
i. "*** T .C .
M İL L Î EĞİT İM B A K A N L IĞ I  

Y enilik  ve E ğitim  T ek nolojiler i G enel M üdürlüğü

Sayı : 8 8 0 1 3 3 3 7 -8 2 1.05-E.212067 
K onu: B ursluluk Sınav İzni

07.01.2016

.....................V A L İL İĞ İN E
(İl M illi Eğitim  M üdürlüğü)

İlgi: Ö zel Ö ğretim  K urum lan  G enel M üdürlüğü 'nün 04.01.201 6 tarihli ve  93778809-405.
99-E. 18553 sayılı yazısı.

A nadolu  K ültü r-B ir D erneği B aşkanlığı'n ın . Türkiye gensli resm i/özel tüm  ilkokul 
(2, 3 ve 4. sınıf), ortaokul (5, 6 ve 7. sınıf), lise ve dengi okul (9, 10 ve 11. sınıf) 
öğrencilerine yönelik  "B urslu luk  S ın a v ı” yapılm ası isteğ ine ilişk in  ilgi yazı ve ekleri 
incelenm iştir.

Söz konusu  etk in liğ in ; Türkiye C um huriyeti A nayasası, M illi Eiğitim T em el K anunu 
ile T ürk  M illi E ğitim inin  genel am açlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlem elerde 
belirtilen  ilke, esas ve am açlara  aykırılık  leşi.il e tm eyecek  şekilde, denetim leri ilgili okul, 
il/ilçe m illi eğitim  m üdürlükleri tarafından  gerçek leştirilm ek  üzere, de ısle rin  aksatılm am ası 
kaydıyla, gönüllü lük  esasına  göre yapılm ası hususunda bilg ilerin izi ve gereğini rica ederim .

D inçer A TEŞ
B akan a. 

G enel M üdür

EK : İlgi yazı ve ekleri (12 sayfa)
Not: Etkinlik detaylarına YEGİTEK'e ait aşağıdaki adres Ozsrir den ulaşabilecektir. 

http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-v3-etkinlik-duyiirulari/vategoii/l8

D A Ğ ITIM  : 
Gereği:
B Planı

Bilgi:
Tem el E ğitim  G enel M üdürlüğü
O rtaöğretim  G enel M üdürlüğü
D in Ö ğre:im i G e ıe l M üdürlüğü
M esleki ve T eknik  Ö ğretim  Genel M üdürlüğü
Ö zel Ö ğretim  K urum lan  G e re l M üdürlüğü
Ö zel Eğitim  ve R ehberlik  H izm etleri G en.M üd.
A nadolu  K ü ltü r-B ir D em eği

Teknikokullar - 06500 Yenimahalle/ANKARA  
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr 
e-posta: yegitek@meb.gov.tr

YEĞİTEK bilgi için: Yaşar ŞAHİN (Uzm. Öğrt.) 
Tel : (0 312) 296 94 40 
( aks: (0312)223 87 36

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://ıîvraksorgu neb yov.tr İid-isin d e iicd 3 0 -0 6 a8 -3 5 9 c l-  9 d 2 0 - 6 4 1 7  kodu ile teyit edilebilir.

http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-v3-etkinlik-duyiirulari/vategoii/l8
http://www.meb.gov.tr
mailto:yegitek@meb.gov.tr
http://%c4%b1%c3%aevraksorgu


T.C.
MİLLÎ EĞİTİM E AKAJ'LIĞJ 

Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü

Sayı : 93778809-405.99-E.18553 04.01.2016
Konu: Bursluluk Sınavı İzni

YENİLİK VE EĞİTİM T E K N O L O JİL E R İ G EN E L MÜDÜRLÜĞÜNE

İ lg i : a) İstanbul Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 3 1/12/2015 tarihli ve 13579635 sayılı 
yazısı,

b) M illî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği,
c) 07/03/2012 tarihli ve B.C8.0.YET 00.20.00.0/3616 (2012/13) sayılı Genelge,
d) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim K ,ırum xrı Ge ıel M üdürlüğünün 28/02/2015 

tarihli ve 2243911 sayılı 2015/5 Genelge.

İstanbul İlinde faaliyette bulunan Anadolu Kültür-Bir Derneği Başkanlığının 
16/01/2016 tarihinde Türkiye genelinde bursluluk sınavı düzenlemek istediklerine ilişkin ilgi 
(a) yazı ve ekleri incelenmiştir.

