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RIDVAN ÇELİKEL FEN LİSESİ BURS PROGRAMI 
UYGULAMA ESASLARI 

Karar Tarihi: 19/08/2015 
Amaç 
MADDE 1 –  
 

(1) Bu Yönergenin amacı; Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Burs Programı kapsamında sağlanan burslara 
ilişkin uygulama esaslarını düzenlemektir. 
 

 
Kapsam 
MADDE 2 – 
 

(1) Bu Yönerge, Çelikel Eğitim Vakfı’nın kuruluş amacı ve vakıf senedinde yer alan hükümlere 

uygun olarak Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından karar verilmesi halinde geçerli olacak şekilde ve 
Vakıf tüzel kişiliği açısından her hangi bir borç ve taahhüt içermemek üzere, Rıdvan Çelikel Fen 
Lisesi Burs Programı uygulama esaslarını kapsar.  

 
 

Tanımlar 
MADDE 4 – 
 
(1) Bu Yönergede geçen; 
 

 Vakıf, ÇEV  : Çelikel Eğitim Vakfını, 
 Mütevelli Heyet : Çelikel Eğitim Vakfı Mütevelli Heyetini, 

 Yönetim Kurulu : Çelikel Eğitim Vakfı Yönetim Kurulunu, 
 İcra Kurulu  : Çelikel Eğitim Vakfı İcra Kurulunu, 
 Program  : Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Burs Programını, 

 Bursiyer  : Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Bursiyerini, 
 RÇFL , lise  : Rıdvan Çelikel Fen Lisesini, 
 TEOG  : Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (Sınavı) 
 

ifade eder. 
 
 
RÇFL Giriş Bursları ve Koşulları 
MADDE 5 – 
 

(1) Sağlanacak RÇFL giriş burslarının tutarları, süreleri, kontenjanları ve adayların sağlaması 
gereken minimum yerleştirme esas puanı ile ek koşullar her yıl en geç Ağustos ayında Yönetim 
Kurulu kararı ile kesinlik kazanır. 
 

(2) RÇFL giriş bursları kapsamında değerlendirmeye alınabilmek için adayın TEOG yerleştirmeleri 
sonucunda Rıdvan Çelikel Fen Lisesi’ne kesin kayıt yaptırmış olması gerekir.  

 

(3) Adayın o yıl için belirlenen minimum TEOG – yerleştirme esas puanını sağlaması ve ilgili puan 
ve üstünü sağlayan öğrenciler arasında kontenjanlar dâhilinde belirlenen sıralamaya girmesi 
gerekir. 

 

(4) Yapılan sıralamada, sonuncu sırada birden fazla eşit puana sahip adayın olması halinde yaşı 
küçük olan kadın öğrenciye öncelik tanınır. Halen eşitliğin devam etmesi halinde uygulanacak 
yöntem, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

 

(5) Yaş hesaplaması, öğrencilerin resmi kimlik belgelerinde kayıtlı doğum tarihi esas alınarak 
hesaplanır. 

 

(6) Gerek görülmesi halinde, mülakat yer, tarih ve saatleri adaylara öncesinde bildirilmek üzere, 
adaylarla mülakat yapılabilir.  
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RÇFL Başarı Bursları ve Koşulları 

MADDE 6 – 
 

(1) Sağlanacak RÇFL başarı burslarının tutarları, süreleri, kontenjanları ve öğrencilerin sağlaması 
gereken ek koşullar her yıl Ağustos ayında Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır. 
 

(2) RÇFL başarı bursları kapsamında değerlendirmeye alınabilmek için öğrencinin 9. sınıfı 
tamamlamış olması, beklenen not ortalamasına sahip olması ve belirlenen kontenjanlar 

dâhilinde sıralamaya girmesi gerekir. 
 

(3) Yapılan sıralamada, sonuncu sırada birden fazla eşit puana sahip adayın olması halinde yaşı 
küçük olan kadın öğrenciye öncelik tanınır. Halen eşitliğin devam etmesi halinde uygulanacak 
yöntem, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

 

(4) Yaş hesaplaması, öğrencilerin resmi kimlik belgelerinde kayıtlı doğum tarihi esas alınarak 

hesaplanır. 
 

(5) Gerek görülmesi halinde, mülakat yer, tarih ve saatleri adaylara öncesinde bildirilmek üzere, 
adaylarla mülakat yapılabilir.  

 
 

Bursiyerlerin Belirlenmesi ve Devam Koşulları 
MADDE 7 – 
 
(1) RÇFL giriş bursları fonundan yararlanacak öğrenciler, lise kesin kayıtların tamamlanmasının 

ardından; RÇFL başarı bursları fonundan yararlanacak öğrenciler ise ilgili eğitim öğretim yılının 
tamamlanmasına istinaden tespit edilir. 
 

(2) Aday bursiyer listesi Yönetim Kurulu onayına sunulur ve burs teklifi yapılacak öğrenciler 
Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır. 

 
(3) RÇFL giriş ve başarı bursu alan öğrencilerin aldıkları bursların öğrenimleri süresince devam 

edebilmesi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen devam koşullarını sağlaması gerekir. 
 

(4) Bursiyerlerin herhangi bir gerekçeyle RÇFL’den ayrılmaları halinde bursiyerlikleri sona erer. 
 

(5) Aynı öğrenci eş zamanlı olarak iki farklı burs fonundan faydalanamaz. RÇFL başarı bursu 
koşullarını sağlayan öğrenciler arasında hâlihazırda RÇFL giriş bursu alan öğrenciler varsa; bu 
öğrenciler burs miktarı daha yüksek olan burs kontenjanı kapsamında bursiyerliklerine devam 

ederler. Burs fonları arasındaki geçişlerden dolayı doğan boş kontenjanlar için yeni bursiyerler 
belirlenmez. 

 

 
Bursiyerlerin İlan Edilmesi 
MADDE 8 – 

 
(1) Sonuçlar, burs teklifi yapılacak öğrencilere doğrudan ve hazırlanan teklif mektupları aracılığıyla 

bildirilir.  

 
(2) Teklif mektupları öğrencilere elden teslim edilir veya RÇFL kayıtlarında bulunan yazışma 

adreslerine posta yoluyla gönderilir. 
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Burs Programı Kayıt İşlemleri 

MADDE 10 – 
 
(1) Öğrencilerin, teklif mektuplarında belirtilen kayıt belgelerini yine mektupta ilan edilen son 

tarihe kadar ilgili kişilere elden veya posta yoluyla teslim etmesi gerekir. Posta yoluyla 
gönderimi yapılan belgelerdeki gecikme ve kayıplardan Vakıf sorumlu değildir. 
 

(2) Burs programı kayıt belgelerini, eksiksiz ve tam olarak ilan edilen son tarihe kadar Vakfa 

ulaştırmak öğrencinin sorumluluğundadır. 
 

 
Yürürlük 
MADDE 11 – 
 
(1) Bu Yönerge, Mütevelli Heyet onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

 
Yürütme 
MADDE 12 –  

 
(1)    Bu Yönerge hükümlerini, Çelikel Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı yürütür. 

 

 


