
 

 

 

 

 

 Başvuru işlemlerini velilerin bizzat okula gelerek yapması gerekmektedir. Başvuru sırasında verilecek 

tüm beyanların doğruluğundan veliler / vasisler sorumludur. 

 

 Veliler 2016 – 2017 veya 2017 – 2018 Eğitim Öğretim yıllarına ait varsa uluslararası federasyonlarca 

yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan 

yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ve bu belgelerin hangi resmi 

makamdan alındığına dair resmi yazıyı okulumuza ibraz etmek zorundadır. 

 

 Veliler / vasisler öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait (anne ve baba veya veli/vasis) kişilerinin 2018 

yılı Mayıs – Haziran – Temmuz aylarından birine ait maaş bordrosunu ıslak imzalı ve onaylı olarak beyanını ve 

ayrıca var ise kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek 

ödemeler ve diğer gelirler dâhil tüm belgelerini ıslak imzalı onaylı olacak şekilde yanında getirmelidir. Ayrıca e-

kılavuz ekinde yer alan “Gelir Beyan Taahhütnamesi” ni okulda doldurarak başvuru esnasında imzalayacaktır. 

 
 

 2018 yılında başvuruyu yapan aile bireylerinin veli veya vasislerden herhangi biri çalışmıyor ise SGK dan 

çalışmadığına dair ıslak imzalı ve onaylı belgenin beyanını başvuru esnasında ibraz etmek zorundadır. 

 

Belirtilen aylara (Mayıs – Haziran – Temmuz) ait bordrosu olmayan  yani yeni işe başlayan kişilerin yine SGK’ 

dan çalışmadığına dair ıslak imzalı ve onaylı belgenin beyanını başvuru esnasında ibraz etmek zorundadır. 

 Kira geliri olan aile bireyleri okulumuzca verilecek olan Gelir Beyan Taahhütnamesini başvuru sırasında 

dolduracaklardır. 

 

 Adına şirket bulunan velilerin/vasislerin son altı aylık (2. Dönem) “Geçici Gelir Vergisi Beyannamesi” ve “Vergi 

Levhası” ibraz etmesi gerekmektedir. Ayrıca şirkette ortak var ise hisse (%) paylarını gösterir belge getirilmesi 

gerekmektedir.  

 Veliler / vasisler ailede üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede 

okumaya hak kazandığını gösteren belgelerini başvuru sırasında ibraz etmek zorundadır. 

 

 Anne – baba ayrı ise öğrencinin velayetinin kimde olduğunu gösteren mahkeme kararını beyan etmek 

zorundadır. Başvuruya velayeti olan velinin gelmesi gerekmektedir. 

 

 Başvuru için nüfus müdürlüklerinden öğrenci adına alınacak olan nüfus kayıt örneği ibrazı zorunludur. 

 

 Aile bireyleri arasında şehid ve gazi varsa bunu gösteren belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. 

 

 Öğrenci vazife başında vefat etmiş MEB personeli çocuğu ise belgesi ile müracat etmelidir. 

 

 Ailede % 50 ve üzeri engelli birey varsa üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam 

teşekküllü devlet hastanelerinden alınan raporla beyan edilmesi, raporu mevcut ise belgenin aslını başvuru 

esnasında ibraz etmek zorundadır. 

 

 Başvuru yapılan öğrencinin  2017 – 2018 Eğitim Öğretim yılında sınıf tekrarı yapmamış olması gerekmektedir. 

 

 

ÖNEMLİ NOT: Başvuruya gelecek kişi öğrencinin velisi veya vasisi olmak 

zorundadır. Aksi halde başvuru alınamayacaktır. Başvuru sırasında yukarıda 

belirtilmiş olan evrakların eksik olması durumunda başvuru alınamayacaktır. 

2018 - 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İSTEYEN  

ÖĞRENCİ VELİLERİNİN / VASİSLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER  
 


