
 
T.C. 

ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI 
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı 

İELEV Özel Anadolu Lisesi Müdürlüğü 
 

20.06.2018 
Konu: Ücretsiz Öğrenci Başvuruları 
 
Sayın Veli, 

20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları 
Yönetmeliğinin 57. Maddesi ve 05.07.2014 tarih ve 29051 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı 
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki değişiklik gereğince 2018-2019 öğretim yılında okulumuzda ücretsiz 
okuyacak öğrenciler için, müracaat şartları aşağıda sunulmuştur.  
Bilgilerinizi rica ederim.  
Saygılarımla, 

Dr. Gülseren Aslan  
Okul Müdürü 

 
 
MÜRACAAT ŞARTLARI 
1. T.C. vatandaşı olması, 
2. Kuruma kayıtlı ve öğrenim görüyor olması, 
3. Özel öğretim kurumlarında okuyan kardeşlerden yalnız birisi için müracaat edilmiş olması, 
4. Öğrenci ailesinin aylık toplam gelirinin 16.255,99 TL’yi aşmamış olması, 
5. Usulüne uygun müracaatta bulunulması, 
6. Öğrencinin ahlâk notunu kıracak şekilde disiplin cezası almamış olması gerekir 
 
MÜRACAAT İÇİN İSTENEN 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, 

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. 
 



 
 

İELEV ÖZEL ANADOLU LİSESİ BURS BAŞVURU BİLGİ FORMU 
 
 

1. Öğrenci Bilgileri 
Adı: Soyadı: Cinsiyeti: ( )Erkek ( )Kız 

Sınıfı: Velisi: ( )Anne ( )Baba ( ) 
Diğer:……………… 

Doğum Yeri – Tarihi: 
.………/……./……….. 

 
 

2. Anne Bilgileri 
Adı: Soyadı: 

Doğum Yeri – Tarihi: -………/……./……….. (  )Hayatta (  ) Hayatta Değil (  )Çalışıyor (  )Emekli ( )Çalışmıyor 

 
 Eğitim Durumu 

(  )İlk Öğretim  (  )Orta Öğretim  (  )Ön Lisans  (  )Lisans  (  )Lisans Üstü 

 
Son Çalıştığı İşe Giriş Tarihi (aa/yyyy): 

 
Bağlı Bulunduğu SGK:   (  )SSK   (  )BAĞKUR   (  )EMEKLİ SANDIĞI 

İşyeri Adı: İşyerindeki Görevi: 
Emekliyse Son İşyeri Adı / Görevi: 

 
 

3. Baba Bilgileri 
Adı: Soyadı: 

Doğum Yeri – Tarihi: -………/……./……….. (  )Hayatta (  ) Hayatta Değil (  )Çalışıyor (  )Emekli ( )Çalışmıyor 
 

 Eğitim Durumu 
(  )İlk Öğretim  (  )Orta Öğretim  (  )Ön Lisans  (  )Lisans  (  )Lisans Üstü 

 
Son Çalıştığı İşe Giriş Tarihi (aa/yyyy): 

 
Bağlı Bulunduğu SGK:   (  )SSK   (  )BAĞKUR   (  )EMEKLİ SANDIĞI 

İşyeri Adı: İşyerindeki Görevi: 
Emekliyse Son İşyeri Adı / Görevi: 

 
 

4. Öğrencinin Birlikte Yaşadığı Kişi / Kişilere Ait Gelirler (Anne ve Baba Hariç Tutulacak) 

Adı Soyadı Yakınlık Derecesi D.T. (yyyy) Geliri 
     
     
     
     
     

 
 

5. Aile Gelirleri 
Annenin Yıllık Ücret Geliri (TL net): Babanın Yıllık Geliri (TL Net) : 
Annenin İkramiye / Yıl Sonu Primi Var mı? (  )Evet    (  )Hayır Evet ise miktarı (TL): 
Babanın  İkramiye / Yıl Sonu Primi Var mı? (  )Evet    ( )Hayır Evet ise miktarı (TL): 
Anne ve Baba haricinde birlikte yaşanan kişilerin toplam yıllık ücret geliri(TL net) 
Serbest çalışan ebeveynin sahip olduğu işletmeden yıllık geliri(Serbest çalışan ebeveynin sayısı 1’den fazla ise toplam geliri) (TL): 
Hasat / İrad Geliri(TL net): Yardım alınıyorsa yıllık tutarı(TL net) Kira geliri (yıllık toplam tutar TL): 
Diğer Yan Gelirler-Gelirin Adı/Tanımı: Gelir Miktarı(yıllık toplam tutar  TL ): 
Diğer Yan Gelirler-Gelirin Adı/Tanımı: Gelir Miktarı(yıllık toplam tutar  TL ): 

 
 
 



 
 
 
 

 
7. Aileye Ait İlave Bilgiler 
Bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklarınız eğitim giderleri (Özel okulda okuyor ise , okul tarafından belirlenen miktarları yazınız) 
Adı Soyadı Okulun Adı Okulun Yıllık Tutarı(TL) Ödenen Miktarın Yıllık Tutarı(TL) 

    
    
    

 
 

 
http://www.ielev.k12.tr/tr/kisisel-verilerin-islenmesi-korunmasi-ve-paylasilmasina-iliskin-aydinlatma-metni-41321/ 

