
MEV KOLEJĠ ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE OKULLARI 

EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM DESTEĞĠNE BAġVURACAK 

VELĠLERĠMĠZĠN DĠKKATĠNE 

Eğitim  ve Öğretim Desteği ile ilgili başvuruların, 16 Ağustos  2018- 06 Eylül 

2018 tarihleri arasında öğrencinizin e-okulda kayıtlı olduğu okula / okulumuza “Eğitim 

ve Öğretim Desteği BaĢvuru ve YerleĢtirme e-kılavuzu doğrultusunda aĢağıdaki 

belgelerle birlikte yapılması gerekmektedir. 

 

Başvurular hafta içi her gün (yukarıda belirtilen tarihler dışında) 09.00-12.00/13.00-16.30 
saatleri arasında yapılacaktır.  

 

BAġVURU ġARTLARI : 

 T.C. vatandaşı olmak, 

 Okul öncesi  eğitimde  17  Mart  2013  ile  17  Eylül  2014  tarihlerinde  veya  
arasında doğmuş olmak, 

 İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla kayıt şartlarına sahip olmak, 

 Beşinci sınıfa devam edeceklerde 17 Eylül 2018 tarihi itibariyle ortaokul veya 

imam- hatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak, 

 Ortaöğretime  devam  edeceklerde  ortaöğretim  kurumlarının  kayıt  şartlarına  sahip 

olmak, 

 Eğitim ve öğretim desteği alırken 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf 

tekrarı yapmamış olmak, 

 Resmî/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı 

olmak, 

 Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz 

 olmak, 

 

 

VELĠ/VASĠLERDEN ĠSTENĠLEN BELGELER; 

 

 Ülkemizi  uluslararası  olimpiyatlarda  temsil  etmişse,  ilgili  federasyondan  
alınmış belgenin -aslını ibraz etmek koşuluyla- fotokopisi 

 Ulusal düzeyde yapılan yarışmalarda aldığı başarı (birincilik, ikincilik ve 
üçüncülük) belgesinin –aslını ibraz etmek koşuluyla- fotokopisi 

 İl  genelinde  yapılan  yarışmalarda  aldığı  başarı  (birincilik,  ikincilik  ve  
üçüncülük) belgesinin –aslını ibraz etmek koşuluyla- fotokopisi 

 Okul   yöneticileri,   Yönetmelik   eki   Eğitim   ve   Öğretim   Desteği   

Verilebilecek Öğrencilerin  Tespit  Formu’nun  (Ek-12)  2’nci  maddesinde  

belirtilen;  ailede  çalışan anne ve baba, anne ile babanın ayrı olması 

durumunda öğrencinin velisine/vasisine ait 

 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin (kira geliri, 

nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek 

ödemeler ve diğer gelirler dâhil) toplam gelirlerinin aylık toplamına göre 

alınacak belgeler 

 



 Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan olmayan kişiler 2018 yılına ait son 

alınan bordro, 

 Anne ve baba veya veli/vasiden beyan ettikleri gelirlerin dışında başka herhangi 

bir gelirinin olmadığına ve ödeme almadıklarına dair Gelir Beyan 

Taahhütnamesi (e-Kılavuz Eki) 

 Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne ve baba veya veli/vasi ise; ilgili resmî 

kurumlarından 2018 yılında gelir  getirici herhangi  bir işinin  ve SGK 

kaydının olmadığına dair belge, 

 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 sözkonusu 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. 

 

ÖNEMLĠ BĠLGĠLENDĠRMELER : 
 

***Belgeler Öğrenci İşlerine eksiksiz olarak teslim edilecektir. Belgelerin eksik olması 

halinde baĢvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

 

*** 07 Eylül 2018 tarihinde “Tercih Yapmaya Hak Kazanan Öğrenciler” açıklanacaktır. 
Velilerimizin 07-14 Eylül 2018 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 oluĢan öğrenim 

ücreti, eğitim öğretim desteğinden az olması halinde “EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİ 

BAŞVURUSU” yapılamayacaktır. 

 

*** Ücretsiz okutulan veya kurumun ilan ettiği ücretin %51’i ve fazlası oranında 

burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmez. 
 
 

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

Tespit Formu” (Ek-12)de yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. YanlıĢ bilgi 

ve belge sunanların baĢvuruları ve Eğitim Öğretim Desteği hakları geçersiz sayılacak 

olup, haklarında yasal iĢlem yapılacaktır.  

 