İlgi (b) Yönetmeliğin burs verilme şartları ve oranı başlığı altındaki Madde 62/1 ve 
2'nci fıkraları ile Genel M üdürlüğümüzün ilgi (d) Genelgesini ı 16 ve 17'nci maddelerindeki 
hükümler doğrultusunda Valiliklerce gerekli tedbirle) alınmak şartıyla sıııavm yapılması 
Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmekte olup, ilgi (c) Genelge çerçevesinde Genel 
Müdürlüğünüzce değerlendirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Öm er Faruk YELKENCİ 
Genel M üdür V.

EK:
1 -İlgi (a) yazı ve ekleri

M E B  B esev ler K am pusu  E B lok B eşevler; A N K A R A  
E lek tron ik  A ğ: h ttp ://ookgm .m sb .gov .tr

A y m tı l ı  b ilg i iç in : E lif  Ç E V İK  Ş e f  
T el: (0  31 2 ) 4132504

http://ookgm.msb.gov.tr


T.C.
İSTANBUL V A L İL İĞ İ 

İl M illi Eğitim  M üdürlüğü

Sayı : 50720270-410.01 -E. 1357 9635 31.12.2015
KonurBursluluk Sınavı İzni

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA 
(Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü)

İlgi : 31/12/2015 tarih ve 135 73019 sayılı Ahmet Sait YURTSEVEN’e ait dilekçe.

Anadolu Kültür - B ir Demeği Başkanlığı 16/0 './20 i5 tarihinde Türkiye genelindeki 
üye okullarında bursluluk sınavı talepleri ile ilgili ilgi ya;'ı ve ekleri ilişikte sunulmuştur... 

Bilgilerinizi arz ederim.

Dr. M uam m er YILDIZ 
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

Ek:
1- İlgi Dilekçe ve Ekleri

İraran Ûktem Cad. No:l Sultanahmet- Fatih / İSTANBUL 
Elektronik Ağ: www.istanbul.meb.gov.tr

Ayrmltb bilgi için: Hülya BOLÛKBAŞI 
Tel: 0 212) 528 36 6i - 455 0 400/ 382

http://www.istanbul.meb.gov.tr


T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ 

ANADOLU KÜLTÜR-.B-İR DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

Sayı: 270
K onu: B urslu luk Sınavı İzni

31.12.2015

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞ İTİM  MÜDÜRLÜĞÜNE 
İSTANBUL

Anadolu Kültür-Bir Demeği olarak 16.01.2016 tarihinde Türl i> e genelindeki üye okullarımızda 

yapmayı planladığımız bursluluk sınavı için izin tıılep ectyort; .  3 u  hususta;

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Anadolu K ültlir-B ir Derneği B aşkanı
Ah meı

E K LER

• Bursluluk Sınavı Şartnamesi

T .C .
VALİLIÖI
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BURSLULUK SINAVI VE BURS HİZMETLERİ ŞARTMAI 1ESÎ

ANADCLU KÜLTÜR-15İR DERNEĞİ BAŞKANLIĞI 
BURSLULUK SINAVI VE BURS HİZMETLERİ ŞARTN AMESİ

(31.12.2015)

A.KONU

Anadolu Kültür-Bir derneğine bağlı okullarda Tam Bursla ve K srni Burslu olarak eğitim alacak 
öğrencileri belirlemek.

B.AMAÇ

Bursluluk sınavının amacı 2015-2017 eğitim öğ etim vılınd.) Anadolu Kültür-Bir derneğine 
bağlı okullardaTam Burslu ve Kısmi Burslu eğitim alacak öğrencilerin Türkçe, Sosyal Bilimler, 
Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce ve Din Kültürü derslerine ait ünite ve konularda test 
tekniğine dayalı başarı ve bilgi düzeylerini ölçmektir.

C.YASAL DAYANAK

20 Mart 2012 Tarihli Resmî Gazete'nin 28239 s<:yı ile yayınlanan IVIilii Eğitiri Bakanlığı Özel 
Öğretim Kurumlan Yönetmeliğindeki 3urs verilme koşul ve oranları

MADDE 62

(1) Ders ya da sınavlardaki başarılan veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri 
alanlardaki başarılarından veya maddi imkânsızlıklarından dolayı öğrenci ve 
kursiyerlere kurumlarca karşılıksız olarak bur; verilebilir. Kurumlar burs verilecek 
öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik sınav yapmak istemeler: durumunda bu 
sınavlardan sınav ücreti alamazlar.

