
KİLİTTAŞI BURS YÖNETMELİĞİ 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
 
 
Amaç 
 
MADDE 1. Bu yönetmeliğin amacı,  Kilittaşı Okullarında burs alarak okuyacak öğrencilerin indirim 
oranı, kabul şartları, başvuru ve seçimleriyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.  
 
Kapsam 
 
MADDE 2. Bu yönetmelik Kilittaşı Okullarında okuyan ve Kilittaşı Okullarına kayıt yaptırmak isteyen 
yeni ve kayıt yenileyen  öğrencileri kapsar. 
 
 
Dayanak 
 
MADDE 3. Bu yönetmelik 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 
13.maddesi ve 20 Mart 2012 tarihli 28239 sayılı Özel Öğretim Kurumlarında ücretsiz veya burslu 
okutulacak öğrenci ve kursiyerler hakkındaki yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
 
Tanımlar 
 
MADDE 4.  
Bu yönetmelikte geçen:  
 

a) Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığını,  
b) Kanun, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 
c) Okul, Kilittaşı Okullarını 
d) Ders yılı, derslerin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar olan süreyi 
e) Dönem, ders yılının başladığı tarihten, diğer ders yılının başladığı tarihe kadar geçen toplam 

öğretim süresini 
f) Kilittaşı Okulları Giriş Sınavı, her Şubat ayında  5, 6, 7, 8. sınıflara ilk kez kayıt yaptırmayı 

düşünen aday öğrenciler için yapılan Kilittaşı Okulları Giriş Sınavını 
g) Sporcu indirimi, okul tarafından belirlenen branşlardaki öğrencilere aldıkları il içi, ülke ve 

ülkeler arası derecelere göre verilen bir yıllık sporcu indirimini 
h) Devlet bursu, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz 

okutmakla yükümlü olunan öğrencilere verilen indirimini  
i) Kurumsal indirim, yıl içinde kurumsal bazda anlaşma yapılan firmaların çalışanlarının 

çocuklarına uygulanan indirim oranını 
j) Mezun indirimi, Kilittaşı Okullarından mezun olan öğrencilerin çocuklarına uygulanan indirim 

oranını ifade eder. 
  



İKİNCİ BÖLÜM 
 
MADDE 5.  
İNDİRİM TÜRLERİ 
 

İndirim ve burs türleri için 5 ayrı kategori belirlenmiştir. 
 

A) EĞİTİM BAŞARI İNDİRİMİ  
  

1- Ortaokula yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimiz için:  
       Şubat ayı içinde 5, 6, 7, 8. sınıflara yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayları için “Kilittaşı Okulları 
Giriş Sınavı” (KGS) yapılır. KGS’de okul yönetiminin belirlediği puan aralığında sonuç elde ederek 
sınıf seviyesinde başarılı olan  ilk 3 öğrenciye, %100 den başlayarak değişik oranlarda eğitim 
başarı indirimi verilir. 

        
2- Kayıtlı öğrencilerimiz için:  
5, 6, 7, 8. sınıflarda eğitim başarı indirimi alacak öğrencilerin mart ayına kadar yapılan tüm 
Kazanım Değerlendirme Sınavları ve deneme sınav puan aralıkları göz önüne alınır. Burs 
komisyonu tarafından değerlendirmeler sonucunda KDS ve denemelerde okul yönetiminin 
belirlediği puan aralığında sonuç elde ederek sınıf seviyesinde başarılı olan  ilk 3 öğrenciye, %100 
den başlayarak değişik oranlarda eğitim başarı indirimi verilir. 
  

Bu değerlendirmeler sonucunda verilen başarı indirimi, öğrenci bulunduğu kademenin sonuna kadar 
burs devamlılık kriterlerini karşıladığı sürece devam eder.  
 
 
B)  SPORCU İNDİRİMİ 

 
Tüm sınıf kademelerinde okul yönetimi tarafından belirlenen branşlardaki öğrencilere aldıkları il 
içi, ülke ve ülkeler arası alınmış derecelerine göre  %100’ den başlayarak değişen oranlarda 
yönetimin takdirine göre bir yıllık sporcu bursu verilir.  

 
C)  DEVLET BURSU 

 
Kurumumuz, her öğretim yılında bünyesinde öğrenim gören ve Bakanlıkça belirlenen öğrenci 
kapasitelerinin %3’ünden aşağı düşmemek üzere ücretsiz öğrenci okutur. Ücretsiz okuma 
hakkından, ilgili yönetmelikte belirtilen şartları taşımış olmak kaydıyla, haklarında ücretsiz 
okumak için karar verilenler yararlanırlar. 20.03.2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulanır. 

