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Madde 1. Bu yönergenin amacı, eğitiın ve öğretimin niteligini aılırınanın
yanında öğrencilerin; Özel Bahçeşehir -Oıtaokul ve Liselerini tercih etmelerini
özendirmek, onları başarıya yöneltmek, başarılı olanları ödüllendirmek izere
verilecek "Öğretim Bursu ", " Başarı Bursu", " Okul Akademik Başarı
Bursu"ooBilim-Ödtll Bursu" ve "İndirimlere "ilişkin uygulamaların düzenli bir
biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam:

Madde 2. Bu yönerge, Özdı Bahçeşehir Ortaokul ve Liselerinin öğrencilerine
sağlanacak burslarla ilgili düzenlemeleri ve "İndirimleri" kapsar.

Dayanak;

Madde 3.I4l02l20O7 tarih ve 26436 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5580
Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve 20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Ögretim Kurumları
Yönetmeliği,

Tanımlar :

Madde4.Bu yönergede geçen;

Okul : Öze| Bahçeşehir Ortaokul ve Liselerini ,

Öğretim yılı; ders yılının başladığı tarihten bir sonraki ders yılının başladığı
tarihe kadar geçen süreyi,

DBS;Burs vermek amacıyla, resmi-özel ilkoku1(4.sınıf)ortaoku1 ve liselerde
okuyan öğrencilerin seviyelerinin (düzey)ölçülmesiamacıyla yapılan slnavl,

GDS; Genel değerlendirme sınavını,

Öğretim Bursu; Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre, bir sonraki öğretim
yılnın okul eğitim ücretini tamamen veya kısmen karşılayan öğrenim bursunu,

Özel Bahçeşehir İlkokul-Oılaokul veOkul Akademik Başarı Bursu;
Liselerindeeğitimlerine devam eden

L

oğrencilerinin "Genel Değerlendirme



Sınavı" sonundaki sıralamaya göre verilecek olan bir sonraki öğretim yılı okul
ücretini tamamen veya kısmen karşılayan öğrenim bursunu tanımlar.

Madde S.Başvuru yeri ve şartları :

1)ÖğretimBursu Sınavına başvuru, Öze| Bahçeşehir Ortaokulu ve
Liselerine,Şubat ayı içerisinde belirtilen tarihler arasında, öğrenci tarafindan
internet aracılığıyla ya da okullara bizzat gelerek başvuru formu doldurularak
yapılır.

2) Bursluluk sınavı ücretsiz yapılacaktır

(3) Öğretim Bursu sınayına katılacak öğrencilerde aranacak şartlar
şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) İlkokul 4.sınıf , ortaokul 5.6.7 .8. sınıf ; Lise9. 10. 1 1 .sınıföğrencisi olmak,
c) Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç olmak
üzere bulundukları sınıfta bir yıllık olmak.
ç) Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında, slnavın yapıldığı ders yılında okuldan
tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza a|mamış olmak.
d) Bahçeşehir okullarından birinde okuyor olmamak,

Madde6. Özel Bahçeşehir Ortaokul ve Liselerinden birinde yapılan Öğretim
Bursu sınavında başarı gösteren öğrencilerden;

1. Burs kazandığı okula kesin kayıt yaptıran öğrenciler bursluluk hakkından
yararlanabilir.
2. Ara sınıflara kayıt olacak öğrenciler için de Başarı Bursu Duzey Belirleme
Sınavı uygulanır ve alınan puana göre bursluluk verilebilir.

Öğretim Bursu:

Madde 7: Resmi-özel ilk ve ortaokul öğrencileri ile resmi-özel oftaöğretim
okullarındaokuyan öğrencilere uygulanacak olan "Öğretim Bursu-Düzey
Belirleme Snavı "sonucuna göre, öğrencilerin başarıları ile doğru orantılı
olarak karşılıksız olarak öğretim bursu verilir.
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Düzey (Seviye)Belirleme Sınavında;4.5.6.7.sınıflar seviyesinde: 700.00 Puan
üzerinden:

Düzey (Seviye)Belirleme Sınavında;9.I0.11.sınıflar seviyesinde:500.00 Puan
üzerinden;

1. (Enaz485 Puan alan) l Öğrenciye % 80
2. (Enaz475Puarıalan) l Öğrenciye %o60

3. (En az460 Puan alan) 1 Öğrenciye Yo40

oranlarında öğretim bursu verilir.

