
 
AKHİSAR MACİDE RAMİZ TAŞKINLAR FEN LİSESİ  

PANSİYONU KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

(2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı) 

A:İlk Kez Pansiyonda Kalmak İçin Müracaat Edecek  

Öğrencilerden İstenecek Belgeler 
1) Müracaat Dilekçesi.     

2) Ek -1 Belgesi 

3) Vukuatlı Nüfus Kaydı 

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

Bir Sakınca Yoktur” Yazılı Sağlık Raporu.  

(Devletle anlaşması olan özel hastaneler de olabilir.) 

5) Nüfus cüzdan fotokopisi 

6) Akhisar Halk Bankasına öğrenci adına açılmış olan hesap numarası 

    (Sadece parasız yatılı öğrenciler için geçerlidir. Pansiyonumuza kabul edilen 

öğrencilerden istenecektir.) 

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 sınavı sırasında okula verilen belgeler ve sınav sonuç belgesi İlköğretim Okulu müdürlüğünden 

alınacak. Müdürlüğümüze teslim edilecektir. 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÜRACAAT DİLEKÇESİ  

          

AKHİSAR MACİDE RAMİZ TAŞKINLAR FEN LİSESİ  MÜDÜRLÜĞÜNE 

                                                                                          

 

Velisi bulunduğum Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi …… sınıfı …… numaralı 

……........................................................................’ın 2018-2019 Eğitim Öğretim  yılından itibaren   

okul pansiyonuna parasız yatılı/paralı yatılı olarak kabulünü arz ederim. 

           
                    ......./…./2018 

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: 

 



 
 
 

AKHİSAR MACİDE RAMİZ TAŞKINLAR FEN LİSESİ 

2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  DEVLET PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK 

İÇİN EK-1 DOLDURULMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR  

 
1) Ek -1 Belgesi        (İnternetten veya Okul İdaresinden Alınabilir)  

ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTERİR BEYANNAMENİN DOLDURULMASI 

EK–1 BELGESİNİN DOLDURULMASI 

A-Memur çocukları : 1 OCAK 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında bağlı olduğunuz MALİYEDEN 

ALINACAK bir yıllık gelirinizi gösterir belge.(Anne-Baba çalışıyorsa her ikisi için ayrı olacaktır  

Anne çalışmıyorsa F maddesindeki belgeler eklenecektir. 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

B-İşçi çocukları :1 OCAK 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında bağlı olduğunuz MUHASEBE bürosu onaylayacak 

alınacak bir yıllık gelirinizi gösterir belge.(Anne-Baba çalışıyorsa her ikisi için ayrı ayrı olacaktır. 

 

Anne çalışmıyorsa F maddesindeki belgeler eklenecektir. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
C-Emekli çocukları : 1 OCAK 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında MAAŞ ALDIĞINIZ BANKADAN aylar 

itibariyle maaş dökümünüzü gösterir belge.(Anne-Baba emekliyse her ikisi için ayrı ayrı olacaktır.) 

 

Anne çalışmıyorsa F maddesindeki belgeler eklenecektir. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
D-Esnaf çocukları : 1-Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayıp maaş almadığına dair belge (Anne ve baba 

için ayrı yapılacak) 

2-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 (2017 yılı) gelir vergisi matrahını) gösteren belge. (Anne-Baba esnafsa 

her ikisi için ayrı ayrı olacaktır.) 

Anne çalışmıyorsa F maddesindeki belgeler eklenecektir. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-Çiftçi çocukları:  1-Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayıp maaş almadığına dair belge 

 (Anne ve baba için ayrı yapılacak;) 

2- Tarım Müdürlüğü tarafından ailenin bir yıllık gelir durumunu gösterir belge (2017 Yılı) 

Örnek-1: Kişinin üzerine kayıtlı 20 dönüm arazide üzüm bağı bulunmakta olup 2017 yılı yıllık gelir toplamı 

20.000 Tl dir. Gösterir resmi yazı 

   Örnek-2:Kişi damızlık havyan yetiştiriciliği yapmakta olup 10 adet inekten yıllık gelir toplamı 

20.000 Tl dir. Gösterir resmi yazı. 

 (Anne-Baba çiftçiyse her ikisi için ayrı ayrı olacaktır.) 

