
Spor Başarı Bursu
3.1. Özel Nesibe Aydın Okulları öğrencisi olup, tamamlanan ders yılında, okul spor
takımlarında yer alan öğrencilerden, “A Milli Sporcu Belgesi”ne sahip olanlar, takip eden
öğretim yılı yönünden Spor Başarı Bursu kapsamında değerlendirilmeye hak kazanırlar.
3.2. Yukarıdaki koşula göre değerlendirmeye alınan öğrencilerden;
a) Dünya Şampiyonalarına, milli takım kategorisinde katılmaya hak kazanan öğrenciye,
öğrenim ücretinin % 70’i,
b) Avrupa Şampiyonası Finallerine, milli takım kategorisinde katılmaya hak kazanan
öğrenciye, öğrenim ücretinin % 50’si, oranında Spor Başarı Bursu verilecektir.
3.3. Spor Başarı bursuna hak kazanmış öğrencilerin, takip eden yıllarda, “Milli Sporcu
Unvanını” devam ettirmeleri ve belgelemeleri halinde, Başarı Bursları bir sonraki yıl için de
aynı oranda devam ettirilecektir.
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Madde-4
IB Diploma Programı Bursu
4.1. Lise seviyesinde, IB Diploma Programına hak kazanan öğrencilerden, okulun belirlemiş
olduğu burs kriterlerini yerine getirdiği tespit edilen öğrenciler, bir sonraki eğitim yılı için IB
Bursu almaya hak kazanırlar.
4.2. IB öğrencileri, her ders yılının sonunda, bitirilen sınıfa ait; Nesibe Aydın Deneme
Sınavları ortalamasına göre ilk %30’luk dilimdeki öğrenciler arasında yer alırlarsa ve Extended
Essay, CAS

vb. IB

için

gerekli çalışmaları okulun belirlediği tarihlerde teslim

ederlerse; Bursları, aynı oranda bir sonraki yıl için de devam ettirilecektir.
4.3. 4.2 maddesinin gerekliliğinin yerine getirilmemesi durumunda, bursun devam
ettirilmesi için aşağıdaki koşullar aranır:
Bursunun devam etmesini talep eden öğrencinin;
a) TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sınavından 120 üzerinden 100 puan
alması veya
b) SAT sınavından 1600 üzerinden 1400 ve üzeri puan alması veya
c) IELTS (International English Language Testing System) sınavından 9 üzerinden 7,5 ve
üzeri alması veya
d) Cambridge dil sınavlarından CPE (Certificate of Proficiency) sınavından sertifika alması
gerekmektedir.
4.4. IB Programından, çıkış yaparak ayrılarak ulusal programa geçiş yapan öğrencilerin, IB
Bursları iptal edilir.
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Madde-5
İlke Aydın Bursu
5.1. Her yıl, Nesibe Aydın Ankara Okulları’nın ortaokulları 5. Sınıfına; 1 burslu öğrenci,
liselerine 9. Sınıfına ise 1 burslu öğrenci kabul edilmek üzere toplam 2 öğrencinin
başvuruları değerlendirmeye alınır.

