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iıgi :M.E.B. Özel Öğretim Kurumları GenelMüdürlüğüntin 3|l07l20l5 tarih ve7693023

sayılı yazısı.

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında Eğitim ve Öğretİm Desteğinden yararlanacak

öğrenciler hakkındİ Bakanlığımızdan alının ilgi ya^ ve ekindeki e- Klavuz ekte

gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Bünyamin AKYÜZ
Vali a.

Müdür V.

DAĞITIM : Kaymakanılıklara

03 .08.20 1 5

Bilgi:K.CÜRE Şube Müdürü
T|f:462 230 20 94ll304
Fax:0462 2302096

ffizaileiııızalanmıştır,http;//evraksorgu.meb'gov'tradresinden29ec-bc5b-34e7-89df-9ladkoduileteyitedilebilir,
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Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

İlgl : a) Milli l:ğitim Bakanlığı Özel Ögretim Kurumları Yönetmeliği,

b) 25 l'cıııınuz 20l5 tarihli ve 29425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015-

20l6 l]ğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Ögrenim Görecek Öğrenciler İçin
Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ.

20l5-2()l6 eğitim ve öğretim yılmda, İlgi 1a) Yönetmeliğİn Ek-2'nci maddesİnin

üçüncü fıkrasında "Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak İsteyen okullar ve öğrencİler

Ağustos ayı içerisinde MEBBİS ve e-Okul üzerinde oluşturulan modül üzerinden müracaat

ederler. Eğitinı ve öğretim desteği verilecek asil öğrenciler, Eylül ayı içerisinde Ek-l2'ye
göre tespit edilir. Eğitinı ve öğretim desteğinden yarar|anacak okullar ve öğrenciler Genel

Müdürlük interııet sayf'asında duyurulur." hükümleri yer almaktadır. Ayrıca ilgİ (b) Teblİğ İle

eğitim ve öğıetim desteği verilecek okul türlerİ, destek tutarları ve öğrencİ sayıları

belirlenmiştir.
Bu çerçevede özel okullarda öğrenim görerı/görecek öğrenciler için verilecek eğitim

ve öğretim desteğiyle ilgili ilgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) Tebliğ _birlikte değerlendirilerek

hazır|anan "5.580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim GöreıVGörecek
Öğrenciler İçiı-ı Verilccek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuz"u yazımz
ekindedir. e-Kılavuz aynı zamanda Genel Müdürlüğümüz internet adresinde

(http :i/ookgm . nı e b. gov. t r) yay ım l anacaktır.

Bilgileı,iııizi ve konu ile ilgili iş ve işlemlerin 5580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel
okullarda Ögrenini Cijren/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği

Uygulama e_Kılavuzlı dcığrultusunda yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim.

Yusuf TEKİN
Bakan a.

Müsteşar

Sayı : 93778809-405.0 l -E,7 693023

Konu: Z0l5-2Ol6 Öğretim Yılı
Eğitim ve Öğretim Desteği

Başvurıı ve Yerleştirme e-Kılavuzu

MEB Beşevler Kaınl,ıtisii E Blok Beşevler/ANKARA
Elektronik Ağ: hnp:,'1ookgnı.ıneb.gov.tr

Bilgi:
A PLANI

31.07.2015

Ayrıntılı bilgi için:
Tel: (0 312) 4|32509
Faks: (0 312)2239926

EK:
l-Eğitim ve Öğretiırı Desteği Uygulama e-Kılavuzu

DAĞITIM
Gereği:
B PLANI

Bu evrak güvcnIi clckrrrınık inıza ılc iınzalanmıştır. http://evraksorgu.meb,gov.tr adresindenbl99-5778-3852-939b-6863 toou ıle teYit edilebilir
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N4EB özEL öĞnprivı KURUMLARI

Ögrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler

GENEL nıünÜnı.ÜĞÜ

Daire Başkanlığı

:0(312) 413 25 09

: 0(312) 413 34 65

Alo 147

: 0(3 l2) 223 99 26

İnternet

e- Posta

: http://ookgm.meb.gov.tr

: ookgm@meb.gov.tr

l0 Ağustos 2() i .l - 02 l]vli.il 20 |5
Destekten Yararlaıımak İsteyen Özel Okulların MEBBİS Üzerinden
Başwruları

l 0 Ağustos 20 l a - 02 Eylül 20l 5
Destekten Yararlaırı,ııak İsteyeıı Ögrencilerin e-Okul Üzerinden
Başwruları

0_]Eıl l]0 15 Tercih Işlemi Yapacak Öğrencilerin Ilanı

04 - l 0 l:.ı liil 20 l5 Öğrenciteriır Tercih lşlemleri

t l E1 l;ıl 20l 5 Yerleştirıııe Sonuçlarının İlanı

l4-2l L]ı liil 20l 5 Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri

22 Eı l:ll 20 l5 Ek Yerleştirıne Sonuçlarınııı Ilaııı

22-30 |, ., ill 20 t 5 Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri

L



1. GENEl, ..\ÇIKLAMALAR

a) Bu e-Kıliır,uz 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Ek l'inci maddesi ve
Milli Eııiıiııı Bakaırlığı Özel Ögretim Kurunrları Yönetmeliğinin Ek 2'nci maddesi
hükLiııı l,,ı i ııe göre hazırlanmıştır.

b) 55S0 sıır,ı|ı Özel Öğretiın Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel okullara,
23107l2tıl5 tarilı ve 29423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015-20|6 Eğitim ve

Öğretiıı-ı \'ılında Özel Okullarda Ögrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve
Öğretiıı, l)esteği Verilınesine İliştin Tebliğ'de yer alaı,ı okul türlerine göre toplam
230.00(, ;iiıeı,ıciye 2015-2016 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere eğitim ve

öğretiııı tluısteği verilecektir.

c) Yönetııı,,li1< cl<i Eğitiııı ve Öğretinr Desteği Verilecek A, B, C ve D Grubu Okullar
(Ek- l 0) ıı ,ıığıdaki tabloda yer almaktadır.

Iiğitim ve Öğretim Desteği Verilecek Okul Türleri

Aııadıı] ı ı ( li.izel Saı-ıatlar Lisesi

Erıı-ıcı,' ' ,ııl Oııcesi I(ıırumu

el Erı-ııcıı' , ıtaokulu

l Erı,ııc,ı , ıııöğı,etiırı Okulu

L)zel l-eıı l.ü ı

Ozel Hazıı ııı ı ll Buluıraır Aıradolu Lisesi

Özel NlcsI,
'I c]inik Anadolu Lisesi

lMtısc,
Mtı_çr

Mtısc,

Ozel Musc ııiiğretiın Kurumu

Rtıı,ıı

Rtıııı

Rtıııı

Özel Sos1

Ozel Spor

Ozel Teı,ıı,

lTiirlı
l |.lı l:

Özel Tiiıi
el Lal,,

Özel Fcı,ı ,

ç) 5580
okııl ı

veı,ile

' ;ıııLııl l<;ı1ısamında açılan okul öırcesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim
, 2015_2016 eğitiın öğretim yılında öğrenim görecek her bir öğrenciye

l Yc ijgretim desteği tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadlr.
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Lisesi

,.-sİ Krıı,ıınru

.csi

.ii Liscsi



Eğiıi , , , -ıretiııı l)gsteği Verilecek.Okul Türleri, Destek Tutarları ve Destek
Verilecek Oğrenci Sayıları

d) OI<ııl ,'

48-6r,
reSııı l

i'izcı,i,ı

e) Eğiıiııı
$öı'iiı, ı,

rcSııı: ,

Olıııl
}iıl,ı11'

itim lturuırılarında (anaokulu ve ana sınıfları) öğreniın görecek, yaşları
ııda olaır öğreııcileriıı velileri/vasileri eğitim ve öğretim desteği için
Iardıııı c-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü
ıru yı ;,ıı [ıi Iecektir.

