
     
 
 

 
MİMAR SİNAN EĞİTİM KURUMLARI 

İLKOKUL VE ORTAOKUL BURS YÖNETMELİĞİ 
 
 

1.0      AMAÇ:  
Bu yönetmelik Mimar Sinan Özel İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerin akademik, 
sosyal, sportif ve sanatsal başarılarına belirli oranlarda burs verilerek ödüllendirilmesini düzenler, 
yetki ve sorumlulukları belirler. 

 
2.0      UYGULAMA ALANI: 

Bu yönetmelik Mimar Sinan Özel İlkokulu ve Ortaokulunda okumakta olan mevcut öğrencileri ve 
yeni kayıt olacak öğrencileri kapsar. 
 

 
3.0     AKADEMİK BAŞARI BURSU: 

Mimar Sinan Özel İlkokulu 4.sınıflarında ve Mimar Sinan Özel Ortaokulu 5. , 6. ve 7. sınıflarında 
eğitim gören öğrencilere bir ders yılı içindeki akademik başarı derecelerine ve okul davranış, 
disiplin kriterlerine göre Burs Değerlendirme Kurulu kararı ile bir sonraki ders yılında burs hakkı 
sağlanır. 

 
4.0 BURS SÜRESİ:  

Öğrenciler başarılarına göre her yıl yeniden değerlendirilir. Başarı Bursu sadece öğrencinin hak 
kazandığı eğitim yılını kapsar, daha sonraki eğitim yılları için hiçbir hak doğurmaz. 

  
5.0 BURSUN VERİLEBİLECEĞİ SINIF SEVİYELERİ:  

Başarı Bursu için öğrenciler 4. Sınıfta değerlendirilir ve 5. Sınıfta bursu kullanır; 5. Sınıfta 
değerlendirilir ve 6. Sınıfta bursu kullanır; 6. Sınıfta değerlendirilir ve 7. Sınıfta bursu kullanır, 7. 
Sınıfta değerlendirilir ve 8. Sınıfta bursu kullanır. 

  
6.0 AKADEMİK BAŞARI DEĞERLENDİRME ESASLARI: 

Öğrencinin “Akademik Başarı Bursu” değerlendirilmesinde, 4. 5. 6. ve 7. Sınıf öğrencilerinin eğitim-
öğretim yılındaki başarılarına göre aşağıda belirtilen oranlar dikkate alınır: 

 
 1. YBP (Yılsonu  Başarı Puanı)   %50 
 2. YDP (Yabancı Dil Puanı )  %25 
 3. GDS (Genel Değerlendirme Sınavı) Ortalaması   %25 
 

 
6.1 Öğrencinin derslerden aldığı yılsonu puanları, o derslere ait haftalık ders saati ile çarpılarak ağırlıklı 

yıl sonu puanları hesaplanır. Her öğrenci için derslerin ağırlıklı yıl sonu puanları toplamının o 
derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile yıl sonu başarı puanı (YBP) hesaplanır. 

 
6.2    Yabancı dil dersi için ise öğrencinin dönem içinde almış olduğu Yazılı, Proje görevi, Performans       

görevi ve Ders içi performans notlarının aritmetik ortalaması alınarak yıl sonu yabancı dil puanı 
(YDP) hesaplanır.  

 
6.3    Genel Değerlendirme Sınavı (GDS) ilgili sınıf seviyesine göre okul yönetiminin belirlediği sayıda 

Mimar Sinan Eğitim Kurumları tarafından uygulanan bir sınavdır. Öğrencinin yıl içerisinde yapılan 



tüm GDS’ lerden aldığı puanların aritmetik ortalaması alınarak GDS ortalaması hesaplanır. Genel 
Değerlendirme Sınav ortalamasının bursluluk değerlendirmesine alınması için öğrencinin en az iki 
GDS’ ye girmesi zorunludur. Genel Değerlendirme sınavlarının telafisi yapılmaz.   

 
7.0 EŞİTLİK DURUMU:  

Burs hakkı kazanan öğrencilerin eşit puan alması durumunda aşamalı olarak; 
1. İlk olarak yıl sonu ağırlıklı ortalamasına 
2. Eşitliğin devamı durumunda yabancı dil ders ortalamasına 
3. Yine eşitlik bozulmazsa GDS ortalamasına 
4. Son olarak da doğum tarihine bakılarak burs sıralaması yapılır.   

Diğer öğrenci ise (varsa) bir alt düzeydeki burs oranından faydalanır. 
 
 

8.0 BURS DEĞERLENDİRME KURULU:  
Yukarıda tanımlanan oranlara ait hesaplama, ilgili okul yöneticileri ve Ölçme-Değerlendirme Birimi 
tarafından yapılır ve Burs Değerlendirme Kurulunun onayına sunulur. Burs Değerlendirme Kurulu 
Okul Müdür ve Müdür Yardımcılarından oluşur. 