 
 
D) KURUMSAL İNDİRİMLER: 
 
1-Kurumsal İş Birliği 
Kurumlar arası yapılmış karşılıklı hizmet sözleşmesi dâhilinde ilgili kişi kurumunda çalıştığı sürece 
ve öğrenci mezun oluncaya kadar okulumuzda belirlenmiş indirim oranı dâhilinde okuma 
hakkına sahiptir. 
2- Kurum Çalışanları 
Okulumuzda çalışan tüm personelimiz kurum çalışma süresine göre değişen %30-%75 indirim 
oranında çocuklarını okutma hakkına sahiptir. Personel kurumdan ayrılınca bu hak sona erer.  
 
  
 



E) MEZUN İNDİRİMİ 
Kilittaşı Okullarından mezun olan öğrencilerin çocukları, kurumdaki öğrenim süreci boyunca 
eğitim-öğretim ücreti üzerinden %15 indirimli okuma hakkına sahiptir. 

 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
 
MADDE 6.  BURS/İNDİRİM ESASLARI  
 

1- Öğrencilere verilecek olan indirim ve burslar 5. Maddede belirtilen 5 ayrı kategori 
doğrultusunda verilir.  

 
2- Verilecek indirimler/burslar, yeni dönem için ilan edilen okul eğitim ücreti üzerinden 

hesaplanır. Bu indirimler/burslar, yemek, servis veya kıyafet hizmetini kapsamaz. 
 

3- Eğitim başarı indirim oranları aşağıda belirtilen puanlar doğrultusunda verilir. 
 

a) Ortaokul 5-8. sınıf adayları için KGS sonucu verilecek eğitim başarı indirim oranları 
 

İndirim oranı                        KGS Puanı 
%100- % 75                           500-480 
% 74 - %50                            479-458 
%49 - % 30                            457-430 

 
 

 
4- Sporcu indirim esasları ve indirim oranları aşağıda belirtilmiştir. 

 
Bireysel Branşlar 

 
 

Branş İndirim Oranı 
Milli Takım Sporcusu: %100  (Federasyon Onaylı Millilik belgesiyle) 
Yaş Grubu Türkiye Birincisi: %100 
Yaş Grubu Türkiye İkincisi %75 
Yaş Grubu Türkiye Üçüncüsü: %50 
Yaş Grubu Türkiye Dördüncüsü-Beşincisi: %35 
Yaş Grubu Türkiye Altıncısı-Onuncusu: %25 

 
*** Bu kriterlerin dışında kalan, branş gözetmeksizin tüm Titan  Akademi sporcularına, 
kurumsal iş birliği anlaşması dahilinde Kilittaşı Okulları tarafından % 10 eğitim başarı indirimi 
verilir. 

 
*** Burs verilirken Federasyonların faaliyet programı içinde yer alan Türkiye şampiyonaları                                                     
        müsabakaları dikkate alınır. MEB müsabakaları burs kriterlerimiz için bir ölçü değildir. 
 

 
 

5- Bir öğrencinin birden fazla burs hakkı varsa (sporcu veya eğitim başarı bursu vb.) bu burs 
oranlarından en yüksek olanı oranında olan uygulanır. 

 



6- Madde 7’de belirlenmiş olan puan ortalamaları karşılığında verilecek burs oranlarının 
Kilittaşı Okulları Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilme hakkı saklıdır. Her yıl yeni 
oranlar okul yönetimi tarafından internet sitesinde ilan edilir. 

 
7- Burslar Madde 7’de belirtilen devamlılık kriterlerini sağladığı sürece, öğrenci bulunduğu 

kademeden mezun olana kadar devam eder.  
 

8- Kurumsal anlaşma yapılan firmaların çalışanlarının çocuklarına kurumsal indirim tanımlanır. 
Bu indirim ilgili kuruma özel verildiği için, çalışanın iş yerinden ayrılması, kurumlar 
arasındaki protokolün sonlanması durumunda sona erer.  
 

9- Devlet bursu resmi gazetede yayımlanan yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulanır.  
 

MADDE 7. İNDİRİMLERİN/ BURSLARIN DEVAMLILIĞI  
 
 

Tüm indirimlerin/bursların devamlılığı ve iptali ile ilgili şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
 

A) Ortaokul öğrencilerimizin kazandığı eğitim başarı burs oranlarının devamlılığı yıl içinde okulda 
erken kayıt dönemine kadar yapılan tüm deneme sınavlarından alınan puanların 
ortalamasından elde edilen sonuçlara ve komisyon görüşüne bağlıdır. Var olan eğitim başarı 
burs oranının devamlılığı için gerekli olan deneme sınavlarının puan ortalamaları aşağıda 
belirtilmiştir.   