,t,tim t!t,steğindeıı yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı
l ııl ijııt,csi öğrencilerinin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan
Ilıra l<csin kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği için e-

Ktı,,ıııılar Eğitiın ve Ögretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru

l<ıı| \,ü ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin
g1-,iıiııı ve iiğretim desteği için e-Okul üzerinden, belirlenen

ııııci, i ı kayıtlı buluııduğu resmi/özel okul nrüdürlüklerine
ı,.

ııırcilcıi. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sİstemine göre
,,ıtıçlııı,,,ıııı İlanından önce kayıtlı brılundukları okul müdürlüklerinden
ıiııı ,' " ıcği için başvurabilecektir. Bu öğrencilerden başvuru işlemini

, e tıl , \'crleştirıııe sonuçlarının İlanından sonra kaydoldukları okul
,ıı,ı,ıı lııışvurularını yapabilecektir.

ııl ı,c ,ıı,tiıiiğretiın okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerden eğitim
ıeği ı ',ı-ııve hak kazanan|ar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu
lıııı: ııı,. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü
:ı ,,leı,ıdireııler hariç olınak üzere, bulundukları sınıfta sıırıf
;ıi,ı i!cr eğitinı ve öğretim desteğiırdeıı yararlaııma lrakkını

ı,eli", ', ı,:ği alıııaya hak kazaııan öğrencilerin eğitim ve öğretim
'/o: ,ıııı, %o35'i Şubat ve o/o30'ğHaziran aylarında olmak üzere

l(] ,,,' ';ıı,ııra ödeııecektir.

o],i , ,ı-ııı ilan etıııiş oldukları yıl[ık eğitinı ücretinin Bakanlıkça
.,ğitiı,ı \,j ()ğretiı-n desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula
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(i,l,,r ,I ı]ı lJtı ııedcıılc veliler/vasiler, kayıt yaptıracakları okullarln ücretleri ve
dl ı-ı ] ııılılıındıı |ıilui edinip tercihlerini belir|eyecektir.

k)

l)

l, \"
(i i

tl, ıı ]

i

\ !l

tı]. ı \

l ;: \

l,,ı
( l:

, 
]e

,ctiııı dt, ,,.,ı-ıi alıııaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve
:i verilç ı c destek veriIme şartlarını taşüyan farklı bir okula Eylül ayı
ılıııııları lıııIiı-ıde. öğrenciye nakil olduğu okulun türüne göre eğitim ve
,:i (]Jeıı c,,ııe devam edilir. Bu durı.ımdaki öğrenciler için yapılacak
ıııc döı ,Icriııde e-oku|da oluşturulan liste üzerinden nakil olduğu
|,

: ı,e ıiııı 1eği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri
,üıı,ıı,l(eı ' iııetıııclik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek

,.,, it l ııı (Ek-l2)'ndaki belgeleri özel okul müdürlüğüne teslim
:ul ılrliikleri bu belgeleri Devlet Arşiv Hizınetleri Hakkında

,iiıırleı _röre nıuhafazaedecektir.

-:I l., res ı_el ol<u[ müdürlüklerinin işlemleri usulüne uygun ve
](|] ,'.ilııı içiıı illilçe ınilli eğitiın müdürlükIeri gerekli desteği
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,ı,ıiııde eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf
eğitim öğretiın döneırıi için destek başvurusu

,ği ı,erilecek öğrencilerin tespitinde Eğitim ve Öğretim
ı,eııcilerin Tespit Formu (Ek-l2) puanında eşitlik olması
iiııceki yılın yılsonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin

, özürsüz devamsızlığı az olan öğrenci tercih edilecektir.
sı halinde ise yaşı küçük olan öğrenci tercih edilecektir.