 
 

9.0       KARAR SÜRECİ: 
Öğrencilerin başarı ve davranış durumu Burs Değerlendirme Kurulu tarafından eğitim yılının 
kapanmasından sonraki ilk hafta görüşülür ve bir hafta içerisinde öğrenci velilerine duyurulur. 
Disiplin cezası almış olan öğrencilere bir sonraki yıl burs verilmez. 

 
 

10.0 BURS ORANLARI: 
Akademik Başarı Bursu 4.5.6. ve 7.Sınıflarda öğrencilerin eğitim gördükleri yılın sonundaki 
başarılarına göre aşağıda belirtilen sıralama ve oranlarla, bursun verileceği bir sonraki eğitim yılına 
ait sadece okul eğitim ücreti üzerinden hesaplanarak her sınıf düzeyinde ilk altı sırayı alan 
öğrencilere verilir.  

 
1. Öğrenciye %80 
2. Öğrenciye %70 
3. Öğrenciye %60 
4. Öğrenciye %50 
5. Öğrenciye %40 
6. Öğrenciye %30 

 
 
 

11.0 BURSLULUK SINAVLARI BURSLARI: 
Mimar Sinan Eğitim Kurumları dışında eğitim görmekte olan ve Mimar Sinan Eğitim Kurumlarının 
düzenlemiş olduğu, matematik, fen, yabancı dil ya da farklı alanlarda oluşturulan bursluluk 
sınavlarına katılarak başarı gösteren öğrencilere eğitim ücreti üzerinden burs verilir. Burs kul-
lanma hakkı sınıf seviyelerinde sınava girenlerin içerisinde 100 tam puan üzerinden 50 puan ve 
üzerinde puan alma başarısını gösteren ilk 30 öğrenciye aşağıdaki oranlarda verilir. 
 

1. Öğrenciye %50  
2. Öğrenciye %40  
3. Öğrenciye %30 
4.-10.   Öğrencilere %25 
11.-20. Öğrencilere %20 



21.-30. Öğrencilere %15 
 

12.0 BURSUN DEVAMI: 
Bursluluk Sınavları ile burs alan ortaokul öğrencileri ortaokul eğitimi süresince davranış notunun 
indirilmemiş olması ve yılsonu başarı puanın 100 üzerinden en az 70 olması koşuluyla aldığı 
oranda bursluluğu devam ettirilir. Akademik Başarı Bursu kazanan öğrenciler ile burs oranı 
%20’nin üzerinde olan öğrencilerin hak ettikleri bursu alabilmeleri için, o yılın haziran ayı sonuna 
kadar bir sonraki yıla ait kayıtlarını yenilemeleri veya kayıt olmaları gerekmektedir.  

 
13.0 DİĞER BURSLAR:  

 
13.1 SPOR BAŞARI BURSU: 

13.1.1 OKUL SPOR TAKIMI BAŞARI BURSU:  
Mimar Sinan Eğitim Kurumları spor takımlarının ulusal ve  uluslararası müsabakalarda okulu başarı 
ile temsil etmelerine yönelik olarak sağlanan burstur. Okul Spor Takımı başarı bursu, dereceye 
alınan seneyi takip eden eğitim yılını kapsar ve süresi bir yıldır.  
Ferdi Branşlarda ve Takım Sporlarında Ulusal ve Uluslararası  Spor Alanında temsil eden Mimar 
Sinan Eğitim Kurumları öğrencilerine eğitim ücreti üzerinden verilecek burs oranları aşağıda 
belirtilmektedir.  

 
Okullar arası Türkiye Birincisi       %40 
Okullar arası Türkiye İkincisi         %30 
Okullar arası Türkiye Üçüncüsü    %20 
Okullar arası İstanbul Birincisi      %10 

 
13.1.2 MİLLİ TAKIM VE TÜRKİYE REKORU BAŞARI BURSU: 

Türkiye Rekoru kıran veya Milli Takıma seçilen Mimar Sinan Eğitim Kurumları sporcu öğrencilerine 
eğitim ücreti üzerinden  %100 burs verilir. 
Bursun geçerlilik süresi, rekorun kırıldığı seneyi takip eden eğitim yılını kapsayacaktır. Milli Takıma 
seçilme durumunda ise burs takım seçmelerini takip eden eğitim yılında başlar. Sporcunun Milli 
Takımda oynadığı süre boyunca devam eder.  
 

13.1.3 MİMAR SİNAN KOLEJİ SPOR KULÜBÜ TAKIMI SPORCU BURSU 
Mimar Sinan Koleji Spor Kulübünün tescilli-lisanslı sporcusu olarak ulusal ve uluslararası 
müsabakalarda spor kulübünü başarı ile temsil etmelerine yönelik sağlanan burstur. Bursun süresi 
bir yıldır. Her eğitim yılında verilecek burs oranını kulüp öğretmenleri-antrenörleri ile okul 
yönetimi belirler. Burs alınan eğitim yılının sonunda ilgili spor branşının antrenörü ve okul 
yönetimi ile değerlendirme yapılarak bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir. Bu bursu alan 
öğrenciler aşağıda belirtilen kurallara uymakla yükümlüdürler. 
 

