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İELEV ANAOKULU, İLKOKUL ve ORTAOKUL EĞİTİM KURUMLARI 
BURSLULUK, İNDİRİMLER ve ÖDÜLLER YÖNETMELİĞİ 

 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
 
GENEL ESASLAR 
 
Madde 1-  AMAÇ 
 
Bu yönetmeliğin amacı, burs alarak okutulacak öğrencilerin sayısı, kabul şartları, 
başvuruları ve seçimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek; ailesinin gelir düzeyi 
yeterli olmayan öğrencilerin eğitimine yardımcı olmak, başarılı öğrencileri 
ödüllendirmek, kurumlarda öğretim görmekte olan öğrencilerin eğitim-öğretim 
ücretlerinde yapılacak özel indirimler ile veli motivasyonunun üst düzeyde tutulmasını 
sağlamaktır.  
 
Madde 2- KAPSAM 
 
Bu yönetmelik, İELEV Anaokulu, İlköğretim ve Ortaöğretim Eğitim Kurumları’nda 
burslu okuyacak veya indirimlerden yararlanacak öğrencileri kapsar. 
 
Madde 3- DAYANAK  
 
Bu Yönetmelik,  
 
1) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,  
2) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,  
3) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,  
4) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Kurumları Yönetmeliği,  
5) İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,  
6) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.  
 
Bu Yönetmelikte yazılı olmayan durumlarda, ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri ile 
Vakıf Yönetim Kurulu’nun kararları geçerlidir. 
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Madde 4- TANIMLAR 
 
Bu Yönetmelikte geçen, 
 
  
1) Kanun  
 

 
 
 
  

 
 

  
 
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları  
Kanununu,  

 
2) Bakanlık ve MEB  
 

 
 

 
 Millî Eğitim Bakanlığını,  

 
3) Vakıf  
 

 
  

 
 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim 
Vakfını, 

 
4) Kurum  
 
 
5) Kurucu Temsilcisi        

 
 
  
 
 

 

 
İELEV Eğitim Kurumları A.Ş,  
 
 
İELEV Eğitim Kurumları Kurucu 
Temsilcisini  

6) Okul/Okullar  
 
 
 
7) Öğrenci  
 

 İELEV Eğitim Kurumları’na bağlı 
anaokulu, ilkokul, ortaokullarını, 
 
 
İELEV Eğitim Kurumlarında eğitim 
gören öğrencileri,  

 
8) Burs  
 
 
 
 
9) Vakıf Bursları  
 
 
10) a.  Eğitim Ücreti  
 
 
 
      b. Okul Ücreti 
 
 
 
 
 
 

 
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı 
tarafından İELEV Eğitim Kurumlarına 
devam eden öğrencilere verilen 
bursu, 
 
Vakıf İhtiyaç Bursu ve Vakıf Başarı 
Bursu’nu kapsar.  
 
Kurumun Okul(lar)a devam eden bir 
öğrenci için ilgili yıla ait ilan ettiği 
KDV hariç eğitim ücretini, 
 
İçinde öğle yemeği, kahvaltı, 
etkinlikler, şehir içi gezi ücretini ve 
okul içinde kullanılan kırtasiye 
malzemelerini de kapsayan ve Mart 
ayında açıklanan KDV dahil eğitim 
ücretinin tamamını, 
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11) Okul Burs Değerlendirme Kurulu  
 
 
 
 
 
 
 
 
12) Vakıf Burs Komisyonu 
 
 

 
Burslar için yapılan müracaatların 
toplandığı, ilk değerlendirmelerin 
yapılmasının sağlayarak Vakıf Burs 
Komisyonuna gönderen Vakıf 
temsilcisi, Okul Müdürü, Müdür 
Yardımcısı, ilgili sınıf öğretmeni, PDR 
uzmanından oluşan Kurul, 
 
 
İELEV Eğitim Kurumları Kurucu 
Temsilcisi, Vakıf Yönetim Kurulu 
tarafından seçilen Yönetim Kurulu 
üyeleri, Akademik Kurul Üyesinden 
oluşan ve bu yönetmelikte belirtilen 
görevleri yapan Komisyonu tanımlar.  