(2) Kurumlar, burs verm? şartlarını, bursun miktarını, burs süresini ve burs verecekleri 
öğrenci ve kursiyer sayısı ile bursun hangi durumlarda kesileceğini belirleyip il Millî 
Eğitim Müdürlüğüne bilgi vererek uygular.

(3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Burslu OKUmcya hak kazananlardan ju rs  verilmesine 
esas olan belgeler dışında burslu öğrenci/kursiyere maddi yükümlülük getirecek 
herhangi bir belge düzenlenemez.

(4) Burslu okutulacak cğrenci ve kursiyerlerin cranı vesa sayısı kurumca belirlenir. 
Burslu okutulacak öğrenci ve. kursiyerlerin oranı, ücretsiz okutulacakların oranının 
dışında tutulur.

(5) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Kurumda, öğrenimi süresince burslu olarak okutulan 
öğrenci veya kursiyerler başarısı davam ettiği sürece bu haktan yararlandırılır. 
Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için 
ücret talep edilemez.

MADDE 63
M i ı n i f  Mimi n m ı  w ı ı ı ı — r r ın n w m it i i ı r r ı m  •ıı ııııı t n u B i u t m & r  a « * ı j k  j ü , İ « İ İ ü mmmmmmmmmt
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BURSLULUK SINAVI VE BURS HİKMETLERİ ŞARTNAMESİ

(1) Okullarda öğrenciler e;

a) Bir yıllık öğrenim ücretinin bir kısmının veya i anamın m karşılanması,

b) Öğrenimi süresince öğrenim ücr etinin karşılanması,

c) Bir yıllık kırtasiye masrafının karşılanması,

ç) Bakanlığın resmî okul öğrencileri için tespit ittiği en az burs miktarı kadar 
harçlık ve benzeti şekillerde burs verilebilir.

(2) Okullar dışındaki diğer kurumlarca öğrenci veya kursiyerlere;

a) Öğrenim ücretinin karşılanmışı,

b) Kırtasiye masrafının karşılanma:

cj Bakanlığın resmî okul öğrencileri için ispit ettiği en az turs miktarı kadar 
harçlık ve benzeri şekillerae turs verilebilir

(3) (Değişik:RG-5/7/2014-2905î, ÖzeI öğretin kurumlarındc burslu okuma hakkı 
kazanan öğrenci ve kursiyerler MEBBİS'te oluşturulan elektronik modüllere işlenir.

D,BURSLULUK StNAVî VE BURSLULUK HAKKI IE İLGİLİ KOŞULLAR 

Kapsam, Tanıtım, Başvurular ve Katilım Usulleri:

1. Sınav uygulaması kurulularımızda kayıtlı öğrencilerimiz ile birlikte kurum dışından 
başarısını ölçmek, sınav deneyimini geiişt 'm et ve bursluluk haklarınc an yararlanmak 
isteyen aday öğrencileri de kapsar

2. Anadolu Kültür-Bir derreğine bağlı okullarda, Bursluluk Sınavı uygulcmasının duyuru 
ve tanıtımı amacıyla yabaların izin verdiği ölçüde yerel ve ulusal medya organlarında 
çalışma yürütür, outdocr reklam alanlarında gerekli izinleri almak koşuluyla reklam ve 
tanıtım görseli kullanabilir, internet ve Sosya Medya reklam aklilarında gerekli 
izinleri almak koşuluyla bilgilendirme yapı abilir. Yine b.j kapsamda talep eden okul ve 
eğitim kurumlarında resmi izinle bilgile nd rme yakabilir.

3. Smava, kurumumuzdan ve kurum dışından başvuru yapan aday öğrencilerden 
herhangi bir gerekçe ile ücret talep edilmez, sınavın tüm aşamaları ücı etsiz yürütülür.

4. Okullarımızda devam eden öğrencilerimiz sınava doğrudan başvurrruş olarak kabul 
edilir okullarımız dışından başvuran ada>j öğrencilerin başvurulan bireysel ve digital 
ortamda alınır.

5. Sınava başvuruda tüm öğrencilerimize ve acay öğrencilere sınava giriş belgesi 
düzenlenir ve adayların bu belge ve geçerli bir kimlik belgessî ile iinava girmeleri 
sağlanır.

6. Sınava dışarıdan katılan aday öğrenciler eksik lulge ile :;ın<iv/a girdiklerinde bursluluk 
haklarından yararlanamazlar.



