
 

  

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 
 
             
 
Sayı   :  245.04/ 21                        21.02.2017                    
Konu : Devlet Bursu hk. 
 
 
Sayın Velimiz, 
 

Okulumuza, 2017 - 2018 Eğitim - Öğretim yılında ücretsiz veya burslu okuma hakkından yararlanmak amacı ile 
yapılacak müracaatlar yönetmelik doğrultusunda kayıt esnasında EK-7 başvuru formu doldurularak kabul 
edilecektir.  

(07.09.2013 tarih ve 28758 Sayılı R.G yayınlanan, M.E.B. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği madde 58-3 ) 

Kayıt esnasında, okul yönetiminden veya www.anabilim.k12.tr adresinden temin edebileceğiniz EK-7  “Devlet 
Bursu Başvuru  Formu” nu doldurup,  gerekli belgeleri eksiksiz olarak bir dosya içinde, 06 Mart tarihine kadar 
Ataşehir Kampüsü Esra Özdemir’e, Sancaktepe Kampüsü için Müdür Yardımcısı Yasemin Karakan Güllü’ye şahsen 
teslim etmeniz gerekmektedir. 

Başvurunuzun eksik evrak veya hatalı bilgiler içermesi durumunda, ücretsiz ya da burslu okuma hakkı 
talebiniz değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuruların sonuçları, Mayıs ayında sizlere bildirilecektir. 

Yapılacak olan başvurular, 08.02.2007 tarihli 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 13. maddesine ve  
25.08.2011 tarih,   652 Sayılı M.E.B’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
36.maddesine  dayanılarak hazırlanan,  07.09.2013 tarih,  28758 Sayı ile  Resmi Gazete’de yayınlanan Özel 
Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 57-58-59-60-61-62 ve 63. maddeleri  doğrultusunda değerlendirmeye 
alınacaktır.  

 
Saygılarımızla. 
Okul Yönetimi                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anabilim.k12.tr/


 

  

 
 
 
BAŞVURU KOŞULLARI   
 
1. T.C. vatandaşı olması   ( TC vatandaşı olmayıp Türkiye’de yaşayan soydaşlarımız dâhil) 
2. Öğrencinin okulumuzda kayıtlı ve öğrenim görüyor olması 
3. Özel Öğretim Kurumları’nda okuyan kardeşlerinden yalnız birisi için müracaat edilmiş olması 
4. Usulüne uygun başvuruda bulunulması 
5. Öğrencinin bir önceki sınıfını doğrudan geçmiş olması  
6. Öğrencinin ahlâk notunu düşürecek şekilde disiplin cezası almamış olması 
7. Resmi görevde iken şehit olan veya özürlü kalan anne ve babanın Özel Öğretim Kurumları’na devam eden 
çocuklarının, ailesinin aylık toplam gelirlerine bakılmaksızın müracaatları kabul edilir. 
8. Suikast sonucu şehit olan veya özürlü kalan öğretmenlerin çocuklarının başvuruları değerlendirmeye tabii 
tutulmadan kabul edilir. 
9. Durumu belirtilen şartlara uygun olmayanlar müracaat edemezler, müracaatları kabul edilemez. 
10. Gerçek dışı beyanda   bulunduğu tespit edilenlerin, ücretsiz okuma hakkı veya bursu iptal edilir. Öğrenciye 
ücretsiz okuduğu dönemlere ait ücretler, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kanuni faizi ile birlikte ödettirilir. 
(07.09.2013 – 28758  RG madde 58-4) 
 
 
GEREKLİ BELGELER  
 

1. Öğrencinin bir adet fotoğrafı 

2. Öğrencinin bir önceki öğretim yılı sonu, başarı durumunu gösterir belge (karne fotokopisi) 

3. Aile fertlerinin ve öğrencinin nüfus cüzdanı sureti 

4. Anne ve baba: 

  Hayatta değilse, bu durumu gösterir belge (veraset ilamı veya ilgili nüfus idaresinden onaylı 

            aile nüfus kayıt örneği) 

 Boşanmış ise velayet durumunu gösteren kesinleşmiş mahkeme kararı 

5. Engelli olanların özür derecesini belirten tam teşekküllü resmi hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporları 

6. Öğrenci 2828 Sayılı Kanuna göre Devletin, ya da koruyucu ailenin yanında ise durumunu gösteren belge, 

7. Öğrenci şehit veya malul gazi çocuğu ise, bu durumunu gösteren askeri makamlarca düzenlenen belge 

8. Ailede öğrenim gören kardeşlerin öğrenim gördüklerine dair ilgili kurumlardan alınmış belgeler; burs alan varsa, 
ilgili belgeler. 

9. Aile fertlerinin gelir durumunu gösterir resmi belgeler; 

 Resmi veya özel kuruluşlarda çalışanların, çalışmakta bulundukları kurumdan alacakları ve 

yaptıkları işi/görevi belirten onaylı belge 

 Devlet memuru ise en son ayın maaş bordrosu 

 Emekli ise başvuru itibariyle 12 aylık gelir durumunu gösterir döküm 

 Özel sektörde çalışıyorsa tüm yan ödemeler dâhil Ocak 2017 – Şubat 2017 aylarına ait toplam gelir   

       rakamını gösterir işyeri onaylı döküm 

 Serbest çalışanların (kadrolu veya ücretli bir işin yanı sıra ikinci iş olarak serbest çalışanlar dâhil); 

          2016 yılına ait vergi dairesinden tasdikli kurumlar ve/veya gelir vergisi beyannamelerine ait tahakkuk            

          fişleri (2016 yılı KV tahakkuku yapılmadı ise 2016 yılına ait KV tahakkuk fişi sureti ve Ekim-Kasım-Aralık    

          2016 kurum / gelir vergisi beyannamesi kopyası) 

10.2017 yılının ilk iki ayına ait KDV beyanname fotokopisi ve tahakkuk fişleri 

 Anne ve baba işsiz ise, bu durumun resmi kurumlardan alınan ilişiksizlik belgesi ile ispatlanması   

              (SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı) 