 
İKİNCİ BÖLÜM 
 
Madde 5- GENEL UYGULAMA İLKESİ 
 
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfının kuruluş amacına uygun olarak;  
 
a) Vizyon, misyon ve değerlerine uygun; toplumsal sorumluluk sahibi bireyler 
yetiştirmek, eşitlik ilkesi doğrultusunda eğitim fırsatı sağlamak,  
b) Eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla öğrencileri motive etmek ve özendirmektir. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
BURS TÜRLERİ ve DEĞERLENDİRME KOŞULLARI 
  
Madde 6– BURS TÜRLERİ 
 
Burs türleri aşağıdaki şekildedir: 
 

1- MEB Bursları  
2-  Vakıf Bursları  

a. Vakıf İhtiyaç Bursu  
b. Vakıf Başarı Bursu  

 
Vakıf Bursları, Vakıfın burslar için belirlediği yıllık bütçe ve kontenjan dahilinde Okul 
Burs Değerlendirme Kurulu’nun önerisi ve Vakıf Burs Komisyonu onayıyla verilir.  
 
Madde 7- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) BURSLARI 

 
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen şekil ve esaslara uygun olarak 
verilen burstur.  
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(Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği/Madde: 57)  

(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) Ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları öğrenci ya da kursiyer başvurusu olmaması veya 
başvuranların sayısı kontenjandan az olması hâlinde, durumları 58 inci maddeye uygun 
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.  

MEB Burs başvuruları kayıt sırasında yapılır. MEB Bursu sadece eğitim ücretini 
kapsar. 
 
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde belirtilen kriterler 
çerçevesinde okul tarafından puanlama yapılır.  
 
Okul mevcudunun en az %3’ü bu haktan yararlanır. %3 oranını aşan burslar Vakıf 
Burs Komisyonu tarafından onaylanır. 
 
MEB bursunda faydalanmak isteyen okul öğrencisinin bir önceki eğitim öğretim yılının 
yılsonu ağırlıklı not ortalaması ile burs talebinde bulunduğu eğitim-öğretim yılının 
birinci dönem sonu ağırlıklı not ortalamasının 65 puan, ders başına minimum 50 puan 
olması koşulu aranır. 
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Madde 8 - VAKIF BURSLARI 
 
Madde 8.1 – Vakıf İhtiyaç Bursu 
 

Tanım Değerlendirme Koşulu 

Ailesinin gelir durumu 
Okul eğitim ücretini 
karşılamayacak durumda 
olan, bu durumu 
belgeleyen ve başarılı 
olan öğrencilere o yıl için 
belirlenen bütçe ve 
kontenjan dahilinde 
verilen burstur.  

- Okul öğrencisinin bir önceki eğitim öğretim yılı ile 
burs talebinde bulunduğu eğitim-öğretim yılının 
birinci dönem sonu itibariyle GDS puanlarının 65 
puan altına düşmemesi ve her dersten minimum 50 
puan almış olması koşulu aranır.  

 
- 4. sınıf öncesindeki sınıflar için değerlendirme sınıf 

öğretmeni ve PDR bölümü tarafından yapılır. 
 
- Ara sınıfta kaydını yaptıran yeni öğrenciler için okul 

tarafından gerçekleştirilen Seviye Belirleme Sınavı 
notu ve PDR bölümünün değerlendirme sonucu 
dikkate alınır. 
 

- Sadece bir eğitim-öğretim yılı için geçerlidir. 
 
- Öğrenciye okul disiplin kurulu tarafından herhangi bir 
yaptırım uygulanması halinde bursu kesilir.  
 
- Eksik bilgi ve belge ile başvuranların başvurusu 
değerlendirilmez. 
 
- Verilebilecek Vakıf İhtiyaç Bursu toplamı Vakıf 
Yönetim Kurulunun o yıl başka bir oran belirlememesi 
halinde bir yıl önceki mali yılda Kurumun elde ettiği 
net öğrenci tahsilatının %3’ünü aşamaz. 
 