BURSLULUK SINAVI VE BURS HİZMETLERİ ŞAf !'NAM ESİ

7. Sınava dışarıdan katilar aday öğ'enc' ker.dti yerine bir başkssını sınava soktuğu ve bu 
durum tespit edildiği tasdirde burstuk k hüklannı kulla ıamez.

8. Sınav başvuruları Anadolu Kültür-Bir cerneğhe bağl okullarımla 1 ettiği tarihler 
arasında yapılır. Bu tarihlerden önce ve sonra s rıav başv jrusu kabul edilmez.

Sınavın İçeriği ve Uygulanacak Sınıf Düzeyleri:

9. Sınav, İlkokul, ortaokul ve Lise düzeylerindeki 4 far<lı sınıf düzeyinde ayn ayrı 
uygulanır.

10. Sınav soruları, uygulanacak sınıf düztiyirs kadîirki müfredatı köpsa)’sp, sonraki sınıf 
düzeylerinin müfredat dağılımı sınavda sc 'gulanrnaz,

11. Sınavlardaki sorular öğrencilein eğitim aldığı o ; j l  ve sın f düzeyine göre 4 temel bilim 
ile dil bilim ve din kültüıü dallarına aittir.

12. Sınavda hangi dersten kaç soru yöneltileceği ve tüm sınavın test dağılımının nasıl 
olacağı merkezi sınavlardaki gene! dağılımla orantlı olarak zümreler ve ölçme 
değerlendirme tarafından belirlenir ve başvuru kitapçığında adayların bilgisine 
sunulur.

13. Sınav tek gün ve tek seansta uygulanabileceği gibi, faı'kiı gün ve farklı seanslarda da 
uygulanabilir. Sınavın uygulanacağı gün ve seanslar başvuru kitapç ğında adayların 
bilgisine sunulur.

14. Sınav soruları farklı güii ve seanslarda uygulama yapıldığında da eşitlikçi, denk ve 
adaletli ölçme değerlendirme açısından aynı sorulardan oluşur. Çoklu seans 
gerektiren sınavlarda soruları aynı ama dizilimi farklı som kitapçıkları kullanılır.

15. Uygulama genel eğitin ve akademik takvim aksatmayacak şekilde hafta sonu 
Cumartesi veya Pazar yj, da katılım yoğun jğurı.ı ,jöre \ e * ik günde yapılır.

16. Sınav soruları uygularm: tarih ve seansla ına katlar güvenlikli ortamlarda saklanır ve 
sınav güvenliğine azami dikkat edilir.

Sınav Tekniği ve Yöntemi:

1 7 .Sınavların eğer test tekniğine göre yapı acaksa sorular tek cevaplı çoktan seçmeli 
şıklardan oluşur. Uygulanacak sınav taktiğinde yapılacak bir değişiklik zümreler ile 
rehberlik ve ölçme değerlendirme uzmanlarının kararı i e değişi irilir.

18. Test tekniğine dayalı yspılan sınavlarda aday öğrenciler soruları optik form üzerine 
kodlar ve okuma işlemleri digiral ortamda sınav uygulamasından hemen sonra yapılır.

19 .Test tekniği dışındaki bir yöntemin uygulanması durumunda acaylar cevapları 
kurumun belirlediği cevap kâğıtlarına yazar ve pua ilama yine kurum tarafından 
belirlenen öğretmenler t:arafından yap lir.



BURSLULUK SINAVI VE BURS HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ

Sınav ve Kişisel Bilgi Güvenliği:

20. Anadolu Kültür-Bir derneğine bağlı okuilardacevaplan dırma işiem, yapılan (adaylar 
tarafından kullanılan) optik formlar {cevap kâğ :ları) sır avın y aptldığı gün kargo veya 
diğer gönderme usu;leri i'e Derneğe bağlı kuranların Ölçme Değerlendirme 
Merkezine ivedilikle ve güvenli bir şekildi.' gönderilir.

21. Sınav uygulamasına ilişkin tüm seanslar, değerlendirme ve nceleme süreci 
tamamlanmadan soru kitapçıkları öğrenci e paylaşılma:' ve digital ortamda 
yayınlanmaz.

22. Adaylar tarafından kullanılan soru kitapçıkları inceleme istekleri ve yeniden 
değerlendirme talepleri doğrultusunda uygulamanın yapılacağı okulda 15 gün 
boyunca arşivlenir ve güvenli ortamda saklanır

23. Sınav soru kitapçıkları uygulamaının tamamlanmasından 15 gün sonra sınava katılan 
öğrencilere istekleri doğrultusunda verilir. Kitapçıklar 30 gün sonumla geri dönüşüm 
yöntemi ile imha edilir.

