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ANKARA ÖĞRETİM DERNEĞİ 
TEVFİK FİKRET EĞİTİM VAKFI 

TEVFİK FİKRET EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ AŞ.’NE BAĞLI OKULLARDA 
ÜCRETSİZ VE BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ 
 

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Tevfik Fikret okullarında ücretsiz veya burslu 
okutulacak öğrencilerin oranı, kabul şartları, başvuru ve seçimleriyle ilgili 
usul ve esasları düzenlemektir. 

 
KAPSAM 
 

MADDE 2- Bu yönetmelik, Tevfik Fikret Okullarında ücretsiz veya burslu okutulacak 
öğrencilerin oranı, kabul şartları, başvuru ve seçimleriyle ilgili usul ve 
esasları kapsar. 

 
DAYANAK 
 

MADDE 3- Bu yönetmelik, 08.02.2007 tarih ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Kanununa ve 25.08.2011 tarih ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü 
ve 36 ıncı maddeleri gereği Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya 
Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik ve Tevfik 
Fikret Eğitim Vakfı Senedine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
TANIMLAR 
 

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen: 
 

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını, 
b) Vakıf: Tevfik Fikret Eğitim Vakfını, 
c) Vakıf Yönetim Kurulu: Tevfik Fikret Eğitim Vakfı Yönetim Kurulunu, 
d) Okullar: Ankara Özel Tevfik Fikret Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve 

Anadolu Lisesi ile İzmir Özel Tevfik Fikret İlkokulu, Ortaokulu, Anadolu 
Lisesi ve Fen Lisesini, 

e) Genel Müdür: Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları ve İzmir Özel Tevfik 
Fikret Okulları Genel Müdürünü, 

f)  Kurum Müdürü: Ankara ve İzmir okulları bünyesinde yer alan kurumların 
müdürlerini, 

g) Ücretsiz Okuyacak Öğrenci: Bir öğretim yılı içinde ücretsiz okuyacak 
öğrenciyi, 

h) Vakıf Bursu: Bakanlığın tespit ettiği ölçütlere göre ücretsiz okuma 
hakkından yararlanamadığı halde maddi imkânsızlığı olan öğrencilere 
karşılıksız verilen ücretsiz okuma hakkını, 

i)  Vakıf Başarı Bursu: Ortaokulumuzu bitiren öğrencilerden not ortalaması 
esas alınarak, Vakıf Yönetim Kurulu kararınca değişik oranlarda verilen 
ücretsiz okuma hakkını, 

j)  Özel Başarı Bursu: Spor, Sanat, Fen ve Matematik alanlarında 
yarışmalarda derece alan öğrencilere verilen % 20 oranında ücretsiz 
okuma hakkını, 

k) Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı tarihten, sonraki ders yılının başladığı 
tarihe kadar geçen süreyi, 

 ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

ÜCRETSİZ OKUTULACAK ÖĞRENCİLER 
 

ÜCRETSİZ OKUTULACAK ÖĞRENCİLERİN ORANI 
 

MADDE 5- İçinde bulunulan öğretim yılında okutulmakta olan öğrenci sayısından, 
okulların 12. sınıf öğrencilerinin sayısı düşüldükten ve bir sonraki öğretim 
yılında Anaokulu ve İlkokul 1. sınıfa kaydedilecek öğrenci sayısı eklendikten 
sonra bir sonraki öğretim yılının öğrenci sayısı belirlenir. Bu sayının 
Bakanlıkça ve Vakıf Senedince belirlenen oranındaki öğrenci sayısı bir 
sonraki öğretim yılında ücretsiz okutulacak öğrenci sayısını oluşturur.  

 Ücretsiz okutulacak öğrenci sayısı tespit edilirken 0,5 ve daha yukarı çıkan 
kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanır. 

