
 

PANSĠYONA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCĠ VELĠLERĠNĠN DĠKKATĠNE  
  

Öğrenciniz okul pansiyonunda kalmaya hak kazanmıĢ ise pansiyon kaydının kesinleĢebilmesi için eğitim 

öğretim yılı baĢında mutlaka öğrenci ile birlikte okula gelerek pansiyon kaydı ile ilgili evrakları 

imzalamalısınız. AĢağıdaki evrakları eksiksiz olarak doldurup okul idaresine teslim etmedikçe öğrencinizin 

kaydı tamamlanmıĢ olmaz. Evrakları tam olmayan ve kayıt süresi içerisinde baĢvurmayan öğrenciler 

pansiyon hakkını kaybederler.   

  

PANSĠYONA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ EVRAKLAR   

 NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPĠSĠ   

 EK-1 AĠLE MADDĠ DURUM BELGESĠ VE EKLERĠ (Sadece parasız yatılılık için gereklidir.)  

 SAĞLIK RAPORU “Yatılı okumasına engel rahatsızlığı yoktur.”  ĠBARESĠ TAġIYAN.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CEZERĠ YEġĠL TEKNOLOJĠ MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında okulunuz  .../… sınıfı …….. numaralı öğrencisi 

……………………………………………….……’ın okulunuza ait pansiyonda PARASIZ YATILI olarak 

kalmasını istiyorum.   

 

Pansiyon kaydı için gerekli olan belgeler, müdürlüğünüzce oluĢturulacak komisyonca değerlendirilmesi için 

ekte sunulmuĢtur. Pansiyon kontenjanı dâhilinde yapılacak değerlendirme sonucunda,  komisyonun vereceği 

karara uyacağımı ve herhangi bir itirazda bulunmayacağımı taahhüt ediyorum.             

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.  

 

 

           ..../….../ 2022 

                                                                                                                         Öğrenci Velisi       

  

  

  

Açık Adres:  

  

Ev Telefonu:  

  

Cep Telefonu:  

  

  

  

  

  

  

  

EK: Aile Maddi Durum Belgesi (Ek 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EK-1 

ÖĞRENCĠ AĠLESĠNĠN MADDĠ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME 
Aile maddi durumumun yukarıdaki beyannamede belirttiğim Ģekilde olduğunu beyan eder, velisi bulunduğum …../…… 

sınıfı öğrencilerinden .......................................... oğlu/kızı ........... no’lu .........................................................................’ın 

2022-2023 yılı  parasız yatılılık ve bursluluk sınavlarına kabulünü arz ederim. 

 

....... /…./........ 

Velisinin Adı Soyadı  

Ġmzası 

BaĢvuran öğrencinin 

Adı – Soyadı:  

Adresi:  

 
EKLER: 

1. Yetkili kurumlardan alınacak maaş bordrosu veya vergi dairelerinden alınacak vergiye esas vergi matrahını gösterir 

belge. 

2. Aile nüfus kayıt örneği 

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

mahkeme kararı örneği, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği ve kontenjanla 

ilgili belgeler, 

4. (*) Bu belge; başvuru, kayıt-kabul ve iptal işlemlerinde kullanılacaktır. (5, 19 ve 39. Maddeler) 

5. (**) Onay kısmı; velinin görev yaptığı kurum, muhtarlık veya diğer resmi kurumlarca onaylanacaktır. 

 

 

ÖĞRENCĠ VELĠSĠNĠN 

Adı Soyadı  

Öğrenciye yakınlık derecesi  

ĠĢi ve iĢ yeri  

Geliri: 

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

numarası belirtilen, basit yada gerçek usulde vergiye bağlı olan 

mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını gösteren 

belge.Ücretli veya maaĢlı çalıĢıyor ise; muhasebe birimi veya ilgili 

kiĢi, kurum ve kuruluĢlardan 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.) 

 

EĢi çalıĢıyor ise kazancı: 

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

kuruluĢlardan 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 eĢinin gelirleri toplamı):  

Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı-soyadı ve 

yakınlık dereceleri: 

(Aile nüfus kayıt örneği, velinin ve çalıĢıyorsa eĢinin bakmakla 

yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı 

beyannamesi, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu Ģahıslarla 

ilgili mahkeme kararı örneği.) 

 

Ailenin net yıllık gelir toplamının fert baĢına düĢen yıllık 
tutarı: 
(Ailenin net yıllık toplam geliri, ailedeki fert sayısına bölünerek 

hesaplama yapılacaktır.) 

 



 

AĠLE DURUM BELGESĠ (EK-1)’ĠN DOLDURULMASI ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR 

1. Ġlköğretimde Parasız Yatılı olarak öğrenim görenler EK-1 düzenlemeyecekler, sadece mezun olduğu okuldan 

PARASIZ YATILI olduğunu belgelendiren resmi yazı alacaklardır. 

