
 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİNE BAŞVURACAK VELİLERİMİZİN DİKKATİNE 

Eğitim ve Öğretim Desteği ile ilgili başvuruların, 15 Ağustos - 02 Eylül 2016 tarihleri arasında 

öğrencinizin e-okulda kayıtlı olduğu okula / okulumuza “Eğitim ve Öğretim Desteği Başvuru ve 

Yerleştirme e-kılavuzu doğrultusunda aşağıdaki belgelerle birlikte yapılması gerekmektedir.   

VELİ/VASİLERDEN İSTENİLEN BELGELER;   

* Veliler/Vasiler, Uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar 

ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan 2014 – 2015 ve 2015 - 2016 

eğitim ve öğretim yıllarında alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin asıllarının bir 

örneğini ibraz etmek suretiyle başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir. 

 

* Öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2016 yılının Mayıs – Haziran - Temmuz aylarından 

herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum 

ve kuruluşlardan alınacak belge. 

 * Kira geliri varsa Kira Gelir Taahhütnamesi’nin doldurulması (Taahhütnamenin boş formu okuldan 

alınacaktır.) 

* Üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak 

kazandığını gösteren belgeleri, ayrıca öğrenim gören kardeş öğrencilerin (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, 

lise) öğrenim belgeleri ile e-okul sistemi dışında öğrenim gören kardeş öğrencilerin öğrenim belgeleri. 

* Ek-12 Formunun 4.maddesinin “Anne ve Babanın Durumu” başlığındaki alt satırlarda belirtilen 

maddelerin resmi belgeleri, (Vukuatlı nüfus kayıt örneği anne, baba sağ-ölü; anne-baba ayrı olma 

durumu söz konusu ise), (Anne, baba, kardeş veya öğrencinin varsa engel durumunu % 50 üzerinde 

gösteren belge),Vazife başında vefat etmiş Milli Eğitim Bakanlığı personeli çocuğu olduğunu gösteren 

belge.  

 5580  Sayılı  Kanunun  13.maddesine  istinaden  var  ise  harp  veya  vazife  malulü sayılanların ilk, orta 

öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara ait 

belgeler.  

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER :   

*Belgeler sorumlu Müdür Yardımcılarına eksiksiz olarak teslim edilecektir. Belgelerin eksik olması 

halinde başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.   

* 05 Eylül 2016 tarihinde “Tercih Yapmaya Hak Kazanan Öğrenciler” açıklanacaktır.  

Velilerimizin 06-19 Eylül 2016 tarihleri arasında e-okul üzerinden okul tercihi yapmaları 

gerekmektedir. Tercih yapmayan velilerimiz eğitim öğretim desteği almaya hak 

kazanamayacaktır.   
  

* Kurumların ilan ettiği ücretler üzerinden indirimler sonucunda oluşan öğrenim ücreti, eğitim öğretim 

desteğinden az olması halinde “EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURUSU” yapılamayacaktır.   

* Veliler/Vasiler yönetmelik eki “Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu” 

(Ek-12)de yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların 

başvuruları ve Eğitim Öğretim Desteği hakları geçersiz sayılacak olup, haklarında yasal işlem 

yapılacaktır.    