 
ÜCRETSİZ OKUTULACAK ÖĞRENCİLERİN DAĞILIMI 
 

MADDE 6- Okulların kayıt koşullarını yerine getirerek kesin kayıt yaptırmış olan şehit, 
malul gazi ve koruyucu aile çocuklarına ücretsiz okuma hakkından 
yararlandırmak üzere öncelik verilir. 
Ücretsiz okutulacak öğrencilerin sayısı okullar arasında dengeli olarak 
dağıtılır. Bir okul seviyesinde başvurunun az olması halinde diğer okullardan 
yapılan başvurularla ücretsiz okutulacak öğrenci oranı tamamlanır. 

 
BAŞVURU ŞARTLARI 
 

MADDE 7- Okullarda ücretsiz okumak için başvuracak öğrencilerde; 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 
b) Okullarda ücretsiz okuyacak öğrencilerin bir önceki sınıfını tüm 

derslerden başarılı olarak geçmiş olması, 
c) Okullarda ücretsiz okuyacak öğrencilerin ilköğretimde “Kınama” 

yaptırımı almamış olması, ortaöğretimde davranış puanının indirilmemiş 
olması, 

şartları aranır. 
Şehit veya malul gazi çocuklarında bu şartlar aranmaz ancak şehit veya 
malul gazinin mensubu olduğu kurumdan alınacak şehit veya malul gazi 
belgesi istenir. 

 
BAŞVURU 
 

MADDE 8- Her öğretim yılında, kurumda ücretsiz okuma hakkından yararlanmak 
isteyen öğrencilerin velileri bu isteklerini kuruma kayıt sırasında, “Özel 
Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyer Formu”nu 
(Ek-7), “Aile Hakkında Ek Bilgiler Formu” nu (Ek-1) doldurup formdaki 
beyanları ile ilgili resmi belgelerden oluşan bir dosya ve dilekçe ile başvurur. 

 
DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULMAYACAK BAŞVURULAR 
 

MADDE 9- Başvuru dosyasında “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak 
Öğrenci ve Kursiyer Formu”nu (Ek–7) eksik dolduranların veya 
dosyalarında eksik belge bırakanların başvuruları değerlendirmeye 
alınmaz. 

 
Kesin kayıt koşullarını yerine getirmiş olan şehit ve malul gazi çocuklarının 
ücretsiz okuma hakkından yararlanmak üzere yapacakları başvurular 
değerlendirmeye tabi tutulmadan ve kontenjana bakılmaksızın kabul edilir. 
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ÜCRETSİZ OKUMAK İSTEYENLERİN KONTENJANDAN AZ OLMASI 
 

MADDE 10- Ücretsiz okuma hakkından yararlanmak üzere başvuranların sayısının 
kontenjandan az olması halinde Vakıf burslarına yapılan başvurulardan 
uygun olanlar ücretsiz okuma hakkından yararlandırılır. 

 
ÜCRETLERİN İADESİ 
 

MADDE 11- Ücretsiz okumaları uygun bulunan öğrencilerden alınan ücretler, öğretim 
yılının başlamasından sonra iki ay içinde veliye iade edilir. 

 Ücretsiz okuma hakkını kazanan öğrencilerin velileri daha önce ödedikleri 
ücretlere ait verilen fatura ve makbuzların asıllarını kuruma iade etmek 
zorundadır. 

 
ÜCRETSİZ OKUMA SÜRESİ 
 

MADDE 12- Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrencilerin bu hakları sadece o öğretim 
yılı için başarıları ve olumlu davranışları devam ettiği sürece geçerlidir.  

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 
VAKIF BURSU 

 
VAKIF BURSU 
 

MADDE 13- Bakanlık tarafından belirlenen ücretsiz okutulacak öğrenci oranına ek 
olarak, 

a) Derslerinde belirli bir başarıyı sürdüren, Bakanlığın tespit ettiği ölçütlere göre 
ücretsiz okuma hakkından yararlanamadığı halde ekonomik desteğe ihtiyacı 
olan öğrencilere, 

b) Tevfik Fikret Ortaokullarında kesintisiz olarak okuyan ve derece ile bitiren 
öğrencilere,  

c) Vakıf veya okullarda kadrolu olarak çalışan personelin, kura ile kesin kayıt 
hakkı kazanmış çocuklarına Toplu İş Sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği 
öğrencilere Vakıf bursu verilir. 
Vakıf burslarının oranı her öğretim yılı için Vakıf Yönetim Kurulunun aldığı 

kararla belirlenir.  
 