 
Madde 8.2 – Vakıf Başarı Bursu 
 

Tanım Değerlendirme Koşulu 

 
a) İELEV Eğitim 
Kurumlarının 
Ortaöğretiminde öğrenim 
görecek başarılı 
öğrenciler 

 
- 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında İELEV Eğitim 
Kurumlarının Ortaöğretim sınıflarında öğrenim görecek 
öğrencilerin bir önceki eğitim-öğretim yılındaki 
başarılarına göre hesaplanan Vakıf Başarı Bursu 
Puanı dikkate alınarak hazırlanır: 
 
1. Öğrenciye %40,  
2. Öğrenciye %30  
3. Öğrenciye %20 oranlarında sınıf düzeyinde Vakıf 
Başarı Bursu verilir.  
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- Başarı Bursu Puanının hesaplanmasında Genel 

Değerlendirme Sınavı Toplam Puanı ve Yılsonu 
Başarı Puanı kullanılır.   

 
Öğrencinin Başarı Bursu Puanı; 
 

• Genel Değerlendirme Sınavı (GDS) Toplam 
Puanının %60’ı  

• Yılsonu Başarı Puanının (YBP) %40’ı alınarak 
toplanması ile hesaplanır. 

 
- Genel Değerlendirme Sınavı (GDS), İELEV Eğitim 

Kurumları tarafından her dönem sonunda olmak 
üzere bir yılda toplam iki defa uygulanan sınavdır. 
Öğrencinin 1. GDS’den aldığı puanın %40’ı ile 2. 
GDS’den aldığı puanın %60’ı alınarak GDS Toplam 
Puanı hesaplanır.  

 
- Yılsonu Başarı Puanı, not ile değerlendirilen tüm 

derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin 
haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait 
haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle 
hesaplanır. 

 
- Öğrencinin Başarı Bursu değerlendirmesine 

alınabilmesi için okul tarafından gerçekleştirilen tüm 
GDS uygulamasına da katılmış olması şarttır. 

 
- Öğrencilerin Başarı Bursu Puanı hesaplaması 

sonucunda eşit puan alması durumunda, eşit puan 
alan öğrencilerden GDS Toplam Puanı yüksek olan 
öğrenci burs almaya hak kazanır.  GDS Toplam 
Puanı’nda da eşitlik olması durumunda öğrenciler 
YBP’ ye göre sıralanarak YBP ’si yüksek olan 
öğrenci burs almaya hak kazanır.   

 
- Hesaplamaları Ölçme Değerlendirme & Program 

Geliştirme Birimi yapar. 
 
- Hesaplanan Başarı Bursu Puanı’nın 

değerlendirmeye alınması için Okul Burs 
Değerlendirme Kurulunun adayın davranış 
uygunluğu konusundaki olumlu görüşü aranır. 

 
- Sadece bir eğitim-öğretim yılı için geçerlidir. 
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b) Okulu temsilen ulusal 
ve uluslararası sınav ve 
yarışmalarda başarılı 
sonuçlar alan öğrenciler  

 
Okulu temsilen katıldıkları ve bakanlık/federasyon 
tarafından düzenlenen akademik, sosyal, kültürel 
sınavlarda ve sportif yarışmalarda  
 
Uluslararası derece kazanan öğrencilerden: 
 
- Birinciye%40,  
- İkinciye%25,  
- Üçüncüye%15 oranında, 
 
Türkiye genelinde derece kazanan öğrencilerden;  
 
- Birinciye%25,  
- İkinciye%20,  
- Üçüncüye%10 oranında, 
 
Aynı sınav veya yarışmalarda il genelinde dereceye 
girenlerden, 
 
- Birinciye%15,  
- İkinciye%10   
- Üçüncüye%5 oranında, 

 
 
Birden fazla Vakıf Başarı Bursu’na hak kazanan öğrenciye kazandığı en yüksek Vakıf 
Başarı Bursu oranı uygulanır.  
  