24. Sınava ait bireysel değerlendirmenin yapılabilmesi ve bursluluk hal:k nın verilebilmesi 
için aday öğrenciye ait kimlik ve iletişim bi11 ileri sınavca kullanılan optik forma 
kodlatılır.

2 5 .Sınav uygulamasında aday öğrenciler tarafından k o Ja ıa rı kişisel bilgiler (Kimlik, ve 
İletişim bilgileri) ve değerlendirme sonrasında oluşan performans b lgileri (başarı ve 
burs bilgileri) güvenli bir şekilde saklanır ve üçüncü teı aflarla kesinlikle paylaşılmaz.

26. Sınav uygulaması öncesinde ve anında adaylara sınavda kuiianacadarı gereçler ile 
sınav sonrasında Derneğe bağlı kurumlan ve hizmetlerini tanıtıcı broşür, katalog, 
hediye ve promosyonlar verilebilir.

Uygulama ve Değerlendirme İşlemleri:

27. Adaylar sınava, giriş belgelerindeki £ün ve seansta yine belgede belirtilen okul ve 
sınav salonlarında katılırlar.

28. Sınavda salon görevlisi olarak bulunan gözetmenler, ::ırav anı güvenliğinden ve aday 
öğrencileri doğru bilgilendirmeden sorumludurlar.

29. Sınav güvenliği konusunda MEB ve OîiYM'nin Mrıav anı güvenlik kurallan geçerli olup, 
güvenliği ihlal eden aday öğrencilerin sınava devam etme erine izin verilmez ve 
durumu bu kapsamda olan aday öğrencilerin sınav evrakı değerlendirme işlemine 
alınmaz.

30. Bursluluk Sınavının yapıldığı gün ve seanslarda Anadclu Kültür-Bir derneğine bağlı 
okullardaöğrencilerine yönelik bir eğitim programı jlanlanmaz ve ilgili gün ve 
seanslarda ders içi ve ders dışı kurumsal bir başka etkinlik düzenlenmez.

31. Değerlendirme işlemi sınava katılan tüm adaylara ait tüm optik formların (cevap 
kağıtlarının) digital okuma işlemi tamamlandıktım sonra yine digital ortamda yapılır.

!MUI!!i!IU».UWaill:il»Hill ■ İHI I SU lil 18 IHI il
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BURSLULUK SINAVI VE BURS HİZMETLERİ ŞARTIM V1ESÎ

32. Sınav sorularında bilimsel, pedagoji}; ve teknik iair ha:a yine okulun ilgili zümreleri ve 
kurullarınca tespit ec ildiği taktirde sınav değerlendirmesinin dıjında tutulur ve 
adayların puan ve hak kaybıra uğramamaları sağlanır,

33. Test tekniğine dayalı sınavların değerlendirme işleminin ilk aşamasında ilk ve ortaokul 
düzeyinde doğru cevapladıkları soru sayısı üzerinien hesaplama yapılır, tise 
düzeyinde ise 1 yanlış cevabın, 1 doğru cevabı 'A oran.nda eks İtmesi esasına göre tüm 
aday öğrencilerin test t est ve dersde's ham pusuları netleri) hesaplanır

34. Sonraki aşamada MEB ve ÖSYM tara.ndar uygulanan er son yıla ait derslerin 
netlerini hesaplama katsayıları kullanılarak tüm :ıdayI ır n TEOG ya c;ı Sözel, Sayısal ve 
Eşit Ağırlıklı puanları hesaplanır. Puan türlerine ait isimler yürürlükteki merkezi sınav 
ile eşdeğer olarak değiştirilebilir.

35. Hesaplanan puanlar adaylarda sınav b linçini geliştirmek ü;:ere MEB ve ÖSYM'nin 
uyguladığı maksimum ve minimum sını lar içinde hesaplanır. (Bu lesaplama en az 
100, en fazla 500 puar, esasıma göre yapılır. Yürürlükteki merkezi sınav puanlamasına 
göre gerek duyulduğurda bu değerler değiştirebilir.

36. Adayların hesaplanan TEOG puanları Bu sluluk Sınavı olarak kabul edilir veya 3 sınav 
puanının aritmetik ortalaması dikkate alınarak ayrıca tek puane dönüştürülmüş " 
Bursluluk Sınavı Puanı" hesaplarır ve adayların bursluluk hakkı ile ilgili 
derecelendirme yüksekten düşüğe doğru bu puandaki aaşarı düzeyine ve sıralamaya 
göre yapılır.

