
TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 

ÖĞRENCİ BURSLARI VE EĞİTİM ÜCRETLERİNDEN YAPILACAK ÖZEL İNDİRİMLER  

 

VAKIF TARAFINDAN UYGULANAN BURS TÜRLERİ  

 

1. Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci Bursu (MEB Bursu): 

Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler 

Hakkında Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde belirtilen şekil, esaslara ve burs 

oranlarına uygun olarak verilen burstur.  

 

2. Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu (TED TEB): 

Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından seçilen ve öğrenimlerine okulumuzda devam eden 

veya etmeyi arzu eden başarılı ancak maddi imkânları yetersiz azami 5 öğrenciye lise 

düzeyinde verilmeye başlanan ve okulumuz lisesinden mezun olana kadar devam eden 

burstur. 

 

3. TED İstanbul Koleji Vakfı Burslar: 

 

a) Vakıf İhtiyaç Bursu: Ailesinin gelir durumu eğitim ücretini karşılamayacak durumda olan 

ve bu durumu belgeleyen, Vakıf tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre başarılı, 

öğrenci/öğrencilere verilen burstur. 

 

b) Vakıf Başarı Bursu: Okullarımızın 5, 6, 7 ve 8. sınıfları ile 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında 

öğrenim görecek başarılı öğrenci/öğrencilere,  

 TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Ortaokulu’nu başarı ile bitiren ve TED İstanbul Koleji 

Vakfı Özel Lisesi’ne devam eden başarılı öğrenci/öğrencilere, 

  Diğer öğretim kurumlarında 8. sınıfı tamamlayan ve Öğrenci Kabul Dosyası  

değerlendirmesinde başarılı bulunarak lisede okumaya hak kazanan öğrenci/öğrencilere, 

  Okulumuz/okullarımız ara sınıflarına öğrenci alımlarında uygulanacak olan Okul Nakil 

Sınavında, ilgili okul yönetimince belirlenen düzeyde puan alan ve yapılacak görüşmede 

başarılı olan öğrencilere verilen burstur. 

 

BURSLARIN DEVAM DURUMU 

 Vakıf İhtiyaç Bursunun bir sonraki yıl devam etmesi için öğrencinin; 

 Ortaokulda; bir önceki yıl sonu ağırlıklı not ortalaması ve talepte bulunduğu eğitim-öğretim 

yılının birinci dönem sonu ağırlıklı not ortalamasının 100 puan üzerinden en az 60 olması ve 

zayıfının bulunmaması, 

 Lisede, bir önceki yıl sonu ağırlıklı not ortalaması ve talepte bulunduğu eğitim-öğretim 

yılının birinci dönem sonu ağırlıklı not ortalamasının 100 puan üzerinden 55 olması ve Dil 

Anlatım dersinin zayıf olmaması, 

 Mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10 gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okula devam 

etmemiş olması, 

 Disiplin Kurulundan davranış notu düşecek bir yaptırım almamış ve/veya herhangi bir suç, 

dolayısıyla mahkum olmamış olması, 

 Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu tarafından herhangi bir yaptırım 

uygulanmamış olması, 

 Velinin/vasinin gelir durumunun eğitim ücretini karşılamayacak olmaya devam ettiğinin 

belgelenmiş olması, 



 Vakıf İhtiyaç Bursları Değerlendirme Kurulu’nun olumlu görüş vermesi, halinde bir 

sonraki yıl için devam eder. 

 

 Vakıf Başarı Bursu alan öğrencinin hakkı, aşağıda belirtilen koşulların yerine gelmesi halinde 

lisemizden mezun olana kadar devam eder;  

 Öğrencinin okuldaki bir önceki yıl sonu ağırlıklı not ortalaması ile içinde bulunulan eğitim 

öğretim yılının birinci dönem sonu ağırlıklı not ortalamasının; Lisede en az 70, Ortaokulda 

ağırlıklı not ortalamasının 100 puan üzerinden en az 85 olması ve zayıfının bulunmaması, 

 Lisede Dil ve Anlatım dersinin zayıf olmaması, 

 Mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10 gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okuldan 

ayrılmamış veya okulu terk etmemiş olması, 

 Disiplin cezası almamış ve/veya herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olmamış olması. 

 

ÖNEMLİ:  

 Öğrencinin 9. sınıfta Vakıf İhtiyaç Bursu alabilmesi için hazırlık Sınavını atlaması koşulu 

aranır.  

 Diğer okullardan başvuru yapan öğrencilerin kabulü, okulun yapacağı nakil sınavından 

aldıkları notlara/öğrenci kabul dosyası değerlendirmesine göre ilgili Okul Müdürlüğü 

tarafından değerlendirilerek yapılır. Vakıf İhtiyaç Bursu başvurusu öğrencinin okulda 

öğrenim görmeye hak kazanması ve mali ve idari kesin kaydını gerçekleştirmesi sonrasında 

yapılır. 

 Vakıf İhtiyaç Bursu, bir eğitim-öğretim yılı için geçerli olup devamı için her öğretim yılında 

duyurusu yapılan zaman ve sürelerde başvurulması gereklidir.  

 

BAŞVURU 

Vakıf İhtiyaç Bursu için duyurular, okul/okulların görünen yerlerine afiş olarak asılması ve 

okul/okulların internet sitesine ilan şeklinde yapılır. 