Burslu okuma hakkı kazanan öğrenciler, Ağustos ayının çalışılan son Cuma 
gününe kadar İELEV EĞİTİM KURUMLARI’ na kayıt yaptırmaları halinde bu haktan 
yararlanırlar.  
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 
BURS BAŞVURU MAKAMI, BAŞVURU ZAMANLARI ve GEREKLİ BELGELER 
 
Madde 9 – BURS BAŞVURU MAKAMI  
 
Vakıf Bursları ve MEB Bursları için yapılacak tüm başvurular Okul Burs 
Değerlendirme Kuruluna, öğrencilerin veli veya vasileri tarafından aşağıda belirtilen 
belgeler tamamlanarak yapılır. Şartları bu yönetmeliğe göre belirlenmiş 8.2 numaralı  
maddenin “a” bendi için başvuru şartı aranmaz, diğer maddeler için bu yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak başvuru yapılması zorunludur.  
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Madde 10-  BAŞVURU ZAMANLARI 
 

a) MEB Bursları başvuruları, kayıtlı öğrenci velileri için Nisan ayı içinde, yeni kayıt ve 
nakil öğrenci velileri için kesin kayıt sırasında bu yönetmelikte belirtilen belgeler ile 
birlikte Okul Burs Değerlendirme Kuruluna yapılır.  

 

b) Vakıf Başarı Bursu en geç Haziran ayının son haftasına kadar ilan edilir ve bu 
hakkı kazanan öğrenci velilerine Okul Burs Değerlendirme Kurulu tarafından yazı 
ile bildirilir. Burs hakkı kazanan öğrencinin burs sonuçları, öğrencinin 
velisinin/vasisinin e-posta adresine yazıyla bildirilecektir. Veli/vasi, öğrencinin kesin 
kaydını, e-posta gönderilme tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde yaptırmak 
zorundadır. Bu tarihten sonra kayıt yaptıran öğrencilerin burs hakkı iptal edilir.  

 

c) Vakıf İhtiyaç Bursu başvuruları Nisan ayı’nın 3.haftasının sonuna kadar Okul 
Burs Değerlendirme Kurulu tarafından kabul edilir. 

 
Madde 11 – GEREKLİ BELGELER  
 
MEB Bursları ve Vakıf Bursları için başvuruda bulunan öğrenci veli/vasileri, aşağıda 
belirtilen belgelerle birlikte durumlarını belirten bir dilekçeyi burs başvuruları sırasında 
Okul Burs Değerlendirme Kurulu’na teslim ederler.  
 
Başvuru sırasında istenilen belgeler;  
 
1. Başvuru dilekçesi (Başvuru nedeninin ayrıntılı biçimde açıklandığı dilekçe) 
2. Öğrencinin bir yıl önceki başarı durumunu gösterir belge, (yeni öğrenci ise) 
3. Anne ve babaya ait vukuatlı nüfus kaydı, 
4. Anne veya babası ölü, şehit ya da sakat olan, 2828 sayılı yasa gereği devletin ya 

da koruyucu ailenin himayesinde olanların durumlarını gösterir ilgili kurumdan 
alınan belge, 

5. Sakat olanların sakatlıklarını, derecesini bildirir tam teşekküllü resmi hastaneden 
alınmış sağlık raporu, 

6. Anne ve babanın işlerini gösterir belgeler, 
7. Anne ve babaya ait son 6 aylık SGK hizmet dökümü, 
8. Anne veya baba, herhangi bir işte çalışmıyorlar ise SGK, Bağ – Kur ve Emekli 

Sandığından çalışmadıklarına dair belge, 
9. Ailenin toplam gelirini gösterir belgeler, 
 a-Ailenin toplam geliri olarak, aile bütçesine giren tüm tutarlar göz önüne 
alınacaktır, 

b-Borç veya taksit ödeniyorsa bu ödemeleri gösterir belge, 
 c-Resmi veya özel kurumda çalışanlar, bir önceki yıla ait toplam gelirlerinin 
12’ye bölünmesiyle elde edilecek miktarı aylık gelir olarak göstereceklerdir,    
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10.Serbest çalışanların bağlı bulundukları vergi dairesinden alacakları son vergi 

durum belgesi, gelir vergisi beyannamesi, 
11. Anne ve babanın son 6 aylık banka hesap ekstreleri, 
12.Kendi işi olan ebeveynlerin şirketlerine ait kurumlar vergisi beyannamesi, 
13. Ailede öğrenim gören başka biri varsa, bunu gösterir belge, 
14.Ailede; burs, kredi alan, yatılı okuyan, ücretsiz okuyan başka öğrenci varsa 

bununla ilgili belge, 
15.Kirada oturanların noter onaylı kira kontratları örneği ve ödenen son kira bedelini 

gösterir belge, 
16.Kendi evinde oturanlar için, konutun kiraya verilmesi durumunda ne kadar kira 

getireceğini gösteren belge,   
17.Aile bireylerine ait menkul ve gayrimenkullere ait belgelerin fotokopileri, (e-devlet 