,den yararlanacak öğrenciler. e-Okulda oluşturulan modül
.gun okula yerleştirilir. Eğitim ve öğretim desteği
!alaııan öğrenciler. Eylül ayı içerisinde başka bir okula
ıı ve öğretim desteği hakkını kaybederler.

alaır öğreııcinin, destek kapsamı dışındaki başka bir özel
destek kontenjanı dolmuş bir özel okula nakil gitmesi

indcn eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanmış ise
kapsamıı-ıda kaydolabilecektir. İlkokul birinci sınıftaıı

ıı öğrerıci okul öncesine; okul öı,ıcesiırden destek almaya
1ltokul birinci sınıfa eğitin,ı ve öğretim desteği kapsamıı,ıda

biı,iııci sınıf öğrencilerinin eğitim ve öğretim desteğine
ı sııııf' seviyesi üzerinden yapılabilecektir.

I.-ıi öğrenciler öncelikli yerleştirilecek olup bu öğrencilerin
ıuan Iara yansıtılınayacaktır.
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ı ı,e i :ı,etiın desteği alınaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme
ı,lc.,,,i: ]c pLıaılları lrer sınıf seviyesiııde ayrı ayrı değerlendirmeye
.,I işleıni alt sınıflardan üst sınıflara doğru yapılacaktır,

ıinı >ıcği tercihi yapınaya hak kazanmış öğrencinin velisi/vasisi,
,rle::ıi ııe Taltviıııinde belirtileı,ı tarilılerde tercih işlemlerini yapıp,
,ı-ı(l;, ,7iınnılş olduğu okula yine belirtilen tarihlerde kesin kayıt
!,ı1 , Kesiı-ı kayıt işleınleriııde nakil onay işleminin

'i, i/vasi soruınlu olacaktır. Kesin kayıt döneminde işlemi
ıiı,. l<ıııı kaybedecektir.

"ıal.,I i,,cçlcı,iıri e-Okul Veli Bilgilendinne sisteıni üzerinden takip
ıı ıı , , , ,,ınaııı laııınasından sorum lu olacaktır.

i. ,inclc boş kalan kontenjan|ar için yeni bir tercih alınmayacak
c lıcı,lıaırgi bir özel okııla yerleşemeyen öğrenciler ilan

, ı,g ()ğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu
i bışvııru işlemlerinin tamamlanmasından sonra (2 Eylül
l< dciişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

\|,l

_, '.5 ]\lıııt 2010 ile 14 Eylül 20l1 tarihleri arasında doğmuş

c)

ç)

iı . , i ,,, ıı , l r() Ei,lül 20l5 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,

]ı]ı
l,. ıı 1

l il: ııı,irlc ortaokul ve imam-hatip ortaokulu beşinci sınıflarına
ıı l ak.

1 ıı ltıı\,ıt şartlarına sahip olınak,

ıel iı r,ılı sonunda sınıf tekran yapmamış olınak,

,ı,lı l<ıı i ve ortaöğretim okullartntn ara sınıflarında kayıtlı olmak,

'i :ılıırak istediği okul türünün kayıt ve ırakil şartlarııra haiz

5



3. ()ı i,l,,\ li ı,. \,Al,,,\CA]{LARI İşr.nrvırnn

3.1.I,
\

ı \ (| İret],,, 
'lıcsteğinden Yararlanmak İsteyen Özel Okulların

,ı,] :i ı,t cllıltlı,

a) 2t
1

L

b)C
SL,

S,

3.2.i

b) (,

Ö,

i,

(

c) (,
(

(

ç

!,

iiğ
S, ıl

giı

ç) (,i
(

l.

d) t,ı
(

}l
t

!

e) ],

1

l

']l,, ı.) ıiııı \'ılı lJğitiın ve Öğretiıı Desteği Başvuru ve Yerleştirme
, ',,ı itilt,ıı ıaril,Ierde özel okul yöneticileri, MEBBİS'Ie yer alan Özel
]ı ,ı,Lı ırı N l,,Jül[ı üzerinden başvurularını yapacaktır.

