
Şahkulu mah.Şah Kulu Bostan sok. No: 8 Tel : 0212-293 44 16  
34420 Beyoğlu-İstanbul  Faks:0212-252 22 10  
Internet : www.ds-istanbul.net 

 

11.05.2023 
T.C. 

İSTANBUL VALİLİĞİ 
Özel Alman Lisesi 

Ücretsiz okuyacak öğrencilere ait açıklamalar: 
 

 Sayın Veli, 

 

 Özel Alman Lisesi’nde ücretsiz okuyacak öğrencileri değerlendirme sistemi aşağıda 

açıklanmaktadır. 

 Okulumuzda, her öğretim yılında, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Özel Öğretim 

Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik”  esaslarına göre, 

başarılı, ancak maddi imkânları sınırlı öğrenciler ücretsiz okutulmaktadır. 

 2023-2024 öğretim yılı için başvuruların, belirlenen dönem süresince yapılmasını rica 

ederiz. 

 

                Melek YILDIRIM                                                    Dr. Hans  BRÜGMANN      

             Türk Müdür Başyardımcısı                                       Özel Alman Lisesi Müdürü 

 

 

Ücretsiz okuma hakkından yararlanma: 

Ücretsiz okuma hakkından, adı geçen yönetmelikte belirtilen şartları taşımış olmak kaydıyla, 

haklarında ücretsiz okuması için karar verilen öğrenciler yararlanır. Şehit ve malûl gazi 

çocukları ile malûl gazilere ücretsiz okumada öncelik verilir. 

Ücretsiz okuma tamamen ücretsiz veya öğrenim ücretinde %25, %50, %75 oranında indirim 

yapılarak uygulanır. 

 

Başvuru Şartları  

• Velinin okul ücretini ödeyecek mali imkânlarının yeterli olmaması  

• Ücretsiz okumak için başvuracak öğrencinin sınıf tekrarlamamış olması, davranış 

notunun tam olması ve disiplin cezası almamış olması. 

Başvuru Prosedürü 

• Her ders yılı veya döneminde, ücretsiz okumak isteyen öğrencilerin velileri, “Özel Öğretim 

Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci Formu (EK-7) ve diğer formları doldurarak 

başvururlar. 

Başvurular; 

a) Öğretim yılı başında; 

Hazırlık sınıfı öğrencileri ile hazırlık sınıfını okumadan birinci sınıfa kaydolan öğrenciler,  

b) Öğretim yılı içinde; 

              16.01.2023-03.03.2023 tarihleri arasında, okulda öğrenim gören öğrenciler müracaat 

ederler. 

•  Burs başvuru belgelerinin okulumuza eksiksiz ve elden ulaştırılmasını önemle rica 

ederiz. Eksik başvurular dikkate alınmayacaktır. 
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Önemli Hususlar  

1) Başvurular her yıl yeniden değerlendirilir. Ücretsiz okuma yardımına esas alınan koşulların 

değişmesi halinde yardım oranı değiştirilebilir veya kaldırılabilir. 

2) Şehit veya malûl gazi çocukları ile malûl gazilerden, şehit veya malûl gazinin mensubu 

olduğu kurumdan alınacak belge istenir. 

3) Gerçek dışı bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin, ücretsiz okuma hakkı 

okulumuz müdürlüğünce iptal edilir. Öğrencinin ücretsiz okuduğu dönemlere ait ücretler 

ilgili mevzuat hükümleri gereğince kanuni faizi ile birlikte veliden tahsil edilir.  

4) Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrencilerin bu hakları yalnız o öğretim yılı için geçerlidir. 

Ancak ücretsiz okuma hakkını kazanan şehit ve malûl gazi çocukları, okuldaki öğrenimleri 

süresince ücretsiz okurlar. 

Başvuru için istenen belgeler: 

1) Ek 1, Ek 2 ve Ek 7 belgeleri  

2) Öğrencinin bir önceki yıla ait başarı durumunu gösteren belge (karne fotokopisi)  

3) Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ve ikametgah Belgesi (Tüm aile bireyleri için) 

4)  Boşanma durumu varsa velayet durumunu ve güncel nafaka bilgilerini gösteren mahkeme 

kararı. 

5) Öğrencinin rapora bağlı bir sakatlık durumu var ise sakatlık derecesini gösteren tam 

teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu. 

6) Kirada oturanlar için kira sözleşmesinin fotokopisi ve son 3 aya ait kira ödeme dekontu. 

7) Lojman veya başkasının mülkünde oturanların durumunu gösterir belge (tapu fotokopisi-

lojman belgesi vb.)  

8) Kendi evinde oturanlar için tapu fotokopisi.  

9) Ücretli çalışanlar için: Bordro son 12 aylık (Tüm aile fertler için kaşeli, imzalı, imza 

sirküleri eklenerek.)  

10) Serbest çalışanların bir önceki yıla ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve 

tahahkkuk fişlerinin fotokopileri, son yıla ait karşılaştırmalı bilanço ve gelir/gider tabloları, 

vergi levhası fotokopileri.  

11) Anne ve babanın emeklilik durumlarını gösterir SGK belgesi (e-devlet üzerinden)  

12) Geliri olmayan anne ve/veya baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına 

dair belge (İlgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir)  

13) Kira geliri olanların aldıkları kirayı gösteren son 12 aya ait dekont kira sözleşmesi 

fotokopileri ve bir önceki yılın Gelir Beyannamesi ile tahakkuk fişi fotokopisi.  

14) Ailenin bunların dışında kalan tüm gelirleri (gayrimenkul, menkul, ile ilgili belgeler (e-

Devlet sistemi üzerinden) Ailenin mevduat ve faiz ile elde ettiği gelir bilgileri (banka hesap 

dökümü son 3 aylık)  

15) E-Devletten adına kayıtlı tapu bilgileri sorgulama ekranı çıktısı.  (Anne ve Baba ayrı ayrı)  

16) E-Devletten kayıtlı araç bilgisi sorgulama ekranı çıktısı. (Anne ve Baba ayrı ayrı)  

17)  Ailede öğrenci olan diğer çocuklar için okudukları okuldan öğrenci belgesi (Burs alıp 

almadıklarının belirtilmesi gerekmektedir)  