ı

Sonuçların İlan edilmesi ve S o ıuç Raporlamalar ı:

37. Değerlendirme ve derecelendirme sonuçları sınav u\( u amasının tamamlanmasından 
en geç bir hafta (7 iş günü) sonra tamamlanıp, karne \/a web ortamında ilan edilir.

38. Sınav sonuç karnesinde adayların sınav performansları ders, test, p jan  ve Bursluluk 
Puanı anlaşılîr bir şekilde yer alır. Aylıca sınava la:ılan tüm acaylar arasındaki 
sıralama değerleri karna ile adayların bilgisine sunulur

3 9 .Sınav sonuçlarına ait özet bilgiler ve ed e  edilen burs oranları bir kereye mahsus 
olmak üzere SMS yoluy=a aday öğrencilere/velüere gönderilir.

Bursların Kazanımı, Geçerliliği ve Tamamlanma: ma İlişkin Ht suskır:

40. Verilecek burs sayısını aynı puan düzeyinde daha fazla sayıda adayın geçmesi 
durumunda Anadolu Kültür-Bir demeğine bağlı okullarınikinci bir sınav ve 
değerlendirme yapma hakkı saklıdır. 3u husus başvuru broşürlerinde adaylara 
duyurulur.

41. Sınav güvenliği ve diğer sebeplerle ‘espit edilemeyen ve hak:;ız ycnıemlerle sınavda 
yüksek puan alarak h ik  eden diğer ad:ıy öğrencilerin önüne geçtiği tespit edilen 
adaylar için de ikinci air sınav ve değerlendirme vapma hakkı saklıdır. Bu husus 
başvuru broşürlerinde «daylara duyurulur.
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42. Burslar eğitim öğretim ücretler nirı ve dokiinan giderlerinin tamamı veya bir kısmını 
kapsadığından sınavda elde edilen burslar bir nakdi değer olarak hesaplanmaz, 
öğrencinin Anadolu Kültür-Bir derııeğ ne bağlı okullararesmi kaydının yapılması 
durumunda geçerlilik kazanır.

43. Burs elde etmesine rağmen Anadolu Kültür-B r derneğine bağiı okullararesmi kaydını 
yaptırmayan aday öğrencinin madci ve nakdi herhangi bir hakkı doğmaz ve bu 
doğrultuda bir talepte bulunamaz.

44. Adayın hak ettiği burs, ilgili Anadolu <ül ür-Bir derneğine bağlı okuliardayine ilgili yıla 
ait eğitim ve öğretim ücretlerine oranlanarak hesaplanır ve bu hakkı kazanan 
öğrenciler kazandıkları bursun cışında kalan ücretleri bîiirlenan usu ve esaslara göre 
ödemeyi kabul ve taahhüt ecerler.

45. Anadolu Kültür-Bir derneğine bağlı okullar, kcizanılan bursun kullanıma başlanması 
(Kayıt tarihleri sınırlaması) ile ilgili bir sûre cısrtlanuısına gittiği ta<tirde bunu, aday 
öğrenciler için hazırlanan broşür ve doküman arda anlaşılır bir dil ve yazı fontu ile 
ifade eder.

46. Aday öğrencilere verilen burs öir öğretim yılını (2 yarıyılı) kapsar, sonraki yıllarda 
bursun hangi oranda ve koşullarda devam edeceği adayın akedamik başarısı ve 
yapılacak diğer uygulamalarda elde edeceği performansa göre Anadolu Kültür-Bir 
derneğine bağlı okullartarafından yeniden belirlenir.

47. Bursluluk sınavında elde edilen burslar kuruır tarafından verilen diğer indirimlerle 
birleştirilemez.

48. Burslu öğrencinin herhangi bir sebeple Anadclu Kültür-Bir derneğine bağlı 
okullardanakil veya başka yollarla kaydını sildirmesi durumunda d zamana kadar 
kullandırılan bursun miktarı geriye dönük olarak öğrenciden talep edilir.

49. Burslu öğrenci herhangi bir sebeple ArıadoİJ Kültür-Bir derneğine bağlı 
okullardannakil veya başka yolla kaydını sildirmek için başvurduğunda e-okul 
sistemindeki resmi işıemierin tamamlandığı tarihten itibaren bursluluk ile ilgili 
kazanımlarım kaybeder, ileriye dönük her hangi bir hak talebinde bulunamaz.

