
 

 

                                                                           (Ek:RG-5/7/2014-29051) (Değişik:RG-3/7/2016-29761)  EK-12 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLEBİLECEK ÖĞRENCİLERİN TESPİT FORMU 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

PUAN 

DEĞERİ PUAN 

1-Öğrencilerin Başarısı 

 
 

a) Bir önceki yıldaki başarı durumu 

 
 

b)  Ulusal düzeyde yapılan yarışmalarda aldığı başarı (Birincilik, ikincilik, üçüncülük) 70  

c) Ülkemizi uluslararası olimpiyatlarda temsil etmesi (İlgili Federasyonlarca) 50  

d)  İl genelinde yapılan yarışmalarda aldığı başarı (Birincilik, ikincilik, üçüncülük) 40  

2- Ailenin Aylık Toplam Geliri   

(*) 5.000 TL den az ise 350  

(*) 5.001 TL - 6.500 TL arası ise 250  

(*) 6.501 TL – 8.000 TL arası ise 200  

(*) 8.001 TL - 9.500 TL arası ise 150  

(*) 9.501 TL - 11.000 TL arası ise 100  

(*) 11.001 TL - 12.500 TL arası ise 50  

(*) 12.501 TL ve daha fazla 20  

3- Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar   

Yok 0  

Her bir okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencisi için (En Fazla Üç Kardeş-her biri için 20 puan) 60  

Her bir ortaöğretim(Lise) okulu öğrencisi için (En Fazla Üç Kardeş-her biri için 20 puan) 60  

Açık öğretim veya askeri okul öğrencisi (En Fazla Üç Kardeş-her biri için 20 puan) 60  

Her bir üniversite öğrencisi için (En Fazla İki Kardeş-her biri için 40 puan) 80  

4- Anne ve Babanın Durumu   

Anne ve baba ölü 100  

Anne veya baba ölü 80  

Anne ve baba ayrı 40  

Anne, baba, kardeş veya öğrencinin  %50 ve üzeri oranında engelli olması (üniversite hastaneleri, 

eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınan raporla beyan 

edilmesi durumunda) 
50  

Vazife başında vefat etmiş MEB personeli çocuğu 70  

5- Aldığı disiplin cezaları -100  

6- Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta 

öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen 

çocuklar 

100  

TOPLAM PUAN  

(*) Ailenin aylık toplam gelir tutarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre                              

belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlenir.                                                                                                                                                         

  