çıktısı) 
18.Aile bireylerine ait binek araçların ruhsat fotokopileri, 
19.Anne ve baba ayrılmış ise buna dair resmi mahkeme kararı, varsa nafaka 

miktarını belirten belge, 
 
Gerek görülmesi halinde konuyla ilgili her türlü ek bilgi ve belge istenebilir. Eksik 
belgeli başvurular işleme alınmaz.  
 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
 
Madde 12- DEĞERLENDİRME  
 
Bu yönetmeliğin 10. Maddesinde belirtilen zaman dilimi içerisinde ve 11. Maddesinde 
belirtilen belgeler ile birlikte öğrenci veli/vasisi tarafından yapılan başvurular Okul 
Burs Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir.  
 
Kurula Okul Müdürü başkanlık yapar. Okul Müdürü, Vakıf Burs Komisyonu ile Kurul 
adına ilişkileri yürütür.  

 
Kurul, Vakıf Bursları’na başvuran öğrenciler ile ilgili ön değerlendirmeyi mayıs ayına 
kadar yapar ve değerlendirme raporunu ilgili belgelerle birlikte Mayıs ayının ilk iş 
gününde Vakıf Burs Komisyonu’na yazılı olarak sunar.  
 
Vakıf Burs Komisyonuna Yönetim Kurulu tarafından atanan yönetim kurulu 
üyelerinden bir üye başkanlık eder. Ayrılan ya da Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla 
görevden alınan üyenin yerine yeni üye seçimi yapılır. Kurulun toplantı ve karar yeter 
sayısı salt çoğunluktur.  

 

Vakıf Burs Komisyonu, Vakıf Bursları başvurularını mayıs ayının üçüncü 
haftasının sonuna kadar değerlendirerek sonuçlandırır ve değerlendirme 
sonuçlarını yazılı olarak Okul Burs Değerlendirme Kuruluna bildirir. 
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Kurul her aşamada, Okul Müdürleri veya diğer ilgilileri davet ederek öğrenciyle ilgili 
bilgi talep edebilir.  
 
Okul Burs Değerlendirme Kurulu haziran ayının ilk haftasında burs hakkı kazanan 
öğrencilerin velilerine/vasilerine bildirir.  
 
ALTINCI BÖLÜM 
 
DİĞER HÜKÜMLER 
 
Madde 13 – DİĞER HÜKÜMLER  
 
a) Yönetmelikte yer alan burs ve indirimlere ilişkin farklı bir uygulama Vakıf Burs 
Komisyonu ve Yönetim Kurulu onayına tabidir. 

 

b) Vakıf Burs Komisyonu burs bütçesinde mali kaynak olması halinde, kitap, 
kırtasiye, yemek, servis ve öğrenci yurdu bursu veya indirim taleplerini Yönetim 
Kurulu onayına sunulmadan verebilir.  

 

c) Yönetmelikte bahsi geçen Burslardan hak kazanmış öğrencilerin mazeretsiz olarak 
ve bilgi vermeden 10 gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okuldan ayrılması veya 
okulu terk etmesi ve/veya herhangi bir suç dolayısıyla mahkûm olması halinde bursu 
kesilir.  

