
2013/14  ÖĞRETĠM YILI 

ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARINDA ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLERE AĠT 

MÜRACAAT VE TAAHHÜT FORMU 

  1. ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI  Takdir edilen 

      Puan 

  2. SINIFI-NUMARASI   

  3. Bir yıl önceki baĢarı durumu 

□   4.50 - 5.00  (Pekiyi) 
□   3.50 - 4.49  (Ġyi)  
□  3.00 - 3.49  (Orta) 

 

  4. Anne-Baba hayatta mı? 

□    Hayatta 
□    Anne veya baba ölü 
□    Ġkisi de ölü 
□    Anne veya baba resmi görevde iken 

suikast sonucu sakat kaldı veya Ģehit oldu 
□ 2828 sayılı kanuna göre devletin himayesindedir. 
□ 2828 sayılı kanuna göre koruyucu ailenin himayesi 
 altındadır. 

 

 5. Rapora bağlı engel durumu 
 var mı? 

□    Hayır 
□    Evet 

   □ 1.derece engelli 

   □ 2.derece engelli 

   □ 3.derece engelli 

 

 
 
  6. Baba veya annenin mesleği? 

(Biri için iĢaretlenecek) 

□    Öğretmendir 
□    Milli Eğitim mensubudur 
□    Resmi veya özel kurumda ücretli  çalıĢıyor 
□    Yukarıdaki meslekler dıĢında bir iĢte  çalıĢıyor 
□    Emekli 
□    ĠĢsiz 

 

  7. Ailenin aylık toplam geliri TL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

  

 

  8. Ailenin oturduğu evin durumu 

□    Lojmandır 

□    Kiralıktır (Ödenen kira miktarı) 

TL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

□    Mülktür (Kiraya verilmesi halinde aylık getirisi) 

TL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 
  9. Ailedeki fertlerin sayısı 

□    Ġki veya üç 
□    Dört 
□    BeĢ veya daha çok 

 

 
10. Öğrenciden baĢka ailede 
      öğrenim gören var mı? 

□    Yok 
□    Ġlköğretim 
□    Ortaöğretim 
□    Üniversite 

 

11. Ailede öğrenim görenlerden, 
yatılı okuyan veya burs, kredi 
alanların sayısı 

□    Yok 
□    Bir kiĢi 
□    Ġki kiĢi 
□    Üç veya daha çok 

 

 
 
12. Öğrenci daha önce ücretsiz 

okudu mu? 

□    Hayır 
□    Evet 

  □    Bir yıl 

  □    Ġki yıl 

  □    Üç yıl 

  □    Üç yıldan çok 

 

 
13. Ailenin sahip olduğu menkul 

veya gayrimenkul 

□    Menkul Açıklama 
□    Konut 
□    Oto (markası ve modeli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
□    Diğer 

 

PUANLARIN TOPLAMI   

 

DĠKKAT: 

1. Arka sayfadaki açıklamaları okumadan Formu doldurmayınız. 

2. Her sorunun yalnız bir seçeneğini iĢaretleyiniz. 

3. Formu tükenmez kalem veya dolma kalemle iĢaretleyiniz. 

 



 

AĠLEDE ÇALIġANLARIN: 

 

Adı Soyadı 
Yakınlık 

Derecesi 

Öğrenim 

Durumu 
Görevi ĠĢ Adresi ve Telefonu 

     

 

 

     

     

 

BAġVURU KOġULLARI: 

 

Özel Öğretim Kurumlarına ücretsiz okumak için baĢvuracak öğrencilerde aĢağıdaki koĢullar aranır. 

 

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olması veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmayıp Türkiye’de yaĢayan 
 soydaĢlarımız ya da akraba topluluğundan olması, 
  2. Kuruma kayıtlı ve öğrenim görüyor olması, 
  3. Özel Öğretim Kurumlarında okuyan kardeĢlerden yalnız birisi için baĢvurulması, 
  4. Öğrenci ailelerinin aylık toplam gelirinin 50 bin x 0,073837 memur maaĢ katsayısından (3.691,85 TL) fazla 

olmaması, (bu miktar Bakanlıkça azaltılıp arttırılabilir.) 
  5. Usulüne uygun baĢvuruda bulunulması, 
  6. Öğrencinin bir önceki sınıfını doğrudan geçmiĢ olması, (Okullarda ara sınıflar için) 
  7. Öğrencinin ahlak notunu kıracak Ģekilde disiplin cezası almamıĢ olması, gerekir. 
  8. Suikast sonucu Ģehit olan veya sakat kalan öğretmenlerin  çocuklarının baĢvuruları, değerlendirmeye tabi 

tutulmadan kabul edilir. 
  9. Durumu belirtilen Ģartlara uygun olmayanlar baĢvuramazlar, baĢvuruları kabul edilemez. 
10. Gerçek dıĢı beyanda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca 
 durum ilgili kurum ve kuruluĢlara yazılı olarak bildirilerek resmi iĢlem yapılır. 