 
Ortaokul İndirim Oranlarının Devamlılığı 
İndirim oranı                   Deneme Ortalamaları   
  % 100 - % 75                           500 - 480 
  % 74 -  % 50                            479 - 458 
  % 49 -  % 30                            457 - 430 
 
 

B) Yeni dönem için burs kontenjan sayılarını belirlemek adına eğitim/sporcu bursu olan tüm 
öğrenciler, KGS’ye kadar kayıtlarını yenilemek zorundadır. Verilen sürede kaydını 
yenilemeyen veliler burs hakkını kaybeder, sonrasında hiçbir hak iddia edemez. 

 
C) Sporcu bursunun devamı için, burs verdiğimiz başarının korunması ya da yakın dereceler elde 

etmesi gerekir. Sporcunun kulübünden antrenman devamlılığı istenir,  başarısını etkileyen 
devamsızlıklar söz konusu ise burs gözden geçirilir. Sakatlıklardan doğan başarısızlıklarda 
rapor ibrazı zorunludur. Sporcu bursu başarısızlıklarda ve devamsızlıklarda düşürülebileceği 
gibi artan başarılarda kulüp koordinatörlüğü tarafından tekrar değerlendirilir. 

 
D) Kurumsal indirim ilgili kuruma özel verildiği için, çalışanın iş yerinden ayrılması durumunda 

veya kurumlar arası protokolün sonlanması durumunda sona erer.  
 

E) Disiplin suçu işleyen ve ceza alan öğrenci burs hakkını kaybeder. 
 

 
F) Faaliyet izinleri dışında mazeretsiz izin kullandığı tespit edilen öğrencilerin burslar iptal olur.   

 
 
 
 
 



 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 
 

MADDE 8. EĞİTİM BAŞARI BURS BAŞVURU SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME 
 
 
A) Yeni öğrencilerimiz için: 

 
Okulumuza yeni kayıt olacak 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri KGS’ye girerler. KGS sonuçları 
açıklandıktan sonra kayıt ve burs hakkı kazanan velilere sonuçlar ve burs oranları bildirilir ve 
kayıt işlemi gerçekleştirilir.  KGS sonucu burs hak eden öğrencilerin erken kayıt döneminde 
kayıtlarını yaptırmaları gereklidir. Aksi halde hak iddia edilemez. Kayıt işlemi esnasında veliden 
mutlaka ıslak imzalı dilekçe alınır.  

   
Kayıt için istenen belgeler: 
- Veli kayıt dilekçesi, kayıt başvuru formu 

- T.C. kimlik numarası olan kimlik fotokopisi 
- 2 adet vesikalık fotoğraf 

 
B) Okulumuza kayıtlı öğrencilerimiz için:  
 
Başvuru Süreci 
Okulumuzun 4, 5, 6, 7, 8. sınıflarında kayıtlı olup ilk defa eğitim bursu için başvuracak öğrenci       
velilerimizin, taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçelerini şubat ayının ikinci haftasına  
kadar ilgili müdür yardımcısına teslim etmesi gerekir. 
 
Değerlendirme Komisyonu 
Yapılan başvuruları değerlendirmek amacıyla burs değerlendirme komisyonu oluşturulur 
Burs değerlendirme komisyonu okul müdürü, müdür yardımcısı, zümre başkanı/yardımcısı ve 
rehber öğretmen tarafından oluşur. 
 
Değerlendirme 
Komisyon, ortaokul öğrencilerinin tüm yıl içinde yapılan tüm sınavların sonuçlarının gösterildiği 
listelere ve öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin başarılarını değerlendirir, kontenjanlar 
dâhilindeki burs oranlarını belirler. Öğrencilerimiz için belirlenen burs oranları velilere bildirilir.   
 

İndirim oranı                        Ortalama Puanı 
%100- % 75                           500-480 
% 74 - %50                            479-458 
%49 - % 30                            457-430 

 
 

Kayıt Süreci 
Burs alan tüm öğrenciler KGS’ye kadar kayıtlarını yenilerler.  

 
 
 
 
 
 
 



         MADDE 9. Devlet Bursu MEB ilgili mevzuata göre uygulanır.   
 
            İlgili mevzuat aşağıda belirtilmiştir.  
 

A) Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı ile dağılımı 
 

1- Kurumlar, kurumda okuma hakkını kazananlardan, kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen 
harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında 
koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilir. 