Ögretim bursu, sadece okulun eğitim ücretini kapsamakta olup; yemek, kıyafet,
servis, kitap, ücretini kapsamaz.

Madde 8:
a) Öğretim bursunun kesilmesini gerektiren nedenler oluşmadığı sürece, burs
uygulaması okulunöğretim süresince (döfi yıl) devam eder.
b) Öğetim bursu a\maya hak kazanan öğrenci, öğretim bursu hakkı kazandığı
okulda eğitimini tamamlamak zorundadır.

SINAVLAR

Madde 9: Okul yönetimleri, öğretim ve akademik başarı bursu kazananları
belirlemek amacıyla; sınavların hazırlanması, sınavlarla ilgili duyuruların
kamuoyuyla paylaşılması, smavln zamanında ve belirlenen kurallara uygun
olarak, güven ortamı içinde gerçekleştirilmesi, burs kazanan öğrenci velilerinin
bilgilendirilmesi,kayıt sürecinde gerekli rehberliğin yapılması, kayıt yaptıran
öğrencilerin uyum süreci programlnın hazırlanıp uygulanması, öğrencilerin
akademik başarılarırun yanında bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerinin
izlenmesi ile görevli ve sorumludur.

Okul yönetimlerince, yönerge hükümlerine uygun olarak; her yıl öğretim bursu
verilecek öğrencileri belirlemek üzere, kurum dışındaki resmi-özel ilk(4.sınıf)ve
ortaokullar (5.6.7.8.) ile resmi-özel ortaöğretim okullarında 9.10.11. Sını
öğrencilerine şubat ayında ooBursluluk Sınavı-Dizey Belirleme Sınavı" uygular

Özel Bahçeşehir İlkokul-Oıtaokul ve Liselerinin birinde eğitim ve öğretimine
devam eden 4.5.6.7 .8.9,10,1 1 ..sınıf öğrencilerine birinci yarıyıl boyunca yapılan
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l. (En az 685 Puan alan) 1 Öğrenciye o/o 80
2. (Enaz675 Puanalan) 1Öğrenciye 0A60

3.(En az660 Puan alan) 1 Öğenciye o/o40



"Genel Değerlendirme Sınavı" uygulanır.Öğrencilerin Okul Akademik
başarıları belirlenir. Başarısı yüksek olan ilk üç öğrenciye "Akademik Başarı
Bursu" verilir.

Sınavlar;
Ortaokulda: Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ,fen ve teknoloji, İngilizce ,

derslerinden;

Lisede ise tüm derslerden okul yönetimlerinin belirleyeceği sayıda soru
hazırlattırı 1 arak uy gul an ı r.

Öze| Bahçeşehir İlkoku0-Ortaokul ve Liselerinin birinde eğitim-öğretime
devam eden öğrenciler , ÖĞRETİM BURSU SINAVINA giremezler.

Madde l0.Başarı Bursu : Türkiye genelinde yapılan TEOG sonucuna göre
ilindeki başarı sıralamasında aşağıda belirtilen yüzdelere göre Bahçeşehir Okulu
Liselerini tercih etmeleri durumunda ikişer öğrenciye burs ödülü verilir:
İlk 1OO'e giren öğrenciye %1OO eğitim bursu,
İlk 200'e giren öğrenciye Yo75 eğitim bursu,
İlk 250'e giren öğrenciye %50 eğ\tim bursu,
İlk 300'e giren öğrenciye % 25 eğitimbursu.

Okul Akademik Başarı Bursu:

Madde 11:Özel Bahçeşehir İlkoku0-Oıtaokul ve Liselerinin birinde okuyan 4-
1 1. sınıf öğrencilerine, bir önceki eğitim-öğretim yılındaki başarıları ve
uygulanacak olan Genel Değerlendirme Sınavı sonuçlarına göre ilk üç slrayı
alan öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı için başarı bursu verilir.

Okul Akademik Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrenciler arasında eşitlik
varsa öğrencinin o yılki İngilizce dersindeki ağırlıklı puan ortalamasına göre
sıralama yapılır. E,şitliğin devam etmesi durumunda eşitliği paylaşan öğrenciler
burstan yararlandırılır.