5.2. 4. Başvurular, anılan okulların, Okul Aile Birliği yönetimlerine, her yıl 15 Mayıs
tarihine kadar, e-posta ile yapılır. Aşağıdaki koşulların sağlandığını gösteren belgeler eposta ekine eklenmelidir.
5.3. Aşağıdaki şartlara sahip olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınır.
a) Nesibe Aydın Okulları Giriş ve Bursluluk Sınavından en az 1. Asil liste puanı almış
olması
b) Öz anne ve/veya babasının vefat etmiş olması
c) Velisi ya da yasal vasisinin aylık toplam gelirinin, net asgari ücretin 2 katından fazla
olmaması
5.4. Yukarıdaki şartları taşıyan öğrencilerin başvuruları, Nesibe Aydın Okulları Giriş ve
Bursluluk Sınavı puanlarına göre sıralanır ve en yüksek puandaki öğrenciye, anılan burs tahsis
edilir. Bursa hak kazanan öğrenciye; eğitim, yemek, okul servisi, okul kıyafeti, okul kitapları ve
kırtasiyesi ücretsiz olarak sağlanır.
5.5. Ortaokul kademesinde bursa hak kazanan öğrencinin, bursu ortaokuldan
mezuniyetine; lise kademesinde bursa hak kazanan öğrencinin bursu ise liseden
mezuniyetine kadar; Yönetmeliğin 7. maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda
devam eder.
5.6. Bursluluk ile ilgili değerlendirme ve sonuçlandırma işlemleri Okul Aile Birliği
tarafından yapılır.
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Madde-6
Ücretsiz Okutulacak Öğrenciler
6.1. Ücretsiz okuma hakkından yararlanmak için başvuracak öğrencilerin, bir önceki sınıfını
geçmiş olması, disiplin cezası almamış olması ve davranış notunun tam olması şarttır.
6.2. Ücretsiz okuma hakkından yararlanmak için başvuracak şehit veya malûl gazi
çocuklarının ise, ayrıca, ilgili belgeleri ibraz etmesi şarttır.
6.3. Başvuru için, okula kayıt sırasında bir örneği işbu Yönergenin ekinde (Ek-1) yer alan Özel
Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu’nun
eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurularak okul yönetimine teslim edilmesi gerekmektedir.
6.4. Başvurular, Değerlendirme Kurulu’nca değerlendirilerek Eylül ayında sonuçlandırılacak
ve ücretsiz okuyacak öğrenciler tespit edilerek ilgililere duyurulacaktır.
6.5. Ücretsiz okuyacak öğrencilerin başvurusunda ve değerlendirilmesinde, Özel Öğretim
Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Madde-7
Son Hükümler
7.1. Kesinleşmiş disiplin cezası bulunan öğrenciler, hiçbir şekilde değerlendirmeye dâhil
edilmeyecek ve işbu yönergede yer alan burslardan yararlandırılmayacaktır. Burstan
yararlanan öğrencinin disiplin cezası alması halinde bursu kesilecektir.
7.2. Burs kazanmış öğrenciler, Yönetim Kurulu tarafından açıklanan “kardeş öğrenci
indirimi” ve “peşin ödeme” indirimlerinden de, koşullara uygun şekilde ayrıca
yararlanabileceklerdir.
7.3. Aynı yıl, birden fazla bursa hak kazanmış olan öğrencilere, sadece en yüksek orana
sahip burs tipi uygulanır.
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7.4. Gerçek dışı beyanda ya da bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrencinin ücretsiz
okuma hakkı / bursu iptal edilerek, ücretsiz okuduğu dönemlere ait ücretler kanuni faizi ile
birlikte velisinden tahsil edilecektir.
7.5. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Ekinde yer alan Ücretsiz Okuyacak Öğrenci
ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu ile Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci
ve Kursiyer Başvuruları Değerlendirme Formu işbu Yönergenin ayrılmaz ekini
oluşturmaktadır.
7.6. Okul, her eğitim öğretim yılı için; öğrencilerin öğrenim ücretlerinde yapılacak indirim
oranı ile indirim oranında artırım ve eksiltme yapma hakkını saklı tutar.
Madde-8
Yürürlük
Bu yönerge hükümleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak ekleri ile birlikte yürürlüğe
girmiştir.
Ek-1
ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİ VE KURSİYERLERE AİT MEB BAŞVURU FORMU
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EK-7
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİ VE KURSİYER FORMU
1
2
3

