2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİNE BAŞVURACAK VELİLERİMİZİN DİKKATİNE
Eğitim ve Öğretim Desteği ile ilgili başvuruların, 10 Ağustos 2017-06 Eylül 2017 tarihleri arasında
okulumuza “2016 Eğitim ve Öğretim Desteği Başvuru ve Yerleştirme e-Kılavuzu” doğrultusunda aşağıdaki belgeler
ile yapılması gerekmektedir.
11 Ağustos 2017 Cuma gününden itibaren hafta içi her gün 09.30-17:00, Cumartesi ve Pazar günleri 10.0016.00 saatleri arasında teşvik başvuru işlemleri yapılacaktır.
*Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek12) yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve
öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.
*Başvuru esnasında yanınızda bulunması gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir. Eksik evrağı olan
öğrencimizin başvurusu yapılmayacaktır.
TEŞVİK BAŞVURUSU ESNASINDA GEREKLİ EVRAKLAR:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
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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,
Eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait (anne ve baba veya veli/vasi)
2017 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi,
muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir
Beyan Taahhütnamesi,
Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2017 yılına ait son alınan bordro,
Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne, baba veya veli/vasi ise; Mal Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik
Kurumlarından 2017 yılında gelir getirici herhangi bir işi olmadığına dair resmi belge,
Üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını
gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgeleri,
Anne ve/veya baba ölü ise; durumu kanıtlayıcı resmi belge,
Anne ve baba ayrı ise; durumu kanıtlayıcı resmi belge,
Anne ve/veya baba vazife başında vefat etmiş MEB personeli ise; durumu kanıtlayıcı resmi 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.