Anne çalışmıyorsa F maddesindeki belgeler eklenecektir. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
F-Herhangi bir işi yoksa:  Anne ve baba için ayrı yapılacak; 

   1-Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayıp maaş almadığına dair belge 

2-Maliye ye gidilip         :Vergi mükellefi olmadığınıza dair belge alınacak 

   3-Tarım Müdürlüğü ne gidilip: Üzerine kayıtlı herhangi bir arazi bulunmamaktadır. 

Yukarıdaki ibareleri taşıyan yazılar alındıktan sonra aşağıdaki şekilde muhtara gidilip Ek-1Belgesi tasdik edilecektir. 

 

Mahalle muhtarı Ek-1 belgesinin Gelirler bölümüne ;Yukarıda adı soyadı yazılı kişi ………….olarak serbest iş 

yapmakta olup 2017 yılı yıllık geliri ……Tl dir, diyerek belgelendirecektir. 

 

NOT : Parasız Yatılılık için EK-1’e göre kişi başı yıllık gelir 11.600 TL’yi geçmemelidir. 

 

Paralı Yatılı ücreti 2018 yılı için 4x725= 2900TL’dir. Bu ücret 2019 mali yılında 

güncellenecektir. 

           Pansiyon ücreti üçer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 durumumum yukarıdaki beyannamede belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi 

bulunduğum Macide-Ramiz Taşkınlar Fen  Lisesi 9.C sınıfı öğrencilerinden Mehmet ÖZTÜRK oğlu, 123 nolu 
Arif ÖZTÜRK'ün 2018  yılı devlet parasız yatılılık ve bursluluk kabulünü arz ederim.(*) 

12 /08//2018 

Mehmet ÖZTÜRK  
İmzası 

Başvuran öğrencinin 

 

Adı - Soyadı : Arif ÖZTÜRK 

Adresi : ................................................... 
 

EKLER: 

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

2. Aile nüfus kayıt örneği 

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

yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği. 

 (*) Bu beyanname ; başvuru, kayıt-kabul ve iptal işlemlerinde kullanılacaktır.  

 
 

 

 

 

 



 

EK–1 belgesi 

 ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME  

ÖĞRENCİ VELİSİNİN 

Velinin Adı Soyadı  

Velinin Öğrenciye Yakınlık Derecesi  

Velinin İşi ve İşyeri adresi  

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. 

 

Velinin Eşi çalışıyor ise geliri; 

 (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 ayı bulmaması 

halinde son aylık geliri esas alınarak 12 ay üzerinden yıllık 

hesaplanacaktır. 

 

Velinin diğer gelirleri  

Ailenin net yıllık gelir toplamı (Veli ile eşinin gelirleri 

toplamı) 
 

Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin 

Adı-soyadı ve yakınlık dereceleri: 

 (Aile nüfus kayıt örneği, velinin ve varsa  eşinin bakmakla 

yükümlü olduğu anne ve  babası ile tedavi yardımı 

beyannamesi, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu 

şahıslarla  mahkeme kararı örneği). 

 

Aile 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 Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi ............ sınıfı öğrencilerinden………….......................................... 

oğlu/kızı....... .... No’lu ...................................................................’ın .............. yılı parasız yatılılık ve bursluluk 

sınavlarına kabulünü arz ederim. 

....... /…./2018 

Velinin Adı Soyadı 

İmzası 

 

 

Öğrencinin  

Adı - Soyadı :  

Adresi :  

 

 

 
EKLER: 

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

2. Aile nüfus kayıt örneği 

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

yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği. 

4-Velinin yararlanacağı kontenjanla ilgili belge 

 

(*) Bu beyanname ; başvuru, kayıt-kabul ve iptal işlemlerinde kullanılacaktır.  
 

 

 