BAŞARI BURSU 
 

a) Akademik Başarı Bursu 
1) Ankara ve İzmir Özel Tevfik Fikret Ortaokullarını derece ile tamamlayan 

öğrencilerin not ortalamaları esas alınarak, her okulda ilk beşe giren 
öğrencilere %100, 6-10. sırada yer alan öğrencilere %50, 11-15. sırada 
yer alan öğrencilere %25 oranında burs verilir. (İzmir Özel Tevfik Fikret 
Ortaokulu için 2018-2019 öğretim yılı itibariyle 2. madde yürürlüğe 
girecektir.) 

2) İzmir Özel Tevfik Fikret Ortaokulunu derece ile tamamlayan öğrencilerin 
not ortalamaları esas alınarak, ilk üçe giren öğrencilere %100, 4-6. sırada 
yer alan öğrencilere %50, 7-9. sırada yer alan öğrencilere %25 oranında 
burs verilir.  

3) Bu burslardan yararlanabilmek için öğrencimizin kesin kaydının Haziran 
ayının son iş gününe kadar yaptırılması gerekir. 

4) Lise ve Fen Lisesinde okuyan öğrencilerimizin bu haklarının devam 
edebilmesi için, en az 80.00 puan ortalaması ile bir üst sınıfa geçmesi 
gerekir. 
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5) Resmi yollardan öğrenci değişim programı veya velinin zorunlu resmi yurt 
dışı görevi nedeni ile yarım dönem veya bir öğretim yılı yurt dışına 
okumaya giden öğrencilerin başarı bursu döndüklerinde devam eder.  

6) Okullarımız arasındaki nakillerde öğrencinin başarı bursu aynı koşullarda 
devam eder. 

7) Başarı bursunun sürekliliği için kurumlarda öğrencinin kesintisiz 
öğretimine devam etme şartı aranır. 

 
Ayrıca İzmir okulumuz için 

- Kurumumuz dışındaki ortaokullardan Fen Lisesi 9. sınıfına MYS sonuçlarına 
göre aşağıda belirtilen oranlarda ve sayıda en yüksek puandan en düşük 
puana sıralama yapılarak oluşacak oranlarda; 

 
MYS PUANI BURS ORANI 

(%) 
ÖĞRENCİ 

SAYISI 
1.ye 100 1 

2. ve 3.’ye 50 2 
4. ve 5.’ye 25 2 

 
- Kurumumuz dışındaki ortaokullardan Anadolu Lisesi Hz. veya 9. sınıfına 

MYS sonuçlarına göre aşağıda belirtilen oranlarda ve sayıda en yüksek 
puandan en düşük puana sıralama yapılarak oluşacak oranlarda; 

 
MYS PUANI BURS ORANI 

(%) 
ÖĞRENCİ 

SAYISI 
1.ye 100 1 

2. ve 3.’ye 50 2 
4. ve 5.’ye 25 2 

     başarı bursu verilir. 
 

b) Özel Başarı Bursu 
• Spor 
• Sanat 
• Fen – Matematik alanlarında 
Yetkili kurumlar tarafından düzenlenmiş ve ilgili Bakanlık onayı ile 
gerçekleştirilen Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda okulumuzu temsilen 
katılan ve bu yarışmalarda ilk üç dereceye giren Tevfik Fikret Okulları 
öğrencilerine Vakıf Yönetim Kurulu’nun yapacağı değerlendirme sonucu   % 
20 oranında “Özel Başarı Bursu” verilebilir. 

 
VAKIF BURSUNA BAŞVURU ŞARTLARI 
 

MADDE 14- Vakıf Bursuna başvuracak öğrencilerde; 
a) Okullarda ücretsiz okuyacak öğrencilerin bir önceki sınıfını tüm 

derslerden başarılı olarak geçmiş olması 
b) Bir önceki öğretim yılında ortaokulda kınama yaptırımı almamış olması, 

ortaöğretimde davranış puanı indirilmemiş olması 
şartları aranır. 

