
 
Pansiyon Evraklarının Teslim tarihi 

Kayıt yaptırdığınız tarihte 
AKHİSAR MACİDE RAMİZ TAŞKINLAR FEN LİSESİ  

PANSİYONU KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 
(2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı) 

A:İlk Kez Pansiyonda Kalmak İçin Müracaat Edecek  

Öğrencilerden İstenecek Belgeler 
(Sınavla öğrenci alan diğer okullar dâhil) ( 2009/13763 sayılı Yönetmeliğin 19, 20 ve 32.  Md.) 

1) Müracaat Dilekçesi.     

2) Ek -1 Belgesi 

3) ) Sınavın yapıldığı ders yılında tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir 

ceza almadığını ve sınıfını geçtiğini gösteren belge.(Ara sınıflar için) 

 (Öğrenim Gördüğü Okuldan Alacaktır. Sınıfta kaldığı yıl öğrenci yurda kayıt 

yaptıramaz.)   

4) Vukuatlı Nüfus Kaydı 

5) Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan alınacak “Yurtta Kalmasında 

Bir Sakınca Yoktur” Yazılı Sağlık Raporu.  

(Devletle anlaşması olan özel hastaneler de olabilir.Tek hekim raporu geçerlidir) 

6) Nüfus cüzdan fotokopisi 

7)Bu evrakların hepsini tek bir poşet dosya içinde teslim ediniz. 
 

 

B: İlköğretimde Burslu olarak okuyup Parasız Yatılı olarak Okulumuz Pansiyonunda 

kalacaklardan istenen belgeler  (Bursluluk iptal olur): 
1-Mezun olduğu İlköğretim Okulu müdürlüğünden Hangi öğretim yılından itibaren burs aldığını belirten resmi 

yazı 

2- A maddesinde istenen belgeler. 

 

 

C:İlköğretim Okulu 8.Sınıfında bursluluk sınavlarına girip kazanıp Parasız Yatılı olarak 

Okulumuz Pansiyonunda kalacaklardan istenen belgeler  (Bursluluk iptal olur): 
1- Bursluluk sınavını kazandığına dair sınav sonuç belgesi, Yoksa Resmi yazı(İÖO alınacak) 

2- A maddesinde istenen belgeler. 

 

 

D:Mezun olduğu okulu parasız yatılı olarak okuyup okumuzda parasız yatılı olarak kalacaklar 

(PİYO-YİBO) 
1- Mezun olduğu okuldan; Parasız Yatılı olarak okuyup mezun olduğu yolunda resmi yazı alınacak olup 

başkaca bir belge düzenlenmeyecektir. 

 

 

E:Okulumuz Pansiyonunda Paralı Yatılı Öğrenci olarak kalmakta olup, maddi durumunun 

değişmesinden dolayı Parasız Yatılılığa geçmek isteyen öğrencilerden istenen belgeler. 
1-Okul müdürlüğüne hitaben yazılmış gerekçeli dilekçe (Ağustos Ayında) 

2- A maddesinde istenen belgeler.  

Okul Müdürü 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MÜRACAAT DİLEKÇESİ  

          

AKHİSAR MACİDE RAMİZ TAŞKINLAR FEN LİSESİ  MÜDÜRLÜĞÜNE 

                                                                                          

 

Velisi bulunduğum Macide Ramiz Taşkınlar Fen……..... sınıfı öğrencilerinden .......... nolu 

................................................’ın    2017-2018 yılından itibaren  pansiyona kabulünü arz ederim. 

           
 ......./…./2017 

Velinin Adı Soyadı 

İmzası 

  

Adres: ……………………………………….. 

           ………………………………………... 
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TC No 
  
  

Banka Hesap No   

Cep No 1   

Cep No 2  

Kan Grubu   

İlaç Alerjisi   

Rahatsızlığı   

Sosyal Güvence   

Burs Alıyor mu?   

