
MALİ YARDIM BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER:

Mali yardım için müracaat eden öğrenci velilerinin, başvuru formunu doldurmaları, doldurulmuş olan formun 
çıktısını alıp imzaladıktan sonra aşağıda belirtilen belgelerle birlikte eksiksiz olarak okula teslim etmeleri 
gerekmektedir. Velilerimizin, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) gereği, ekli belge olarak verilmiş olan Mali 
Yardım Başvurusu Aydınlatma Metnini okumaları ve yine ekli belge olarak verilmiş olan Mali Yardım Başvurusu 
Rıza Metnini imzalayarak teslim etmeleri beklenmektedir. Islak imzalı Mali Yardım Başvuru Formu ve Mali 
Yardım Başvurusu Rıza Metni teslim edilmemiş olan öğrencilerin talepleri dikkate alınmayacaktır.

1) Ailenin Gelir Belgeleri:
• Ücretli çalışan aile bireylerinden çalıştıkları kurumdan onaylı gelir belgeleri (son ay dahil olmak üzere bir 
yıllık bordroların detaylı dökümü varsa ikramiye, prim veya döner sermaye dahil edilmiş olarak)

• Emeklilik durumu varsa, emeklilik belgesi ve maaş ödentisini gösterir resmi belge
• Anne ve/veya baba serbest meslek sahibi veya şirket ortağı ise işyerine ait en son tarihli ve onaylı vergi 
levhası ile son vergi dönemine ait vergi beyannamesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Bilanço ve Gelir/Gider 
Tablosu

• Çalışmayan ebeveyn için e-devlet üzerinden alınan 4a- 4b-4c  Sigortalı tescil kaydı ekran görüntüsü
2) Gayrimenkul Belgeleri: ( gayrimenkul olmaması durumunda da, olmadığını belgelemek üzere e-devletten 
istenen sayfalar, anne ve baba için ayrı alınmış olarak gönderilmesi gerekmektedir)

• Aile bireylerine (anne-baba) ait e-devlet/Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış taşınmaz listesi, 
her taşınmaz için “Detaylar” sayfası, varsa hisse bilgileri-şerh, beyan, rehin dökümü

• Ailenin ikamet ettiği ev kira ise, kira kontratı ve son aya ait kira ödemesine ilişkin  dekont  (farklı ödeme 
şekli var ise ödemenin nasıl yapıldığına dair yazılı beyan)

• Ailenin ikamet ettiği ev aile bireylerinden/akrabalardan birine ait ise mal sahibinin kimlik ve tapu fotokopisi
• Ailenin ikamet ettiği ev dışındaki gayrimenkullere ait; varsa kira sözleşmesi,  son bir yıla ait gelir vergisi 

beyannamesi ve emlak vergisi ödendi makbuzu
3) Araç Belgeleri: (araç olmaması durumunda da, olmadığını belgelemek üzere e-devletten istenen sayfalar, 
anne ve baba için ayrı alınmış olarak gönderilmesi gerekmektedir)

• Aile bireylerine (anne-baba) ait e-devlet/Adıma Tescilli Araç Sorgulama sayfasından alınan araç bildirim 
belgesi.

4) Menkul Belgeleri:
• Banka tasdikli güncel vadeli/vadesiz hesap dökümleri

5) Öğrenim gören kardeşlerin okullarından alınan öğrenci belgeleri. Kardeşlerden özel okul ya da Vakıf 
üniversitelerinde burslu okuyanlar için, ilgili kurumdan alınan ve bursluluk durumunu gösteren resmi belge
6) Annesi, babası vefat etmiş veya şehit olmuş öğrencilerin bu durumlarını gösterir belge.
7) Anne baba ayrı ise velayet durumunu belirtir kesinleşmiş mahkeme kararı.
8) Ailede sakatlık veya uzun vadeli tedavi gerektiren ciddi bir hastalık varsa, bunu belgeleyen ilgili raporlar.
9) Öğrenci ve aile bireylerinin nüfus cüzdanı fotokopileri ve ikametgâh belgesi
10) Islak İmzalı Onay Belgeleri:

• Mali Yardım Başvuru Formu (çıktısı alınıp imzalanacak)
• Mali Yardım Başvurusu Rıza Metni (çıktısı alınıp imzalanacak)

MALİ YARDIM FONUNDAN YARARLANMA ŞARTLARI:

1) Mali yardım velinin maddi olarak sınırlı olanaklara sahip olması durumunda verilir, ihtiyaca yöneliktir. 
2) Başvuru formunda yapılan beyanın ve teslim edilen belgelerin tam ve doğru olması zorunludur.  Beyan ve 
belgelerde eksik ve yanlış bilgi olması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz, alınmış bile olsa iptal 
edilir. 
3) Başvurular her yıl yeniden yapılır ve değerlendirmeye alınır. Malî yardıma esas alınan koşulların değişmesi 
halinde mali yardım oranı da değişebilir. 
4) Mali yardım imkanlarından faydalanan öğrencinin, tüm öğrencilerimiz gibi, akademik ve davranış olarak 
olumlu özelliklere sahip olması, okulun kural ve beklentilerini karşılaması beklenir.