1ıg ij;ı,g[i111 desteği kapsaınıııda öğreııci alınak istedikleri sınıf
IJtJl Ic 1,er alaır Özel Ögretinr Kı,ırunıları Modülü üzerinden

a)(
(

)

i ,! tılıı, ,,ıı :\lacak Resmi/Özel Okutların Yapacakları İşlemler

L ,] ı ı ı Yijııetnıelik eki Eğitiın ve Öğretim Desteği Verilebilecek
, ,iı, ııııı (Ek-l2)'nuıı l'inci maddesinin (b), (c), (d) fikralarında
i .li, cgirecektir.

; i ,etınelik eki Eğitim ve Ögretim Desteği verilebilecek
.,,pi1 orı]lu (tık-l2)'nuıı 2'nci maddesinde belirtilen; (Hane
, !ı., ıı,ııı gelirleri ile kira ge|irleri dahil) Ailenin Aylık Toplam

,ilı,c bilgileri Modiile girecektir.

lı'lİ i ıe tınelik eki Eğitinı ve Öğretim Desteği Verilebilecek
;ıiı \rıı-ıu (Ek-l2)'nun 3'üncü maddesinde belirtilen; Ailede
)i Çı,cuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2015-20|6
ı|, ı,l,,,ersitede okuıııaya hak kazaıran öğrenci bilgilerini Modüle

, ınetici|eri; açık öğretin] veya askeri okul öğrencilerinin
,]; ]:l<-l2'ııin Anne ve Babaırııı Durumu başlığının dördüncü
] |ıı-]ıLın onaylı belgesini kontrol ederek bilgilerini Modüle

ıı-ıelik eki Eğitinı ve Öğretim Desteği Verilebilecek
,tı (Ek-l2)'nun 6'nçı ınaddesinde beliılilen; 5580 sayılı
ııde bel i rti leıı çocuk ların bi l gi leriıı i Modüle girecektir.

. ,ıçtmelik eki Eğitinı ve Öğretiın Desteği Verilebilecek
it ıııı (Ek-l2)'nda yer alan bilgi ve belgeleri kontrol ederek
. i,ıı çıktısının onaylı bir örneği veliye/vasiye verilecek bir

,ırinde mulıafaza edilecektir. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge
ıcticileri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

L ( ,ıı yöı-ıetiınlerince (a). (b), (c) ve (ç) maddelerinde beliıtilen
'l ' irer örneği tesliın alınacaktır.

]l
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-\'i\IiARLANMAK ISTEYEN öĞnnNci
l] Ir i NİN YAPACAKLARI İşı,nıvırrn

ıiır kayıtlı bulunduğıı resmi/özeI okul müdürlüklerinde, e-
lJğitiııı ve Öğretiın Desteği Menüsü üzerinden başvurularını

,lili eki Eğitinı ve Öğretiın Desteği Verilebilecek
ııu (Ek-l2)'nda yer alaıı bilgilerin doğruluğundan sorumlu
, belge sunanlarüıı l,ıaşvuruları ve eğitim ve öğretim desteği

, ' oltıp lraklarında _vasal işleırı yapılacaktır.

ıısı federasyonlarca yapılınış olan
ı,csııı i makam larca u lusal ve

,.,elcı,e (birinci. ikinci, [içtincti) ait
.,ııretiyle başvuıu esııasında okul

ve öğrencinin katılmış
il düzeyinde yapılan
belgelerin bir örneğini
müdürlüklerine teslim

.!

l.