Çarşı İzin Sıklığı 
(O)   Hafta içi öğle arası, ders çıkışı ve hafta. Sonu  

(O)    Çarşı İzni verilmesin 

B
A

B
A

 

Adı   

Soyadı   

Mesleği   

Adresi   

Telefonlar Ev:                                                                       İş: 

Cep  Cep 1:                                                                 Cep2: 

A
N

N
E

 

Adı   

Soyadı   

Mesleği   

Adresi   

Telefonlar Ev:                                                                       İş: 

Cep  Cep 1:                                                                 Cep2: 

V
E
L
İS
İ 

Adı   

Soyadı   

Mesleği   

Adresi   

Telefonlar Ev:                                                                       İş: 

Cep  Cep 1:                                                                 Cep2: 

 

 

 

 
 

 



 

 (EK-1) 

ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME 

                                                                                              ÖĞRENCİ VELİSİNİN          

Adı Soyadı  

Öğrenciye yakınlık derecesi  

İşi ve iş yeri  

Geliri:  

(Serbest meslek sahibi ise; vergi dairesinin adı, adresi ve hesap 

numarası belirtilen, basit ya da gerçek usulde vergiye bağlı olan 

mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını gösteren 

belge. Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise; muhasebe birimi veya 

ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibariyle bir 

önceki yıla ait 12 aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin 

12 ayı bulmaması hâlinde son aylık geliri esas alınarak 12 ay 

üzerinden yıllık hesaplanacaktır.) 

 

 

Eşi çalışıyor ise kazancı:  

(Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve 

kuruluşlardan alınacak aylar itibariyle bir önceki yıla ait 12 

aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin 12 ayı bulmaması 

hâlinde son aylık geliri esas alınarak 12 ay üzerinden yıllık 

hesaplanacaktır.) 

 

Diğer Gelirler    

Ailenin net yıllık gelir toplamı (Veli ile eşinin gelirleri toplamı):  

Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı-soyadı ve 

yakınlık dereceleri : 

(Aile nüfus kayıt örneği, velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla 

yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı 

beyannamesi, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla 

ilgili mahkeme kararı örneği.) 

 

Ailenin net yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık tutarı: 

(Ailenin net yıllık toplam geliri, ailedeki fert sayısına bölünerek 

hesaplama yapılacaktır.) 

 

Aile maddi durumumun yukarıdaki beyannamede belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi bulunduğum 

........................................................................ Okulu/Lisesi ...................... sınıfı öğrencilerinden 

.......................................... oğlu/kızı....... .... No’lu .......................................’ın .............. yılı parasız yatı lılık ve 

bursluluk sınavlarına kabulünü arz ederim. 

 
    ....... /…./2017 
Velisinin Adı Soyadı 
             İmzası 

Başvuran öğrencinin 

Adı - Soyadı :......................................  
Adresi  :............................................... 
                ...........................................................  
EKLER: 

1. Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınacak geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge, 

2. Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı.(Aile nüfus kayıt örneği) 

3. Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi ,  

varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,   

4. Velinin yararlanacağı kontenjanla ilgili belge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AİLE DURUM BELGESİ (EK-1)’İN 

 

1. EK-1 D Ü Z E N L E N İ R K E N !!! ; 

a. Aylık maaşlı iseniz 2016 yılına ait 12 aylık maaş bordronuzu, 

b. Emekli olup 3’er aylık dilimlerde maaş alıyorsanız, 2016 yılına ait tüm dönemlerin, ilgili 

banka şubesinden alınan maaş durumunuza ait resmi yazıyı, 

c. Kendiniz maaşlı olup, eşiniz çalışmıyorsa 2016 yılına ait TEDAVİ BEYANNAMENİZ ve 

AYRINTILI MAAŞ BORDROSUNDA aile yardımı aldığı belgelendirilecek. 

d. Serbest Meslek sahibi iseniz SGK, Emekli Sandığı ve Bağkur’dan emekli olmadığınıza 

dair resmi yazıyı, 

e. Serbest Meslek sahibi olup, eşiniz çalışmıyorsa BAĞKUR-SGK ve EMEKLİ 

SANDIĞI’NDAN eşinizin kaydı olmadığına dair resmi yazıyı, 

f. Eşiniz çalışıyor ise 2016 yılına ait 12 aylık Maaş Bordrosunu, 

g. Serbest Meslek sahibi iseniz VERGİ LEVHANIZIN FOTOKOPİSİNİ belgelerinize 

ekleyiniz. Hem emekli hem de serbest meslek sahibi iseniz, emekliliğinizi aylık gelir 

kısmına, vergi levhasından gözükecek geliri ailenin diğer gelirleri bölümüne 

işleyiniz.(Özel muayenesi olan Doktor vs. aynı işlemi yapacaktır.) 

h. Köyde çiftçi iseniz aylık gelirinizi tespit edip Köy Muhtarına onaylatınız. 

i. Nüfus kayıt Örneği Nüfus Müdürlüğünden alınacak, evli olmayıp, 18 yaşını geçmiş erkek 