6. Aileye Ait Varlıklar 
Oturduğunuz evin durumu ( )Mülk (  )Aile Büyüğüne Ait ( )Kira ( ) Lojman (  ) Diğer 
Oturduğunuz ev kira ise en son ödediğiniz kira tutarı (TL): İşyeriniz kira ise en son ödediğiniz kira tutarı (TL) 
Ailenin mülkiyetinde veya ortaklığında olan gayrimenkuller(Oturduğunuz ev mülk ise aşağıda belirtilmesi gerekmektedir.) 
Cinsi (daire,arsa,…….) m2’si Adresi / Bulunduğu il 

   
   
   
   
   

Ailenin bireylerinin sahip olduğu menkuller (Banka mevduat hesapları dahil) 
Cinsi Miktarı(TL) Yıllık Geliri (TL) 

   
   

Aile bireylerinin kullanımında olan taşıt araçları 
Markası - Modeli Yılı Bu yıl içindeki kasko değeri (TL) 

   
   

Şirket sahibi veya ortağı iseniz (Anne için) 
Şirket Unvanı: Ortaklık Yüzdesi: 
Şirket Adresi: 
Faaliyet Konusu: Kuruluş Yılı: 
Şirket sahibi veya ortağı iseniz (Baba için) 
Şirket Unvanı: Ortaklık Yüzdesi: 
Şirket Adresi: 
Faaliyet Konusu: Kuruluş Yılı: 

8. Ebeveyn İzin ve Onayı 

Velisi bulunduğum ................................................................... 'in burs olanağından yararlanabilmesi için yaptığımız başvuruda 
verdiğimiz tüm belgelerin ve bilgilerin doğru, tam ve güvenilir olduğunu kabul ve beyan ederim. Gerekli görüldüğü takdirde ev ve/veya 
işyerimin ziyaret edilmesini onaylıyorum. Başvuru formunda beyan ettiğim bilgilerin doğru olmadığı veya eksik olduğu tespit edildiği 
takdirde, velisi bulunduğum öğrenciye tanınan burslu okuma hakkının sona erdirilmesini kabul ve ücretsiz okuduğu dönemlere ait okul 
ücretini kanuni faizi ile birlikte ödemeyi taahhüt ederim. 

Velinin Adı Soyadı 

 
İmza 

http://www.ielev.k12.tr/tr/kisisel-verilerin-islenmesi-korunmasi-ve-paylasilmasina-iliskin-aydinlatma-metni-41321/


EK-7 
 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİ VE KURSİYER FORMU 
1 Adı ve Soyadı  
2 T.C. Kimlik No  
3 Okul ve Dershanelerde sınıfı 

Diğer Kurumlarda Öğretim 
Programı 

 

Durumunuza uygun olan bölümü (x) ile işaretleyiniz. 
4 ÖĞRENCİNİN BİR YIL ÖNCEKİ BAŞARI DURUMU (İlköğretim ve ortaöğretim okulları 2- 12 

nci sınıflar için) 
 

Pekiyi  
İyi  
Orta  

5 ANNE – BABA HAYATTA MI? 
Anne veya baba ölü  
İkisi de ölü  
Anne-baba ayrı  

6 ÖĞRENCİ VEYA KURSİYERİN RAPORA BAĞLI ENGEL DURUMU VAR MI?  
Hayır  
Evet  

7 AİLENİN AYLIK TOPLAM GELİRİ  
(*) 1.161,03 TL den daha az ise  
(*) 1.162,57 TL veya 2.322,07 TL arası ise  
(*) 2.323,61 TL veya   3.870,10 TL arası ise  
(*) 3.871,65 TL veya   5.418,15 TL arası ise  
(*) 5.419,69 TL veya   6.966,18 TL arası ise  
(*) 6.967,73 TL veya 9.288,25 TL arası ise  
(*) 9.289,79 TL veya   11.610,31 TL arası ise  
(*) 11.611,86 TL veya   13.932,38 TL arası ise  
(*) 13.933,92 TL veya 16.254,44 TL arası ise  
(*) 16.255,99 TL ve daha fazla  

8 AİLEDE BAİKA ÖĞRENİM GÖREN VAR MI?  
Yok  
Her bir okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencisi için  
Her bir ortaöğretim okulu öğrencisi için  
Her bir üniversite öğrencisi için  

 AİLEDE ÇALIİANLARIN 
 Adı ve Soyadı Yakınlık 

Derecesi 
Öğrenim 
Durumu 

Görevi İŞ Adresi ve Tel. No: 

      

      

      

(*) Ailenin aylık toplam gelir tutarları her yıl bir önceki yıla iliŞkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlenir. 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MÜDÜRLÜĞÜNE 

 
Velisi bulunduğum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘nın ücretsiz okuma hakkından 

faydalanmasını istiyorum. 
Ücretsiz okuma hakkından faydalanması için yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere bu 

formda vermiŞ olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Bu Formda vermiş olduğum bilgilerin doğru 
olmaması hâlinde velisi bulunduğum öğrenciye tanınan ücretsiz okuma hakkının sona erdirilmesini kabul ve 
ücretsiz okuduğu süreye ait ücretleri kanuni faizi ile birlikte ödemeyi taahhüt ederim. 

…/…/…… İMZA 

VELİNİN 
ADI VE SOYADI  
T.C. KİMLİK NO  
EV ADRES  

İŞ ADRESİ  

 