 

Resmi görevde iken Ģehit olan veya sakat kalan anne veya babanın özel öğretim kurumlarına devam eden 

çocuklarının, ailesinin aylık toplam gelirlerine bakılmaksızın baĢvuruları kabul edilir. 

 

Velisi bulunduğum ..................................................... nın ücretsiz okuma hakkından faydalanmasını istiyorum . 

Ücretsiz okuma hakkından faydalanması için yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere bu formda vermiĢ 

olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. 

Bu formda vermiĢ olduğum bilgilerin doğru olmaması halinde velisi bulunduğum öğrenciye tanınan ücretsiz 

okuma hakkının sona erdirilmesini kabul ve ücretsiz okuduğu dönemlere ait ücretleri kanuni faizi ile birlikte 

ödemeyi taahhüt ederim. Ayrıca hakkında ilgililerce verilecek kararı kabul ediyorum. 

 

 

TARĠH: ..../..../2013 

 

 

 

VELĠNĠN 

 Adı Soyadı 
 

 

 

 Ġmzası 
 

 

 

 

 



 

 

ÜCRETSĠZ OKUMAK ĠÇĠN BAġVURAN ÖĞRENCĠLERĠN OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLĠM ETMELERĠ GEREKEN 

BELGELER: 

(Belgeler, öğrenci ve velisinin baĢvuru tarihindeki durumuna uygun olacaktır.) 

 

1. Bir yıl önceki baĢarı durumlarını gösteren belge. 

2. Anne veya babası ölü; 

Anne veya babası resmi görevde iken suikast sonucu sakat kalan veya Ģehit olan; 2828 sayılı kanun 

hükümlerine göre devletin veya koruyucu bir ailenin himayesi altında olan, öğrencilerin durumlarını gösterir 

ilgili kurumlardan aldıkları belge. 

3. Engelli olanların, engel derecesini belirten tam teĢekküllü resmi hastanelerden almıĢ oldukları Sağlık Kurulu 

Raporu, 

4. Anne ve babanın mesleğine dair belge: 

 Öğretmen, Milli Eğitim mensubu, ücretli veya serbest meslek sahibi çocuğu olduklarına dair ilgili 

makamlardan almıĢ oldukları belge, 

5. Aile fertlerinin gelir durumunu gösterir belge, 

(Kanuni kesintiler dıĢında, aile bütçesine giren bütün meblağlar gelir olarak kabul edilir.) 

a) Resmi veya özel kurumlarda ücretli olarak çalıĢan aile fertleri, bir önceki yıla ait yıllık toplam gelirlerinin 

12´ye bölünmesiyle elde edilecek miktarı, aylık gelir olarak gösterecekler ve bunu belgelendireceklerdir. 

(1 Nisan 2012 -31 Mart 2013) 

b) Bir önceki yıl çalıĢmayanlar baĢvuruda bulundukları aydaki gelirlerini belgelendireceklerdir. 

6. Kirada oturanların noter tasdikli kira kontratosu veya ailenin kirada oturduğuna dair resmi belge, Evi mülk 

olanların ise, evini kiraya vermesi halinde ne kadar aylık gelir getireceğini belirten o mahallenin 

muhtarından alınmıĢ belge, 

7. Aile fertlerinin her birinin resmi makamlarca tasdik edilmiĢ nüfus cüzdanı suretleri, 

8. Ailede öğrenim görenlerin, öğrenim gördüklerine dair kurumlarından alınmıĢ, ücretli veya ücretsiz 

okuduklarının da belirtildiği, belgeler. 

 

Lütfen belgelerinizi, neden indirim almak istediğinizi ayrıntılı bir Ģekilde açıklayacağınız bir dilekçe ekinde 

teslim ediniz. 

Belgelerin son teslim tarihi 05.04.2013 Cuma günü olup bu tarihten sonraki baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. 

 

ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI : ................................................         SINIFI/NUMARASI : ........../................ 

 

 
ANNENĠN BABANIN VELĠNĠN 

Adı, Soyadı    

Öğrenim Durumu    

Mesleği veya ĠĢi    

Görevi Ünvanı    

Ev Adresi    

Ev Telefonu   
ĠĢ  Telefonu 

  
 
 
GSM 

 