(]

t

'iti ,, öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile
l5 , )ıjçan-Mayıs-Haziran aylarından herhangi birinin toplam
il ı-,ı rcı,ııi dıiresi, mulıasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve
ı(, [ ,lgc ve Eğitiın ve Oğretirn Desteği Uygulaına e-Kılavuzu
iiüıı , ir taalihi.itnaııresini lıaşvurı"ı esnasında okul müdürlüğüne

,iı, :, ,lı: (iğreniın gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu
. ıı ,:ı hal< kazandığıııı gösteren belgeleri, okul başvuru
l' I cı,iııe teslim edecektir. Ayrıca veliler/vasiler; açık öğretim

; ,ıi,,iıı öğrenim belgclerini ve Ek-l2'nin Anne ve Babanın
ır ı: ıcii satırında be|irtilcn duruınun onaylı belgesini başvuru
ldii ,_,riııe teslim edecektir.

il |,iıal.ı hak kazanaı-ı öğrencilerin velileri/vasileri Başvuru
,: ıclifiilen tarihlerde e-Okul üzerinden en faz|a l5 okul

\/.,\,(]AKİşrnvrı,oır

b)ü
i

)
(

]l

.lIl
lei

l.

iüi

ıil l<oııtenjanları Bakanlığın internet adresinden ilan

ı, ı,etiı-ı-ı Kurumları Modülü üzeriııden başvurularınI yapafl
ı ilı-ıresi sonuctıııda eğitinı ve öğretim desteğinden
iızel okullar l-ıaf'talık olarak Özel Öğretim Kurumları
ııct adresi (http://ookgnr.meb.gov.tr) üzerinden ilan

'ı,ctiııı Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Foımu
. ıdirıııe sonucunda eğitinr ve öğretim desteği tercihi

,cktir.
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;,zel okula kaydolnıaya hak kazanan öğrenciler ilan

li Yerleştirme Sonuçları e-Kılavuzda belirtilen tarihte

., )KULT-ARIN YAPACAKLARI İşrnıvıı,rn

icı-ı yararlannıaya hak kazanan öğrenciırin kaydolacağı
ııelik el<i Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebileçek
ıl<-12)'ıruıı l'inci ıııaddesinin (b), (c), (d) fıkralarında
.yoırlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin
ılırca rıltısal veya il dtizeyinde yapılan yarışınalarda
il<iı,ıci. üçüncü) ait belgenin onaylı ömeği teslim

ı ıı yarar|anmaya hak kazanan öğrencinin kaydolacağı
ııelik e|<i Eğitiın ve Öğretim Desteği Verilebilecek
(lil<-l2)'nun 2'nci ıııaddesinde belirtilen eğitim ve
,cinin [,ıirlikte yaşadığı aiIe bireylerine ait 2015 yılı
,laı-ı herlıangi birinin toplam gelir durumunu gösteren
ıleri veva ilgili kişi. kurum ve kuruluşlardan alınacak
ıcsteği lJygulama e-I(ılavlızrı ekinde yer alan kira gelir
tcsliın alınacaktır.

,ır 
1,araı,laırınaya hak kazanan öğrencinin kaydolacağı

,ıelil< clıi Eğitiın ve Öğretim Desteği Verilebilecek
(1-1<-l2)'nun 3'üncii maddesinde beliıtilen; Ailede
|ııı, [ıöliıınünde üniversitede okuyan veya 20|5-2016
,siıcde tıkı.ıı-ı-ıaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri
ı;ıcaktır. Ayrıca açık öğretim veya askeri okul
,ı,i ve l:l<-l2'nin Anne ve Babanın Durumu başlığının
](l[trılıı]un onaylı lıelgesi kayıt esnasında teslim

,ı ,ı ),araı|iınmaya hak kazanan öğrencinin kaydolacağı
çlik el<i Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek
(lll(-l?)'ntın6'ncı maddesi ve kanunun l3'üncü

er ıı viızife ıııalulü sayılanların ilk ve orta öğrenim
ı,ıı-ıcla lıcıruıııa bakım veya barınma kararı verilen
ı ı ııı_la tcsliın alınacaktır.
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okulun« ! ıt]ı bulunan öğrenci
. . . ..'ırin Velisi/Vasisiyim. Aylık gelirim

dışınd:ı adreste bulunan
(Adres:.

) taşınm az|arımdan aylık toplam
TL kira geliri aldığımı taahhüt

ederim. ]

iJğı,enc i velisinin /vasisinin

Atlı Soyadı :

llllzası :
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