50. Daha önceden burs kazanmasına rağmen kaydını sil Ji 'ip burs hakkını kaybeden ve 
yeniden nakil yoluyla Anadolu Kültür-Bir derneğine bağlı okullara dönen bir aday 
öğrenci önceki haklarını kaybetmiş sayılır ve önceki burs hakkına yönelik bir talepte 
bulunamaz.

51. Elde edilen burs sadece bu hakkı kazanan öğrenci için kullanılır, burs hakkı bir başka 
kişiye/öğrenciye devredilemez.

52. Bursluluk Sınavında elde edilen buislar be irienen oranlar ile Anadolu Kültür-Bir 
derneğine bağlı okullaıdaayrı sınıf düzeyi bulunan her okulunda goçerlidir ve aday 
öğrenci bu hakkı belirlenen yıla mahsus olarak stediği Anadolu Kii'tür-âir derneğine 
bağlı okulda kullanabilir.

5 3 .Anadolu Kültür-Bir derneğine bağlı okular arasında nakil gerçekleştiren öğrencinin 
bursluluk hakkı geçtiği diğer Kurumunda da ayrı ölçütlerle devam eder. Burs oranında 
herhangi bir kesintiye gidilmez.

54. Anadolu Kültür-Bir derneğine bağlı okullar ara» ndaki nakillerde kısrri burs elde eden 
öğrencinin, burs kapsamı dışındaki ücretleri belirlenirken liseler arasındaki eğitim ve
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doküman ücretleri farklılığı dikkate alınır ve bu Hî j er  geçiş yaptığı yeni okulun 
ücretlerine göre yeniden belirlenir.

55. Herhangi bir sebeple eğitim öğretim faaliyetlerini scnlandıran Anadolu Kültür-Bir 
derneğine bağlı okullardanbirinde kayıtlı ı:üm öğrencilerin b-irsluluk hakları, 
öğrencilerin ancak başka bir Anadolu Kültür-Bir derreğine bağlı ckıılanakli yapılarak 
devam ettirilir. Durumu bu kapsamda olan Anadolu Kültür-Bir derneğine bağlı 
okullardanbaşka bir okul veya kuruma g:;çen adayların kalan burs haklan geçerliliğini 
yitirir,

56.28239 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği kapsamında ysr alan diğer burs 
haklarının kullanımı (Şohit, gazi, maîul çocukla ı gibi..) bu şartname hükümlerimden 
ayrı olarak ilgili yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

57. Gerek Bursluluk Sınavı ile, gerekse 28239 sayılı yönetir elikte belirt len diğer usullere 
göre belirlenen burslu öğrenci sayıları Milli Eğit m Bakanlığı nın bu konudaki kanun ve 
yönetmeliklerinde belirtilen sayıdan az olanı.] >. Anadolu Kültür-Bir derneğine bağlı 
okullardaher okulu yar,al prosedürlere ııygun sayıda öğrenciye bunlu olarak eğitim 
hizmeti vermeyi kabul ve taahhüt eder.

58. MEB Yönetmeliklerinde beyan edilen dis plin kurallarını ihlal eden ve Anadolu Kültür- 
Bir derneğine bağlı okullardadisiplin kurulu tarafından okulla ilişiğinin kesilmesine 
karar verilen öğrenciler bursluluk haklarını kaybederler.

59. Verilecek bursun geçer ilik süresine, devamına ve bu sözleşme metninde beyan edilen 
diğer hususlara ilişkin bilgi ve kararlar kesin kayıt anında 2 nüsha olarak hazırlanıp 
imza altına alınır ve bir nüshası arşivlenmek üzere saklanıp diğeri aday öğrenci 
velisine verilir.

60. Bursluluk süreci ile ilgili ihtilaflarda ihtilaf yaşayan öğrenci ve Aradolu Kültür-Bir 
derneğine bağlı okul, bağlı olduğu ilin ida i mahkemeleri yetkilidir.

Ahnt it Sait YURTSEVEN 
Anadolu Kültür-Bir Derneği Başkanı

ınıiHiMiia ııııııii! um u 11 imaca ı ü im ı at imamı
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ANADOLU KÜLTÜR E fR DERNEĞİ BAŞKANLIĞI 
BURSLULUK SINAVI 2015 -20:15 YILINA YÖNELİK UYGULAMA!AR 

SINAVIN UYGULANACAK SİNİ ? DÜZEYLER :

Bursluluk Sınavına 2015-2016 öğret m yılında il <okulların 2, 3 </e 4. sınıflarında ortaokulların
5, 6 ve 7. Sınıflarında eğitim alan öğrenciler ile listîlerîn 9 İD ve 11. Sınıfında eğitim alan 
öğrenciler katılacaklardır.

