
 

Sayın Veli, 

 

Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi ücretsiz okuma hakkı Sistemi aşağıda açıklanmaktadır. 

 

Ücretsiz okuma hakkı müracaatları 02 Nisan 2019 Salı günü başlayıp, 19 Nisan 2019 Cuma günü saat 12.00 de sona erecektir. 

 

 

 

 

   Deniz HADIMOĞLU                                                                          M. Susanna BERNARDI 

                  Türk Müdür Başyardımcısı                                                                               Okul Müdürü 
 

AÇIKLAMALAR 
 

I.         GENEL OLARAK 
 

Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi’nde her öğretim yılında, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim 

Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik ve Değerlendirme Kılavuzu esaslarına göre 

öğrencilere Ücretsiz okuma hakkı verilmektedir. Yönetmeliğe bağlı olarak, öğrenci mevcudunun %3’ü kadar 

öğrenciye Ücretsiz okuma hakkı verilmekte ve bir yıllık öğrenim ücretinin tamamı karşılanması şeklindedir. 

. 
 

II.       MÜRACAAT ŞARTLARI 
 

Ücretsiz okuma hakkı için müracaat edecek öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. 

 

a) T.C. Vatandaşı olması (T.C. Vatandaşı olmayıp Türkiye’de yaşayan soydaşlarımız dâhil), 

b) Öğrencinin okulumuzda kayıtlı ve öğrenim görüyor olması, 

c) Özel öğretim kurumlarında okuyan kardeşlerden yalnız birisi için müracaat edilmiş olması, 

d) Usulüne uygun müracaatta bulunulması, 

e) Öğrencinin bir önceki sınıfını doğrudan geçmiş olması, 

f) Öğrencinin ahlâk notunu düşürecek şekilde disiplin cezası almamış olması, 

g) Öğrencinin geçmiş yıllara ait okula borcunun olmaması,  
 
        III.       BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI 
 

a) Başvuru formları 02 Nisan 2019 Salı tarihinden itibaren web sitesinden veya okul sekreterliğinden temin 

edilebilir. 

                      

b) Başvuru belgeleri eksiksiz olarak 19 Nisan 2019 Cuma günü saat 12.00’a kadar Okul Müdür Yardımcısı Renata 

Yapaöz’e teslim edilir. 

  

IV.       GEÇERLİLİK SÜRESİ 

 

a) Verilen Ücretsiz okuma hakkı sadece bir öğretim yılı için geçerli olacaktır. 

 

b) Öğretim yılı içinde yapılacak müracaat sonucu Ücretsiz okuma hakkı almaya hak kazananların, takip eden 

öğretim yılı başından itibaren geçerli olacaktır. 

 

c) Öğretim yılı başında yapılacak müracaat sonucu Ücretsiz okuma hakkı almaya hak kazananların, müracaat 

tarihinin içinde bulunduğu öğretim yılı için geçerli olacaktır. 

 

d) Ücretsiz okuma hakkı almaya hak kazanan öğrencilerin,  Ücretsiz okuma hakkı şartlarını yitirmeleri halinde,  

kazandıkları Ücretsiz okuma hakkı iptal edilip, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılına ait okul ücretinin ödenmesi 

gerekir. 

(Örneğin Nisan ayında Ücretsiz okuma hakkı almaya hak kazanan bir öğrencinin, Ücretsiz okuma hakkı 

kazandıktan sonra sınıfını doğrudan geçmemesi veya her iki dönem boyunca öğrencinin davranış notunu kıracak 

şekilde bir disiplin cezası alması gibi hallerde kazanılan Ücretsiz okuma hakkı iptal edilecektir.) 
 

V.        GEREKEN BELGELER 

 

a) Öğrencinin bir yıl önceki başarı durumunu gösteren belge. (karne fotokopisi) 

 
b) * Anne ve/veya baba ölü ise, bu durumu gösteren belge. (Veraset ilamı veya ilgili nüfus idaresinden onaylı 

aile nüfus kayıt örneği.) 
 

* Anne - baba boşanmış ise, velayet durumunu gösteren kesinleşmiş mahkeme kararı.



 

* Anne veya babanın şehit ve malûl gazi olması, şehit veya malûl gazinin mensubu olduğu kurumdan 
alınacak belge ve / veya 2828 Sayılı Kanun hükümlerine göre öğrencinin Devletin veya Koruyucu 
ailenin himayesi altında olduğunu gösteren, ilgili kurumlardan alınmış belge. 