Yılsonu Başarı Puanı , ve Genel Değerlendirme Sınavı puanlarına göre yapılan
sıralama sonucunda kendi sınıf düzeyinde 1.olan öğrenciye bir sonraki öğretim
yılı için Yo 40, 2.olan öğrenciye oA30, 3.olan öğrenciye %20Oku| Akademik
başarı bursu verilir.

Okul Akademik Başarı Bursu, sadeçe öğrencinin hak kazandığı eğitim-öğretim
yılını kapsar, bir sonraki öğretim yılı için hiçbir hak doğurmaz.
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Başarı Bursu kazanan öğrenciler burslarını bir sonraki eğitim öğretim
yılında kullanırlar.

Madde l2:Okul Akademik Başarı Bursu Başvuru Koşulları:

Özel Bahçeşehir Ortaokulu ve Liselerinin birinde kayıtlı öğrenci olmak.

Öğenci velisinin çocuğunun sınava girme isteğini beliıten dilekçeyi intemet
ortamında ya da okul müdürlüğüne vermesi gerekmektedir.

Madde 13:Başvuru süresi, sınav tarihi ve saati:

Okul Akademik Başarı Bursu Sınavı her yıl şubat ayında okul müdürlüklerinin
belirleyeceği gün ve saatte yapılır.

Sınavlarla ilgili her türlü açıklama ve bilgiler; elektronik ortamda öğrenci
velilerine ve kamuoyuna duyurulur.

Madde l4:Başarılı olduğu Genel Müdürlükçe kabul edilen maddi imkanları
sınırlı öğrencilere bursverilebilir.

Madde 15. Bilim - ÖOtll Bursu : Resmi nitelik taşıyan yurt dışı bilimsel
yarışmalarda dereceye giren öğrencilere (bireysel) aşağıdaki tabloya göre takip
eden eğitim öğretim yılı için burs ödülü verilir.

DERECE [urusraRARASl
1 |.zı oo

2 Pı"ıo
fo

Madde 16. Ücret İndirimi :

1.Özel Bahçeşehir İlkoku0-Oıtaokul ve Liselerinin birinden mezun olanların
çocukları oA20,

2. Özel Bahçeşehir İlkokul-Ortaokul ve Liselerinin birinde çalışan
öğretmenlerin çocuklarına %50 ücret indirimi uygulanır.
3.Kardeşler :

Kardeşi,Bahçeşehir İlk-Orta-liselerden birinde öğrenim görmekte olan
öğrencilere, birinci kardeş için öğretim ücretinin o/o|O'u, ikinci kardeşe YoIS'i
,üçüncü kardeşe Yo20 oranında ücret indirimi yapılır.
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Madde 17. Bursların Devam Etmesi : Akademik başarı bursları yıllık ,Bilim
ÖOtll Bursu ve Ögrenim Bursuokulun öğretim süresincedir. (Dört yıl)Ancak,
bursların devamı öğrencinin "Disiplin Cezasl" almaması, sınıf tekrarına
kalmaması ve bursluluk kriterlerinin sürekliliğinin sağlanması halinde devam
eder.

Madd e l"8. Burs Seçimi :Öğretim Bursu, Başarı Bursu , Bilim-Ödül Bursu ,

Okul Akademik Başarı Bursugibiburslardan birden faz|a burs
öğrenciye, yüksek olan burs oranl uygulanır.

Madde 19. Milli Eğitim Bakanlığı Öze| Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki
"Ücretsiz ve Burslu Okuyacak Öğrencilerle İlgili Hususlar" aynen uygulanır.

Yürürlük
Madde 20. İş bu yönerge ( 20) maddeden ibaret olup, Kurucu Şirket Genel
Müdürlüğü ve Kurucu Şirket tarafından kabul edildiği tarihten itibaren
yürürlüğe girer. 2015-2016 öğretim yılından itibaren uygulanır.

Yürütme
Madde 21. Bu yönerge hükümleri Bahçeşehir Okulları A.Ş Genel
Müdürlüğütarafindan yürütülür.

GeçiciMadde
Madde 1. Bu yönergenin kabul edildiği tarihten önce verilmeye başlanmış olan
burslar, kayıtlı olduğu okuldan mezun oluncaya kadar aynı oranlarda devam
edecek olup, 20|5-2016 eğitim öğretim yılından itibaren iş bu yönerge
hükümleri aynen uygulanacaktır.
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