2- Aynı kuruma, birinci fıkrada sayılanların başvurusu kurumun ücretsiz okuma kontenjanından 
fazla olması hâlinde yerleştirme valilikçe yapılır. Birinci fıkrada sayılan öğrenci veya 
kursiyerlerden kuruma başvuruda bulunulmaması hâlinde, yüzde üçlük oranın tamamından 
kayıtlı öğrenci ve kursiyerler yararlandırılır. 

3- Kurumlara, ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları öğrenci ya da kursiyer başvurusu olmaması 
veya başvuranların sayısı kontenjandan az olması hâlinde, bir önceki sınıfını geçmiş, davranış 
notu tam olanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılır. Bunun 
mümkün olmaması hâlinde de ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerler kurum tarafından 
belirlenir. 

4- Kurumun bir bölüme başvurusunun az olması hâlinde, diğer bölümler için yapılan 
başvurularla ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer kontenjanı tamamlanır. 

5- Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin sayısını tespit ederken 0,5 ve daha yukarı çıkan 
kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanır. 

 
 
B.  
Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin başvurusu 
 

1- Kurumlarda ücretsiz veya indirim uygulanarak okumak için başvuracak öğrenci ve 
kursiyerlerden, okullarda ücretsiz okuyacak harp ve vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim 
çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar dışındaki 
öğrencilerin bir önceki sınıfını geçmiş ve davranış notunun tam olması şartları aranır.  

2- Harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında 
koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklardan, ayrıca harp veya vazife malulü 
sayılanların mensubu olduğu kurumdan alınacak harp veya vazife malulü olduğunu gösterir belge 
istenir. 

3- Her ders yılı veya dönemde, kurumda ücretsiz okumak isteyen öğrenci veya kursiyerler bu 
isteklerini kuruma kayıt sırasında, “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve 
Kursiyerlere Ait Başvuru Formu”nu (EK-7) doldurarak başvurur. 

 
Özel Okullarda 
a) İlköğretim okulunun, okul öncesi eğitim ile birinci sınıf öğrencileri ve lise kurumlarındaki hazırlık 
veya 9. sınıf öğrencileri, okulda ücretsiz okutulacak öğrenci oranının yüzde yirmisinden 
yararlandırılır. 
b) İlköğretim ve lise kurumlarının ara sınıfındaki öğrenciler, ücretsiz okutulacak öğrenci oranının 
yüzde sekseninden yararlandırılır. 
 
4- Gerçek dışı bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrenci ve kursiyerin, ücretsiz okuma hakkı 

veya bursu kurum müdürlüğünce iptal edilir. Öğrenci ve kursiyere ücretsiz okuduğu veya burs 
aldığı dönemlere ait ücretler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kanuni faizi ile birlikte                  
ödettirilir.  

5- Ücretsiz okumak üzere başvuranların sayısı kontenjandan az olması hâlinde, durumları birinci  
           fıkraya uygun olanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılır. 

 



 
Gerekli Belgeler  

1- Öğrencinin bir adet fotoğrafı  
2- Öğrencinin bir önceki öğretim yılı sonu, başarı durumunu gösterir belge (karne fotokopisi)  
3- Aile fertlerinin ve öğrencinin nüfus cüzdanı sureti  
4- Anne ve baba hayatta değilse bu durumu gösterir belge (veraset ilamı veya ilgili nüfus 

idaresinden onaylı aile nüfus kayıt örneği), boşanmış ise velayet durumunu gösteren 
kesinleşmiş mahkeme kararı  

5- Sakat olanların sakatlık derecesini belirten tam teşekküllü resmi hastanelerden alınmış sağlık 
kurulu raporları 

6- Öğrenci 2828 Sayılı Kanuna göre Devletin ya da koruyucu ailenin yanında ise durumunu 
gösteren belge 

7- Öğrenci şehit veya malul gazi çocuğu ise bu durumunu gösteren askeri makamlarca düzenlenen 
belge  

8- Ailede öğrenim gören kardeşlerin öğrenim gördüklerine dair ilgili kurumlardan alınmış belgeler, 
burs alan varsa ilgili belgeler.  