SINAV UYGULAMA TARİHİ

Bursluluk Sınavları 16 Ocak 2016 Cumartesi günü sınav uygulaması olan türr. okullarımızda 3 seans 
halinde yapılacaktır. Sınav ilkokul düzeyinde her sınıf için 6ü dakika crtaoku! ve Usa düzeyinde ise her 
sınıf içi 90 dakikadır. Aday öğrenciler bu 3 seanstan sadece fı.ıine ye içendi sınıf difcuyine uygun olan 
sınava katılacaklardır.

1. Seans: 1 0 :0 0 -1 1 :3 0 Arası
2. Seans: 12:30 -1 4 :0 0  Arası
3. Seans: 15 :00-16:30 Arası

SÎNAVLARINİÇERİĞİ

İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri içh  uygulanacak s ra\ n çeı i ; i şöyledir;

İLKOKULLAR ORTAOKULLAH
SINAV DERSLERİ 2. SINIF 11 i i  illi;!! I 1 il! 1 Kİ8 1  I S I  M i l 1

Türkçe 10 10 10 10 10 10
Matematik 10 10 10 10 10 10
Fen Bilimleri - 10 10 10 LO 10
Hayat Bilgisi...... .....v.....  . ............  İ-. 10 10 - - - ;
Sosyal Bilgiler - - ■10 10 10 10
İngilizce 10 10 10 10 :ıo 10
Din Kültürü - - - 10 10 10
Toplam Soru Sayısı; i 40 !IH İİ İtti iII I  İlil İÜ! 11 IH İ l  1

Sınav Siiresi 60 Dakika 60 Dakika 60 Dakika £0 Dakika 90 Dakika 90 Dakika

Lise Öğrencileri için uygulanacak sınavın içeriği şöylec r;

TEMEL LİSELER

I SİNAV DERSLERİ ■inginin H in :ııiiHsı:ısM
Dil Anlatım ve Türk Edebiyatı 2C 20 20
Sosyal Bilimler 2G 20 20
Matematik 20 20 20
Fen Bilimleri 20 20 20

ismiimhmiiiiiİHi m n ı ı ı ı  ı ı u ı  a  a m ı ı  mm m ı ı ı u a « » m . 3 i i ı r ; . u a s *  m
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İngilizce 10 10 10

■ B f f liiiriflIVIIIIMM M B i i M M I l B I M l I i l I f f l M i l
Sınav Suresi 90 Dakika 90 Dakika 90 Dakika

BURS VERİLECEK ADAY ÖĞRENCİ SAYILARI VE VERİLECEK BURS ORANLARI

Sınav Puanları 100-500 aralığında hesaplanacakt r. Bursluluk hakkını hem sıralama, hem de puan 
barajını geçenler elde edecektir. Burslu uk oranları her sınıf düzeyi içn ayrı ayrı hen puan, hem de 
sıralama olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

I-5arası-5Ö ğr3nci 
5-10 Arası -  5 Öğrenci
I I -  20 Arası -10 Öğrenci
21 -  40 Arası -  23 Öğrenci 
41 -  60 Arası -  20 Öğrenci 
61-100 Arası -  40 Öğrencî 
101 -  200 Arası -100 Öğrenci 
201 -  500 Arası -• 300 Öğrenci 
501 ve üstü Katılımcı Sayısınca

(4-7C puan üstü ise) 5İ100 Burs 
(45C Puan ıt üstü ise ) %?5 3urs 
(400 Puarı vs- Üstiı se) %60 3urs 
(350 Puan ve Üstü ise) %50 âurs 
(30G Puan ve Üstü ise) 9sv40 3urs 
(25C Puarı ve Üstiı se) %.30 Burs 
(Puan sınırs z) %20 B jrs 
(Puan sınırs2) % 10 Eıırs 
(5ın< /a kcitıian her ces) %5 Eurs

SINAV UYGULAMASI YAPILACAK OKULLAR!;

Anadolu Kültür-Bir derneğine bağlı okulların ilkokul, ortaokul, tem el lise düzeylerinde aynı 
gün ve seanslarda uygulama yapılacaktır.

J1.12.2qi5

f  \
Ahmet Sait „( 

ArıaooluKijîfi^-'Şş ^ m e lj i  Başkanı