çocuklar öğrenci iseler ÖĞRENCİ BELGESİ eklenecektir, öğrenci değil iseler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

j. Yasal olarak bakmakla yükümlü olduğunuz kimselerin MAHKEME KARARLARINI ve 

TEDAVİ YARDIM BEYANNAMENİZ ile SAĞLIK KARNELERİNİN onaylı 

fotokopileri eklenecektir. 

k. Tüm gelirler toplandıktan sonra nüfus kayıt belgesinde adı geçen hanedeki kişi sayısına 

bölünecek. Ailede kişi başına düşen yıllık gelir 10.760,00 TL (onbinyediyüzaltmış) 

üzerinde ise öğrenciniz öğrenimine PARALI YATILI olarak devam edecek, ekteki plan 

dâhilinde pansiyon taksitini yatıracaktır. 

l. Paralı yatılı olarak öğrenim görmek isteyenler EK-1 ve ilgili belgeleri 

doldurmayacaklardır. 

m. Ailenizin kira, köy geliri gibi diğer gelirleri EK-1 de ilgili kısımlara işleyiniz. 

n. Belgelerin tamamı resmi olup, özenle ve dikkatle belirtilen esaslara göre düzenleyiniz. 

 

 

NOT 1. Yanlış bilgi ve onay çocuğunuzun PARALI / PARASIZ durumunu etkileyecektir. 

          2.Belgelerini zamanında teslim etmeyen ve eksik teslim edenlerin kayıtları  

             yapılmayacaktır. 

          3. Pansiyonla ilgili diğer belgeler pansiyon kesin kayıt işleminden sonra istenecektir. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖRNEKTİR.                                     EK–1 belgesi 

 ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME  

ÖĞRENCİ VELİSİNİN 

Adı Soyadı Mehmet ÖZTÜRK 

Öğrenciye Yakınlık Derecesi Babası 

İşi ve İşyeri Emekli 

Geliri; 

(Serbest meslek sahibi ise; vergi dairesinin adı, adresi ve 

hesap numarası belirtilen, basit ya da gerçek usulde vergiye 

bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi 

matrahını) gösteren belge.  

Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise; muhasebe birimi veya ilgili 

kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibari ile bir 

önceki yıla ait 12 aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin 

12 ayın bulunmaması halinde son aylık geliri esas alınarak 12 

ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır. 

12.000,00 TL 
 

(Bu kutucuğa yazılan rakam belgelendirilip bu 

belgeye resmi tasdikli olarak eklenmek zorundadır.) 

Eşi çalışıyor ise kazancı; 

 (Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve 

kuruluşlardan alınacak aylar itibari ile bir önceki yıla ait 12 

aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin 12 ayın 

bulunmaması halinde son aylık geliri esas alınarak 12 ay 

üzerinden yıllık hesaplanacaktır. 

12.000,00 TL 
(Bu kutucuğa yazılan rakam belgelendirilip bu 

belgeye resmi tasdikli olarak eklenmek zorundadır.) 

Diğer gelirleri Varsa Yazınız. 

Ailenin net yıllık gelir toplamı(Veli ile eşinin gelirleri 

toplamı) 24.000,00 TL 

Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin Adı-soyadı 

ve yakınlık dereceleri: 

 (Aile nüfus kayıt örneği, velinin ve çalışıyorsa eşinin 

bakmakla yükümlü olduğu anne ve  babası ile tedavi yardımı 

beyannamesi, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu 

şahıslarla  mahkeme kararı örneği). 

1-Baba  

2-Anne 

3-2 Çocuk 

Aile net yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık tutarı : 

(ailenin net yıllık toplam geliri, ailedeki fert sayısına 

bölünerek hesaplama yapılacaktır). 

24.000,00/4=6.000,00 TL 

Aile maddi durumumun yukarıdaki beyannamede belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi bulunduğum 

........................................................................ Okulu/Lisesi ...................... sınıfı öğrencilerinden 

.......................................... oğlu/kızı....... .... No’lu .......................................’ın .............. yılı parasız yatı lılık ve 

bursluluk sınavlarına kabulünü arz ederim. 

 
    ....... /…./2017 
Velisinin Adı Soyadı 
             İmzası 

Başvuran öğrencinin 

Adı - Soyadı :......................................  
Adresi  :............................................... 
                ...........................................................  
EKLER: 

1. Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınacak geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge, 

2. Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı.(Aile nüfus kayıt örneği) 

3. Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi ,  

varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,   

4. Velinin yararlanacağı kontenjanla ilgili belge. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