 
VAKIF BURSUNA BAŞVURU 
 

MADDE 15- Her öğretim yılında, kurumda ücretsiz okuma hakkından yararlanmak 
isteyen Tevfik Fikret Okulları öğrencilerinin velileri bu isteklerini kuruma 
kayıt sırasında, “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve 
Kursiyer Formu”nu (Ek–7) doldurup formdaki beyanları ile ilgili resmi 
belgelerden oluşan bir dosya ve dilekçe ile başvurur. 
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 Veli başvuru formunda belirttiği bilgileri belgelemekle yükümlüdür. Eksik 
belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

 
VAKIF BURSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

MADDE 16- Başvuruların bitimini takip eden işgününden itibaren Öğrenci İşleri Müdür 
Yardımcısı, ücretsiz okuma hakkından yararlanmak üzere başvuran 
öğrencilerin “Okul İçi Durum Saptama Formu”nun (Ek–2) ilgili müdür 
yardımcısı, Okul Disiplin Kurulu Başkanı, Öğrenci Davranışları 
Değerlendirme Kurulu Başkanı ve ilgili sınıf / sınıf şube rehber öğretmeni 
tarafından doldurulmasını sağlar. Doldurulan formlar öğrencinin burs 
başvuru dosyasına eklenir. 

 Vakıf Burslarına yapılan başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi 
İnceleme Kurulu ve Değerlendirme Kurulu tarafından yapılır. 

 
İNCELEME KURULU 
 

MADDE 17- İnceleme Kurulu, Öğrenci İşleri Müdür Yardımcısı başkanlığında müdür 
yardımcıları, bir Okul Disiplin Kurulu Üyesi öğretmen, bir Öğrenci 
Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Üyesi öğretmen ve rehber 
öğretmenlerden oluşur. 

 
İNCELEME KURULUNUN GÖREVLERİ 
 

MADDE 18- Vakıf Bursuna başvuran her öğrenci için Okul İçi Durum Saptama Formu 
doldurulup başvuru dosyası tamamlandıktan sonra İnceleme Kurulu 
Öğrenci İşleri Müdür Yardımcısı başkanlığında toplanır. 

 İnceleme Kurulu gerek gördüğü durumlarda başvuru dosyasına eklemek 
üzere veliden ek belge talep edebilir. Veli iki iş günü içinde bu belge / 
belgeleri tamamlamakla yükümlüdür. 

 Başvuru dosyalarında yer alan bilgi ve belgeler incelenerek, ücretsiz okuma 
hakkından yararlanabilecekler (grup 1), Vakıf Bursundan 
yararlanabilecekler (grup 2) ve başvurudaki beyanları gerçek dışı olduğu 
kanaatine varılanlar (grup 3) olarak sınıflanır. İnceleme Kurulu yaptığı bu 
çalışmayı tutanakla belgelendirir. 2. gruba ve 3. gruba alınan her başvuru 
için ise tutanağa gerekçeler eklenir. Ayrıca İnceleme Kurulu, Değerlendirme 
Kurulu’na göndermek üzere 2. gruba alınan başvuruları     1 Numaralı Forma 
Göre oluşturulan Toplam Puan Tablosu’na (Ek–3) işler. 

 İnceleme Kurulu Başkanı çalışmalarını tamamladığında tutanakları ve 1 
Numaralı Forma Göre Toplam Puan Tablosunu Okullar Genel Müdürüne 
sunar. Değerlendirme Kurulu toplanana kadar başvuru dosyalarını Öğrenci 
İşleri Bürosunda muhafaza eder.  

 
DEĞERLENDİRME KURULU 
 

MADDE 19- Değerlendirme Kurulu, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı’nın veya Vakıf 
Yönetim Kurulu’nun seçeceği bir üyenin başkanlığında, Genel Müdür, 
Kurum Müdürleri, Öğretmenler Genel Kurulu’nda seçilen bir branş 
öğretmeni, bir rehber öğretmenden oluşur. 