 
 

c) Sakat olanların,  sakatlık derecesini belirten,  tam teşekküllü resmi hastaneden almış oldukları sağlık 
kurulu raporu. 
 

d) Anne ve babanın her ikisi için ayrı ayrı; 
 Emekli olup, halen herhangi bir işte çalışmayanların emeklilik cüzdanlarının fotokopisi ve mahalle 

muhtarından alınmış çalışmadığını gösterir belge. 
 Emekli olup, müracaat tarihinde herhangi bir işte çalışanların; 

* Emeklilik cüzdanlarının fotokopisi, 
* Halen çalışmakta oldukları işyerlerinden alacakları son aya ait maaş bordrosu, 

 Serbest çalışanların (kadrolu veya ücretli bir işin yanı sıra ikinci iş olarak serbest çalışanlar dâhil), 
vergi levhası fotokopisi. 

 İşsiz veya iflâs etmiş olanların, bu durumlarını gösteren belge. 
 Anne, çalışmıyor, ev hanımı ise mahalle muhtarından alınmış, çalışmadığını gösterir belge. 
 Baba çalışmıyor ise, yine o mahallin muhtarından alınmış, çalışmadığını gösterir belge. 

 
e) Ailenin Toplam Geliri; 

Aylık gelir olarak, aile fertlerinin müracaat tarihi itibariyle geçmiş 12 ayı kapsayan yıllık toplam 
gelirlerinin 12’ye bölünmesiyle elde edilecek miktar beyan edilecektir. Aylık gelir hesabına, geçmiş 12 
ay süresince aile bütçesine giren bütün meblağlar (anne ve babanın tüm yan ödemeleri dâhil maaş, ücret, 
serbest meslek, ticari kazançları, kira, menkul sermaye iradı, faiz vs. tüm gelirleri) dâhil edilecektir. 
Gelirlerde kanuni kesintiler dışındaki kesintiler dikkate alınmayacak, şayet borç veya taksit ödeniyor 
ise, bu ödemeler ailenin aylık gelirine dâhil edilecektir. 

 

 Resmi veya özel kurumlarda ücretli olarak çalışan aile fertlerinin, çalıştıkları işyerinden alacakları 

ve müracaat tarihi itibariyle geçmiş 12 ayı kapsayan yıllık toplam gelirlerini gösteren onaylı belge. 
 Serbest çalışanların, (ikinci iş olarak serbest çalışanlar dâhil), bir önceki yıla ait vergi beyanname- 

lerinin birer örneği. 
 Emeklilerin, 12 aylık maaşlarını gösteren banka cüzdanlarının ilgili sayfalarının fotokopisi. 

 Bir önceki yıl çalışmamış olanlar, müracaatta bulundukları ayın gelirlerini belgeleyen 

evrakları. 
 Resmi veya özel kurumlarda ücretli olarak çalışan aile fertlerinin müracaat tarihi itibariyle son aya 

ait ücret bordrosu. 
 

e) Kirada oturanların,  kira kontratlarının noterden tasdikli bir sureti ve son ay kira ödeme makbuz 
fotokopisi. 

 
f) Kendi mülkünde oturanların, oturdukları evi kiraya vermeleri halinde ne kadar kira geliri getireceğini 

belirten,  mahalle muhtarından alınmış belge. 
 

g) Aile fertlerine ait taşıtların ruhsatname fotokopileri. 
 

h) Aile fertlerinin her birinin nüfus hüviyet cüzdanı fotokopileri. 
 

i) Öğrenciden başka, ailede öğrenim görenlerin, öğrenci olduklarını kanıtlayan ve özel okulda okuyan diğer 
kardeşin Ücretsiz okuma hakkı almadığını gösteren belge. (Yatılı okuyan ve-veya burs-kredi alanların bu 
durumları da belgede gösterilecektir.) 

 
j) Okul, okuma hakkını kazananlardan şehit ve malûl gazi çocukları ile mâlul gazilere ücretsiz okutmada 

öncelik verir. 
 

k) E – DEVLET ’ten “Gayrimenkul Sorgusu” çıktısı. 
 
 

VI.        İNCELEME VE GERÇEK DIŞI BEYANLAR 
 

Ücretsiz okuma hakkı başvuruları Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi Ücretsiz okuma hakkı Komisyonu 

tarafından incelenerek beyanların doğruluğu tahkik edilecektir. 
   

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 58. maddenin 4. bendi: “Gerçek dışı bildirimde bulunduğu tespit 

edilen öğrenci ve kursiyerin, ücretsiz okuma hakkı kurum müdürlüğünce iptal edilir. Ücretsiz okuduğu 

dönemlere ait ücretler kanuni faizi ile birlikte ödettirilir.’’ 

 

 

 

 

 