 

Vakıf İhtiyaç Bursu için yapılacak tüm başvurular, Kurucu Temsilciliği’ne öğrencinin veli/vasisi 

tarafından kurum tarafından istenen belgeler tamamlanarak yapılır.  

 

YILLIK BURS BÜTÇESİ 

 

Burs verilecek toplam (yüzde yüz burs oranına tekabül edecek şekilde hesaplanan) öğrenci sayısı 

okulların MEB’nın onayladığı toplam nominal öğrenci kapasitesinin %10 (yüzde on) oranını aşamaz. 

 

GİZLİLİK 

 

Yapılacak burs başvuruları ile öğrenci veli/vasisinin kimlik bilgileri, belgeler, burs verilip verilmediği 

ve verilmiş ise burs cins ve oranları gizli tutulur. Bu tür bilgi/belgeler ve kayıtlar, Kurucu 

Temsilciliği, ilgili Okul Müdürleri, Kurum Mali İşler Müdürlüğü, Öğrenci İşleri tarafından tutulur 

ve Vakıf Yönetim Kurulu veya Kurucu Temsilcisi onayı olmadan hiçbir kişi veya kuruma veya 

usulüne uygun olarak istenmedikçe resmi kurumlara veya personele açıklanamaz. 

 

 

 



BİRDEN FAZLA BURS VE İNDİRİM HAKKI 

 

 Birden fazla çeşit ve oranda burs veya aynı zamanda indirim hakkı kazanılması durumunda, 

öğrenci’nin lehine olan en yüksek orandaki burs veya indirim uygulanır. 

 İlgili Okul Müdürü’nün teklifi ve Kurucu Temsilcisi’nin onayı ile burs almaya hak kazanmış 

öğrenciye, durumun değerlendirilmesi sonucunda Vakıf Burs Değerlendirme Kurulu 

tarafından öngörülen Vakıf İhtiyaç Bursu oranı, bütçe ve yükseltme olanağı var ise, 

artırılabilir. Vakıf Özel Bursu ile Vakıf Başarı Bursu için bu uygulama yapılmaz.  

 

ÇOK ÖNEMLİ 

 İhtiyaç burslarından faydalanmış ancak gerçek dışı beyanda bulunduğu tespit edilen, 

veli/vasinin öğrenci için tanınan burs hakkı geri alınır ve durumun tespit edildiği tarihten önce 

almış olduğu bursun uygulandığı süre için o dönemin eğitim ücreti veya bursun payına düşen 

kısmının iadesi talep edilir. 

 Başarı ve İhtiyaç Burslarında; eğitim ücretinin, veli/vasi payına düşen tutarın ödenmesinde 2 

(iki) kere üst üste aksatma olduğunda burs kesilebilir. Bu takdirde, veli/vasi o yıl için ilân 

edilmiş olan eğitim ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür. 

 

ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ İNDİRİMLERİ  

 

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları’nın ilgili eğitim-öğretim yılındaki KDV hariç 

eğitim ücretinden yapılacak olan indirimlerdir.  

 

İndirim Kapsam ve Oranları 

 

Anne, Baba, Büyükanne ve Büyükbaba İndirimi:  

TED okullarından birinin ortaokulu veya lisesinden mezun olan anne, baba, büyükanne, büyükbabanın 

çocuğu/torununun okul/okullara devam etmesi halinde o eğitim yılı için ilân edilen KDV hariç eğitim 

ücreti üzerinden %10 (yüzde on) oranında indirim yapılır. 

 

Mezun Kardeş İndirimi:  

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde en az 3 (üç) yıl okuyarak mezun olan öğrencilerin 

kardeşlerinin okula devam etmeleri halinde o eğitim yılı için ilân edilen KDV hariç eğitim ücreti 

üzerinden %10 (yüzde on) indirim uygulanır.  

 

Kardeş İndirimi:  

 Anne ve babanın birden fazla olan çocuğunun okula devam etmesi halinde; 

 İki kardeş için: Her bir öğrenci için o eğitim yılında ilân edilen KDV hariç eğitim ücreti 

üzerinden %10 (yüzde on), 

 Üç kardeş için: İlgili eğitim yılı için ilân edilen KDV hariç eğitim ücreti üzerinden; 

yaşça/sınıfça büyük olan kardeşe %20 (yüzde yirmi), diğer kardeşlere %10’ar (yüzde onar), 

 Dört kardeş için: İlgili eğitim yılı için ilân edilen KDV hariç eğitim ücreti, üzerinden yaşça 

büyük olan iki kardeşe %20’şer (yüzde yirmişer) kalan iki kardeşe %10’ar (yüzde onar) 

indirim uygulanır.  

 



 Öğrencinin anne/baba veya büyükanne ve büyükbabasından en az birinin TED okullarından 

mezun olması ve/veya büyük kardeşinin TED İstanbul Koleji mezunu olması halinde 

yukarıda uygulanan indirim oranlarına ek olarak %5 (yüzde beş) ilave indirim yapılır. 

 Kardeş olma anne ve/veya baba tarafından kan bağını veya kanuni evlat edinmeyi gerektirir. 

 Öğrenci, belirtilen indirim(ler)den birden fazlasını hak ettiği takdirde bunlardan hangisi 

yüksek tutardaysa ondan yararlanır ve birden fazla İndirim uygulanmaz. 

 İndirim(ler) sadece ilgili eğitim-öğretim yılındaki KDV hariç eğitim ücretine uygulanır. 

 