 

d) Vakıf Bursları’ ndan faydalanmış ancak gerçek dışı beyanda bulunduğu tespit 
edilen öğrencinin, Burs hakkı geri alınır ve durumun tespit edildiği tarihten önce bu 
yönetmelik uyarınca almış olduğu her türlü Vakıf Bursları bedelinin iadesi talep edilir. 
Daha sonraki senelerde de yapılacak burs talepleri işleme konmaz. 
 
e) Vakıf İhtiyaç Bursu alan öğrenci velisi/vasisi, veli payı olarak belirtilen ödemesini 2 
(iki) kere üst üste aksatması halinde, verilen burs kesilebilir. Bursun kesilmesi 
halinde, veli o yıl için ilan edilmiş olan eğitim ücretinin tamamını ödemekle 
yükümlüdür.  
 
f) Burslar ve indirimlerin her biri, öğrencinin kullandığı diğer burslar ve indirimler 
düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden uygulanır; toplam yüzde olarak uygulanmaz.  
 
g) Önceki bursluluk ve indirimler yönetmelikleri kapsamında kazanılmış hakların 
devamı Vakıf Burs Komisyonunun onayına tabidir.  
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YEDİNCİ BÖLÜM 
 
İNDİRİMLER  
 
Madde 14 – ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ İNDİRİMLERİ TANIMI  
 
İELEV Eğitim Kurumlarının o yıldaki eğitim-öğretim ücretinden yapılacak olan 
indirimlerdir.  
 
Madde 15- İNDİRİM KAPSAM ve ORANLARI 
 
a) Anne, Baba, Büyükanne, Büyükbaba, Dayı, Teyze, Hala, Amca İndirimi:  
İEL’den mezun ve/veya İELEV’in 8. Sınıfını bitirmiş ve en az 3 sene okumuş olan 
anne ve/veya babanın çocuğu, büyükanne ve/veya büyükbabanın torunu, dayı, 
teyze, hala, amcanın kardeş çocuğu İELEV Eğitim Kurumları’nda devam etmesi 
halinde o eğitim yılı için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden %15 (yüzde on beş) 
oranında indirim yapılır.  
 
b) Kardeş İndirimi:  
İELEV Eğitim Kurumları’na devam eden öğrencinin kardeş / kardeşlerinin Kuruma 
kayıt olması durumunda;  
 

i) Birinci kardeşin ücretine % 10 (ikinci çocuğa) 
ii) İkinci kardeşin ücretine % 20 (üçüncü çocuğa) 
iii) Üçüncü kardeşin ücretine % 40 (dördüncü çocuğa) 
iv) Dördüncü kardeşin ücretine % 50 (beşinci çocuğa) indirim uygulanır.  

 
c) Mezun Kardeş İndirimi:  
İELEV Eğitim Kurumları’nda 8. Sınıfı bitiren ve en az 3 yıl okumuş olan veya İELEV 
Özel Lisesi’nden mezun olan öğrencilerin kardeşlerinin İELEV Eğitim Kurumları’na 
devam etmeleri halinde %15 (yüzde on beş) indirim uygulanır.  
 
d) Hâlihazırda bir öğretim kurumunda görevine devam eden veya emekli ve bunu 
belgeleyen Öğretmen, Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Araştırma 
Görevlisi çocuklarına % 10 indirim uygulanır.  
 
e) İstanbul (Erkek) Lisesinde görev yapan öğretmen ve personelin çocuklarına bu 
görevleri süresince personel indirimi yapılır.  
 
f) İELEV'e minimum 10.000 Euro tutarında bağış yapan, İELEV'e maddi destek olan, 
mezunların sıkça çalıştığı ülkemizin nadide kurum ve kuruluşları çalışanları 
çocuklarına %5- %10 arasında indirim uygulanır. İndirim oranı yapılan bağış tutarına 
göre belirlenir. Söz konusu indirim öğrencinin annesi ve/veya babası kurumda 
çalıştığı süre boyunca geçerli olacak ve çalıştığına dair belge sunacaktır. İndirim 
bağış yapılan dönemden sonraki eğitim-öğretim yılında uygulanır.  
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Madde 16- YÜRÜRLÜK 
 
Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile önceki bursluluk ve indirimler yönetmelikleri 
geçersiz olacaktır.  
 
Madde 17- YÜRÜTME 
 
Bu yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulunun yetkilendirmesiyle Vakıf Burs 
Komisyonu yürütür.  
 
Madde 18 – EKLER 
 
Ek1. Vakıf İhtiyaç Burs Başvuru Formu 


