
 

DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: 

1. Ġlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin velileri/vasileri, 

eğitim ve öğretim desteği için belirlenen tarihlerde öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmî/özel 

okul müdürlüklerine baĢvurabilecektir.  

2. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri özel okula 

kayıtlarını yaptırırken, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin 

Tespit Formu’nun (Ek-12) doldurulması esnasında sunulan belgelerin asıllarını özel okul 

müdürlüğüne teslim edecektir.  

3. BaĢvuru alacak, resmî/özel okul müdürlüklerinin iĢlemleri usulüne uygun ve 

zamanında yapabilmeleri için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri gerekli desteği 

sağlayacaktır. Eğitim öğretim hizmetini sunan ve eğitim ve öğretim desteğinden ilk defa 

yararlananlara iliĢkin bilgi ve belgeler ocak ayına kadar il/ilçe millî eğitim 

müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettiĢi/Ģube müdürü veya uygun görülen baĢka 

personel tarafından incelenecektir. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunanlar hakkında 

yasal iĢlem yapılacaktır.  
4.Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde ücretsiz veya kurumun 

ilan ettiği yıllık ücretin %51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim 

ve öğretim desteği verilmeyecektir.  
 

 

BAġVURU ġARTLARI  
 

a) T.C. vatandaĢı olmak,  

 

b) Okul öncesi eğitimde 17 Mart 2013 ile 17 Eylül 2014 tarihlerinde veya arasında doğmuĢ 

olmak,  

 

c) Ġlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla kayıt Ģartlarına sahip olmak,  

 

ç) BeĢinci sınıfa devam edeceklerde 17 Eylül 2018 tarihi itibariyle ortaokul veya imam-hatip 

ortaokulu kayıt Ģartlarına sahip olmak,  

 

d) Ortaöğretime devam edeceklerde ortaöğretim kurumlarının kayıt Ģartlarına sahip olmak,  

 

2018-2019 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM DESTEĞĠ  

BAġVURU VE YERLEġTĠRME TAKVĠMĠ 

 

TARĠH YAPILACAK ĠġLEM 

16 Ağustos 2018-06 Eylül 2018 Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin e-okul 

üzerinden baĢvuruları 

07 Eylül 2018 Tercih iĢlemi yapabilecek öğrencilerin ilanı 

07 -14 Eylül 2018 Öğrencilerin tercih iĢlemleri 

17 Eylül 2018 YerleĢtirme sonuçlarının ilanı 

17-21 Eylül 2018 Nakil ve kesin kayıt iĢlemleri 

24 Eylül 2018 Ek yerleĢtirme sonuçlarının ilanı 

24-28 Eylül 2018 Ek yerleĢtirme kayıt iĢlemleri 



 

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

yapmamıĢ olmak,  

 

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

 

g) Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil Ģartlarına haiz olmak 

 

DESTEKTEN YARARLANMAK ĠSTEYEN ÖĞRENCĠ VELĠLERĠNĠN/VASĠLERĠNĠN 

YAPACAKLARI ĠġLEMLER. 

 

1. Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmî/özel okul müdürlüklerinden 

baĢvurularını yapacaktır.  

 

2. Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin 

Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. YanlıĢ 

bilgi ve belge sunanların baĢvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz 

sayılacak olup haklarında yasal iĢlem yapılacaktır.  

 

3. Veliler/vasiler; 2016-2017 veya 2017-2018 eğitim öğretim yıllarına ait uluslararası 

federasyonlarca yapılmıĢ olan olimpiyatlar, il millî eğitim müdürlüğü, gençlik hizmetleri 

ve spor il müdürlüğü ile ilgili federasyonlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan 

yarıĢmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek 

bir örneğini baĢvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.  

 

4.  Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaĢadığı aile 

bireylerinden anne ve baba veya veli/vasiye ait ; 

 

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

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

ödemeler ve diğer gelirler dâhil) aylık toplam gelir durumunu gösteren vergi 

dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kiĢi, kurum ve kuruluĢlardan alınacak 

belge ile e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesini baĢvuru 

esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.  

 Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kiĢiler için 2018 yılına ait son alınan 

bordroya göre iĢlem yapılacaktır.  

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

kurumlardan 2018 yılında gelir getirici herhangi bir iĢinin ve SGK kaydının 

olmadığına dair belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.  

 

5. Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeĢlerin öğrenim durumunu veya 

2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri 

ile e-Okul sistemi dıĢındaki kardeĢ öğrencilerin öğrenim belgelerini baĢvuru esnasında okul 

müdürlüklerine teslim edecektir.  

 

6. Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin 

Tespit Formu’nun (Ek-12) 4’üncü maddesinin 4’üncü ve 5’inci satırlarında yer alan 

durumlara iliĢkin onaylı belgesini okul müdürlüğüne teslim edecektir.  

 



7. Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin 

Tespit Formu’nun (Ek-12) 6’ncı maddesinde belirtilen; 5580 sayılı Kanunun 13’üncü 

maddesinde belirtilen çocukların belgelerini okul müdürlüğüne teslim edecektir.  

 

 

8. Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri 

BaĢvuru ve YerleĢtirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul 

tercihi yapabilecektir.  

 

 

 

 