13.1.3.1 Okul yönetimi ve antrenör tarafından belirlenen antrenman, müsabaka ve kamplara eksiksiz 
katılım göstermek  

13.1.3.2 Akademik olarak 70 not ortalamasına sahip olmak. 
13.1.3.3 Burs almaya hak kazanan öğrenciler burs aldığı dönemde kınama dahil disiplin cezası almamalıdır. 
13.1.3.4 Haziran ayında antrenörün ve okul yönetiminin verdiği kararla okul kaydını yenilemek. 
 

 
13.2 BİLİM, KÜLTÜR, SANAT BAŞARI BURSU: 

Ulusal ve Uluslararası düzeyde eğitim, bilim, kültür, sanat vb. gibi alanlarda üstün başarı gösteren 
öğrencilerimiz Okul Burs Değerlendirme Kurulunun önerileri doğrultusunda değerlendirilip bir 
sonraki eğitim yılında kullanılmak üzere eğitim ücreti üzerinden ilgili başarının düzeyine göre burs 
almaya hak kazanırlar. Ulusal-uluslar arası bilim, kültür ve sanat alanlarında ülke çapında başarılı 



öğrencilere Burs Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmeye göre belli oranlarda burs  
verilebilir. Bölgesel, okul ve belli firma tarafından yapılan organizasyonlarda elde edilen başarılar 
bu kapsamda değerlendirilmez. Değerlendirme yapılırken dikkat edilecek hususlar şu şekildedir: 
a)  Yapılan eser/faaliyet başarısının ulusal ve uluslararası durumu, 
b) Uluslararası olduğu takdirde ulusal başarıdan sonra seçilerek uluslararası yarışmaya katılmaya 
hak kazanması, 
c)  Yarışmaya kaç takım/ kişi ve ülkenin katıldığı, 
d) Ulusal çapta kazanılan başarının Milli Eğitim Bakanlığı (Resmi Kurumlar) tarafından organize 
edilip edilmeme durumu. 

  
13.3 KONSERVATUAR BAŞARI BURSU:  

Mimar Sinan ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarlarının yarı zamanlı programlarına 
devam eden öğrencilere,  devam ettikleri sınıf derecesine göre başarı bursu verilir. 
Konservatuarların 1.,2. ve 3. sınıflarına devam edene öğrencilere %10, 
4. sınıf ve üstüne devam eden öğrencilere %20 burs verilir. 

 
 

14.0 BİRDEN ÇOK BURS HAK EDİLMESİ DURUMU VE BURS DEVAM KRİTERİ: 

 Öğrenci, yukarıda belirtilen burslardan birden fazlasını hak ettiği takdirde, bursun yüksek 
olanını kullanır. Burslar başka burslar ile birleştirilemez. 

 

 Söz konusu burslar kullanılacağı eğitim yılının ücreti üzerinden yapılmaktadır.  
 

 Öğrencilerin almış oldukları burs oranları her yıl belirtilen kriterlere göre yeniden değer-
lendirilerek kullanılabilecek burs oranı belirlenir. 

 
 

15.0 BURS İPTALİ: 
Burs adayı öğrencilerin, hiçbir disiplin cezası almamış olması gerekmektedir. Aynı şekilde burs 
almaya hak kazanan öğrencilerin de burs aldığı dönemde kınama dahil disiplin cezası almamış 
olması gerekmektedir. Disiplin cezası olan, akademik başarısını ilgili yönetmelik gereği devam 
ettiremeyen, Haziran ayı içerisinde kayıtlarını yenilemeyen ve MEB ilgili yönetmeliklerine uygun 
olmayan durumlarda öğrencinin bir sonraki yıla ait bursu iptal edilir.  

 
 

16.0    YÖNETMELİKLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ, KALDIRILMASI 
Mimar Sinan Eğitim Kurumları Bursları Yönetmeliğini değiştirme veya kaldırma yetkisi Mimar Sinan 
Eğitim Kurumları Yönetim Kurulunundur. Burs yönetmeliği eğitim yılı başında velilere duyurulur. 

 
 

17.0   TAAHHÜTNAME 
Burslar veli ve okul arasında yapılacak taahhütname ile tutanak altına alınır. Taahhütname bir 
yıllığına yapılır ve her yıl akademik başarı değerlendirme esaslarına göre her sınıf düzeyinde ilk 
altıya giren öğrencilere verilecek şekilde kurul tarafından belirlenir. Burs oranında değişme olduğu 
takdirde taahhütname yenilenir. Taahhütnamenin bir nüshası veliye verilir diğer nüshası okulda 
kalır. 

 
 

18.0   YÜRÜRLÜK  
Yönetmelik, Mimar Sinan Eğitim Kurumları burs değerlendirme kurulu tarafından yürütülecektir. 