9- Aile fertlerinin gelir durumunu gösterir resmi belgeler:  
- Resmi veya özel kuruluşlarda çalışanların, çalışmakta bulundukları kurumdan alacakları ve 

yaptıkları işi/görevi belirten onaylı belge 
- Devlet memuru ise en son ayın maaş bordrosu 

- Emekli ise başvuru itibariyle 12 aylık gelir durumunu gösterir döküm  
- Özel sektörde çalışıyorsa tüm yan ödemeler dâhil bir önceki yılın aylarına ait toplam gelir 

rakamını gösterir iş yeri onaylı döküm 

- Serbest çalışanların (kadrolu veya ücretli bir işin yanı sıra ikinci iş olarak serbest çalışanlar 
dâhil) 

- Bir önceki yıla ait vergi dairesinden tasdikli kurumlar ve/veya gelir vergisi beyannamelerine 
ait tahakkuk fişleri (Bir önceki yılın KV tahakkuku yapılmadı ise bir önceki yıla ait KV tahakkuk 
fişi sureti ve ekim, kasım, aralık bir önceki yılın kurum / gelir vergisi beyannamesi kopyası) 

- Bir önceki yılın ilk iki ya da üç ayına ait KDV beyanname fotokopisi ve tahakkuk fişleri 
- Anne ve baba işsiz ise bu durumun resmi kurumlardan alınan ilişiksizlik belgesi ile 

ispatlanması (SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı) 
 

           C) Ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerlerin ücretlerinin iadesi 
 

1- Ücretsiz okumaları uygun bulunan öğrenci ve kursiyerlerden alınan ücretler, okul ve 
dershanelerde öğretimin başlamasından sonra iki ay içinde, diğer kurumlarda ise dönem 
bitiminden sonraya kalmamak şartıyla kurum yönetimince bir ay içinde ödenir. Senet ve 
bonoları ise hemen iade edilir. 

2- Öğrenci ve kursiyerler, daha önce ödedikleri ücretlere ait verilen fatura ve makbuzların 
asıllarını kuruma iade etmek zorundadırlar. 
 
 
D) Ücretsiz okuma süresi 
 

1- Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerlerin bu hakları yalnız o öğretim yılı veya 
dönemi için geçerlidir. 

 
2- Okullar, ücretsiz okuma hakkını kazanan şehit ve malûl gazi çocuklarını, okulun öğrenim 

süresince ücretsiz okutur. 
 

 
 
 



BEŞİNCİ BÖLÜM 
 

MADDE 10.  Bu yönetmelik hükümleri, Kilittaşı Okulları Yönetim Kurulunun 07 Mayıs 2018 tarihli 
onayı ile uygulamaya girmiştir.  
 
Madde 11. Devlet Bursu dışında eğitim başarı burs /sporcu bursu/ kurumsal indirim verilen 
öğrencinin ailesinin gelir durumuna bakılmaz.  
 
Madde 12. Yangın, deprem gibi doğal afetler yüzünden veya ana, baba,  kardeş gibi 
yakınlarından birinin ağır hastalığı, ölümü gibi önemli nedenlerle ya da tedavi yahut ameliyatı 
gerektiren bir hastalıktan dolayı okula özürlü olarak devam edemeyen ya da sosyal veya ruhsal 
uyum güçlüğü gösteren öğrencilerin başarısızlıkları durumunda, burslarının devamı konusu, 
özürlerini belgelemek suretiyle Kilittaşı Eğitim Kurumları Yönetim Kurulunda değerlendirilir.  
 
Madde 13. Öğrencilere verilen indirimlerin vergi sorumluluğu veliye aittir.  
 
Madde 14. İndirim alan öğrencilerin listeleri, Kilittaşı Okulları Yönetim Kurulunun onayından 
sonra ilan edilir. 
 
Madde 15. Kilittaşı Okulları Yönetim Kurulunun, yukarıda belirtilen öğrenci sayısı ve burs/indirim 
oranlarında, önceden duyurmak suretiyle değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
 
Madde 16. Kilittaşı Okulları dışından, özel ve tüzel kişi ya da kuruluşlardan gelen burs 
verme/indirim talepleri Kilittaşı Okulları Burs Yönetmeliği koşulları dâhilinde, Yönetim Kurulu 
tarafından değerlendirilir.   



 
 
EK  1 / Burs Talep Dilekçesi 
 
 
 
ÖZEL KİLİTTAŞI OKULLARI  
MÜDÜRLÜĞÜNE 
 
 
 
 
 
Okulunuz  ……….…………..…… sınıfı öğrencilerinden kızım/oğlum ………………………………….………………….’ 

nın  …………………………..…  bursundan (sporcu, eğitim, devlet vb.) faydalanması için gerekli 

değerlendirmelerin yapılması konusunda gereğini arz ederim. 

 
 
 
 
 
 
 
Veli Adı soyadı: 
 
İmza: 
 
Tarih:                   
 