2. Ġlköğretimde BURSLU olarak öğrenim görenler, önceden BURSLU olduğuna dair resmi yazıyı, mezun olduğu 

okuldan alarak kayıt sırasında teslim edecektir. 2022 Parasız Yatılılık ve bursluluk sınavını kazanan öğrenciler 

bursluluk sınav sonuç belgesine EK-1’i ekleyerek okula teslim edeceklerdir. Bursluluk durumunun 

bildirilmemesinden dolayı yaĢanacak her türlü hak kaybından öğrenci velisi sorumludur. 

 

EK–1 D Ü Z E N L E N Ġ R K E N; 

a) Aylık maaĢlı iseniz 2021 yılına ait MaaĢ Bordronuzu, 

b) Kendiniz maaĢlı olup, eĢiniz çalıĢmıyorsa 2022 yılına ait AYRINTILI MAAġ BORDROSUNDA aile yardımı 

aldığını belgelendirilecek veya SGK’den çalıĢmadığına dair belge alacak.  

c) Serbest Meslek sahibi iseniz VERGĠ LEVHANIZIN FOTOKOPĠSĠNĠ belgelerinize ekleyiniz ve aylık 

gelirinizin tespitini Pansiyon Müdür Yardımcısına kontrol ettiriniz. Hem emekli hem de serbest meslek sahibi 

iseniz, emekliliğinizi aylık gelir kısmına, vergi levhasından gözükecek geliri ailenin diğer gelirleri bölümüne 

iĢleyiniz.(Özel muayenesi olan Doktor vs. aynı iĢlemi yapacaktır.) 

d) Köyde çiftçi iseniz aylık gelirinizi tespit edip EK-1 belgesini Köy Muhtarına onaylatınız. 

e) Nüfus kayıt Örneği Nüfus Müdürlüğünden alınacak, evli olmayıp, 18 yaĢını geçmiĢ erkek çocuklar Öğrenci 

iseler ÖĞRENCĠ BELGESĠ eklenecektir, öğrenci değil iseler değerlendirmeye alınmayacak. 

f) Yasal olarak bakmakla yükümlü olduğunuz kimselerin MAHKEME KARARLARI veya TEDAVĠ YARDIM 

BEYANNAMENĠZĠN onaylı fotokopileri eklenecektir. 

g) EK–1 Aile Durum Belgesi mutlaka onaylatılacaktır. ÇalıĢmayanlar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla 

(SSK-BAĞKUR-EMEKLĠ SANDIĞI) EK-1’i Mahalle Muhtarına, çiftçi geliri olanlar Köy/mahalle muhtarına, 

ücretliler ve maaĢlılar çalıĢtıkları kuruma onaylatacaklardır. Bankadan emekli maaĢı alanlar ilgili banka 

Ģubesine, serbest meslek sahipleri bağlı oldukları vergi dairesine onaylatıp mühürleteceklerdir. 

h) Ailede kiĢi baĢına düĢen yıllık gelir Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert baĢına düĢen toplam 

miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (ondsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile 

gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Bu gelirin aĢılması hâlinde 

öğrenci paralı yatılı olarak kalabilecektir, ekteki plan dahilinde pansiyon taksitini yatıracaktır. 

i) Paralı yatılı olarak öğrenim görmek isteyenler EK-1 ve ilgili belgeleri doldurmayacaklardır. 

j) Ailenizin kira, Köy geliri gibi diğer gelirleri EK-1 de ilgili kısımlara iĢleyiniz.  

k) Belgelerin tamamı resmi olup özenle ve dikkatle belirtilen esaslara göre düzenleyiniz. 

 

 *Yanlış bilgi ve onay çocuğunuzun PARALI / PARASIZ durumunu etkileyecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CEZERĠ YEġĠL TEKNOLOJĠ MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜNE 

  

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında okulunuz ……./……. sınıfı  ………… numaralı öğrencisi  

…………………………………….…….…’ın okulunuza ait pansiyonda PARALI YATILI olarak kalmasını 

istiyorum. 

 

Pansiyon kaydı için gerekli olan belgeler, müdürlüğünüzce oluĢturulacak komisyonca değerlendirilmesi için 

ekte sunulmuĢtur. Pansiyon kontenjanı dâhilinde yapılacak değerlendirme sonucunda, komisyonun vereceği 

karara uyacağımı ve herhangi bir itirazda bulunmayacağımı taahhüt ediyorum. 

 

Pansiyon taksitlerini zamanında yatıracağımı, yatırmadığım takdirde öğrencimin yurttan çıkarılmasına itiraz 

etmeyeceğimi taahhüt ediyorum. 

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 

 

 

…..../….../ 2022 

Öğrenci Velisi 

 

 

 

 

Adres:  

 

 

Ev Telefonu:  

 

 

Cep Telefonu: 

 

 

 

 

 

*Bu formu PARALI YATILI öğrenci velileri dolduracaktır. 