4

5

6
8

9

Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik No
Okul ve Dershanelerde sınıfı Diğer
Kurumlarda Öğretim Programı
Durumunuza uygun olan bölümü (x) ile işaretleyiniz.
ÖĞRENCİNİN BİR YIL ÖNCEKİ BAŞARI DURUMU (İlköğretim ve ortaöğretim okulları 2-12 nci
sınıflar için)
Pekiyi
İyi
Orta
ANNE – BABA HAYATTA MI?
Anne veya baba ölü
İkisi de ölü
Anne-baba ayrı
2828 sayılı Kanuna göre devletin himayesi altında
2828 sayılı Kanuna göre koruyucu ailenin himayesi altında
ÖĞRENCİ VEYA KURSİYERİN RAPORA BAĞLI ÖZÜR DURUMU VAR MI?
Hayır
Evet
AİLENİN AYLIK TOPLAM GELİRİ
(*) 750 TL den daha az ise
(*) 751 TL veya 1.500 TL arası ise
(*) 1.501 TL veya 2.500 TL arası ise
(*) 2.501 TL veya 3.500 TL arası ise
(*) 3.501 TL veya 4.500 TL arası ise
(*) 4.501 TL veya 6.000 TL arası ise
(*) 6.001 TL veya 7.500 TL arası ise
(*) 7.501 TL veya 9.000 TL arası ise
(*) 9.001 TL veya 10.500 TL arası ise
(*) 10.501 TL ve daha fazla
AİLEDE BAŞKA ÖĞRENİM GÖREN VAR MI?
Yok
Her bir okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencisi için
Her bir ortaöğretim okulu öğrencisi için
Her bir üniversite öğrencisi için
AİLEDE ÇALIŞANLARIN
Adı ve Soyadı
Yakınlık
Öğrenim
Görevi
İş Adresi ve
Derecesi
Durumu
Tel. No:

(*) Ailenin aylık toplam gelir tutarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlenir.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MÜDÜRLÜĞÜNE
Velisi bulunduğum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘nın ücretsiz okuma hakkından faydalanmasını istiyorum.
Ücretsiz okuma hakkından faydalanması için yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere bu formda vermiş
olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Bu Formda vermiş olduğum bilgilerin doğru olmaması hâlinde velisi
bulunduğum öğrenciye tanınan ücretsiz okuma hakkının sona erdirilmesini kabul ve ücretsiz okuduğu süreye ait ücretleri
kanuni faizi ile birlikte ödemeyi taahhüt ederim.
…/…/……
İMZA
VELİNİN
ADI VE SOYADI
T.C. KİMLİK NO
EV ADRESİ

İŞ ADRESİ

EK-8
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİ VE KURSİYER
BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME FORMU

1

2

3

4

5

6

ÖĞRENCİNİN BİR YIL ÖNCEKİ BAŞARI DURUMU (İlköğretim ve
ortaöğretim okulları 2-12 nci sınıflar için)
Pekiyi
İyi
Orta
ANNE – BABA HAYATTA MI?
Anne veya baba ölü
İkisi de ölü
Anne-baba ayrı
2828 sayılı Kanuna göre devletin himayesi altında
2828 sayılı Kanuna göre koruyucu ailenin himayesi altında
ÖĞRENCİ VEYA KURSİYERİN RAPORA BAĞLI ÖZÜR DURUMU VAR
MI?
Hayır
Evet
AİLENİN AYLIK TOPLAM GELİRİ

PUAN
+ 15
+ 10
+5
+5
+ 10
+5
+ 60
+30

+5

(*) 750 TL den daha az ise
(*) 751 TL veya 1.500 TL arası ise
(*) 1.501 TL veya 2.500 TL arası ise
(*) 2.501 TL veya 3.500 TL arası ise
(*) 3.501 TL veya 4.500 TL arası ise
(*) 4.501 TL veya 6.000 TL arası ise
(*) 6.001 TL veya 7.500 TL arası ise
(*) 7.501 TL veya 9.000 TL arası ise
(*) 9.001 TL veya 10.500 TL arası ise
(*) 10.501 TL ve daha fazla

+ 50
+ 40
+ 30
+ 20
+ 10
- 10
- 20
- 30
- 40
- 50

AİLEDE BAŞKA ÖĞRENİM GÖREN VAR MI?
Yok
Her bir okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencisi için
Her bir ortaöğretim okulu öğrencisi için
Her bir üniversite öğrencisi için
Kurum değerlendirme puanı

+ 10
+ 15
+ 25
+ 20

(*) Ailenin aylık toplam gelir tutarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlenir.

Not: 18 yaşından büyük olup herhangi bir yerde çalışanlar, yukarıdaki tablonun “Ailenin Aylık Toplam
Geliri” bölümü dikkate alınarak değerlendirilir.