 Değerlendirme Kurulu, İnceleme Kurulu çalışmalarını tamamladıktan sonra 
belirlenen günde toplanır. 

DEĞERLENDİRME KURULUNUN GÖREVLERİ 
 

MADDE 20- Değerlendirme Kurulu, başvuruları incelemeye başlamadan önce ücretsiz 
okutulacak öğrenci sayısını ve Vakıf Bursu verilecek öğrenci sayısını ayrı 
ayrı belirler. 

 İnceleme Kurulu tarafından 3. gruba ayrılan dosyalarda gerçek dışı bulunan 
belgeler ve/veya tereddüt uyandıran başvuruları inceler ve değerlendirmeye 
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alınıp alınmayacaklarına karar verir. Değerlendirmeye alınacak dosyaları 1. 
gruba ekler. 

 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak 
Öğrenci Başvuru Değerlendirme Formuna (EK–8) göre başvuruları 
değerlendirip ücretsiz okuyacak öğrencileri tespit eder.  
Ücretsiz Okuma Hakkından yararlanamayan öğrencilerin başvuruları Vakıf 
Bursu verilecekler arasında tekrar değerlendirmeye alınır. Bunun için, Kurul, 
öğrencinin başarı durumunu, ailenin ekonomik durumunu göz önünde 
bulundurarak her öğrenci için 1’den 100’e kadar puan takdir eder.  

 Öğrenciler aldıkları değerlendirme puanlarına göre büyükten küçüğe 
sıralanır ve vakıf bursu verilecek öğrenciler belirlenmiş olur. 

 Değerlendirme Kurulu’nun belirlediği ücretsiz okutulacak ve vakıf bursu ile 
okuyacak öğrencilerin listesi Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı’nın 
onaylamasından sonra velilere duyurulur. 

 
VAKIF BURSUNUN SÜRESİ 
 

MADDE 21 – Vakıf bursu ile ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrencilerin bu hakları 
yalnız o öğretim yılı için geçerlidir.  
Akademik başarısı nedeniyle vakıf başarı bursu alan öğrencilerin burslarının 
devam edebilmesi için yılsonu başarı puanlarının 80,00’dan az olmaması, 
Eğitim dönemi içerisinde kınama yaptırımı almamış ve davranış puanı 
indirilmemiş olması gerekir.  

 
İNDİRİM UYGULAMASI 
 
MADDE 22 – Bursa hak kazanan öğrenci aynı zamanda indirimden de yararlanıyorsa, 

en yüksek olanını ve bir hakkını kullanabilir. 
  

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

 
DOSYA VE DEFTER TUTMA 
 

MADDE 23 –Burslu ya da ücretsiz okuyacaklarla ilgili ilan, başvuru, kurul kararları, 
öğrenci ve kursiyer listeleri, sonuçların tebliği ile ilgili yazılar ve benzeri 
evrakı okullar altı yıl; diğer kurumlar en az üç yıl muhafaza etmek üzere 
gerekli dosya ve defterleri tutmak zorundadır. 
Defter, dosya ve kayıtlar, istenen bilgileri içermesi ve yılsonunda çıktısı 
alınması şartıyla kurum müdürlüğünce onaylanmak koşuluyla elektronik 
ortamda da tutulabilir. 

 
GERÇEK DIŞI BİLDİRİMDE BULUNMAK 
 

MADDE 24 – Gerçek dışı bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrencinin, ücretsiz 
okuma hakkı veya bursu kurum müdürlüğünce iptal edilir. Ücretsiz okuduğu 
veya burs aldığı dönemlere ait ücretler kanuni faizi ile birlikte ödettirilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
 

SON HÜKÜMLER 
 

YÜRÜRLÜK 
 

MADDE 25 – Bu yönetmelik 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.  
 Bu yönetmeliğin 13.maddesinde yer alan Başarı Bursu bölümünün a-2 bendi 
2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer. 
 
YÜRÜTME 
 

MADDE 26 – Bu yönetmelik hükümlerini Vakıf Yönetim Kurulu yürütür. 
 


