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PANSİYONLU (PARASIZ 

YATILI) ÖĞRENCİ  

Okula servis ile 
geliş/gidiş 
yapamayan okul 
pansiyonunda 
kalan öğrenciye 
denir. 
 

 

 

Pansiyonda nasıl kalabilirim? 

 
1. Yöntem  

 
PARALI YATILI 

 
2. Yöntem 

 
PARASIZ YATILI 

 

2. YÖNTEM  PARASIZ YATILI  

1. DURUM Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavını kazanmış 

olanlar. (Daha önceden burs alıyorsa ya da yeni kazanmış fakat hiç burs 

almamış olanlar bu durumda değerlendirilir.)  

Bu durumdaki öğrencilerin pansiyona kesin kayıt yapıldıktan 

sonra (yani pansiyona yerleştirildiklerinde) bursları kesilir ve bir daha 

burs alamazlar. Böylece Parasız Yatılılığa Geçmiş olurlar.  

 

2. DURUM Peki Bursluluk sınavını kazanamadık. Paralı yatılıya da 

maddi gücümüz yetmiyor? Pansiyonda nasıl kalacağız?  
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 Bu durumda pansiyonda kalabilmeniz için maddi durumunuzun 

olmadığını ispatlamanız gerekecek. EK 1 Maddi Durum Gösterir 

Beyanname’nin doldurulması ve onaylanması (ilgili merciler tarafından 

onaylanması) gerekiyor. (Detaylı bilgi için ortaokul müdürlüklerinize 

başvurabilirsiniz. Onlar sizleri yönlendirecektir.) Kişi başına düşen 

yıllık miktar 8070 tl nin altında ise Pansiyondan Parasız Yatılı olarak 

yararlanabilirsiniz. (AŞAĞIDAKİ DURUMLARA GÖRE EK-1 BELGENİZİ 

ONAYLATINIZ) 

 EŞLERİN İKİSİ DE ÇALIŞIYOR İSE (Maaşlı) 

 EK 1 Beyannamesini çalıştıkları kurum onaylayacaktır. 

 Çalışan eşler 2016 yılına ait 12 aylık maaş bordrosunu (bunlara 

erişemiyor ise son bordronun 12 ay üzerinden hesaplanacak) 

EŞLERDEN BİRİ ÇALIŞIYOR(Maaşlı) DİĞERİ ÇALIŞMIYOR İSE 

 EK 1 Beyannamesini çalıştığı kurum onaylayacaktır. 

 Çalışan eş 2016 yılına ait 12 aylık maaş bordrosunu (bunlara 

erişemiyor ise son bordronun 12 ay üzerinden hesaplanacak) 

 Çalışmayan eş için VERGİ DAİRESİNE ve SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMUNA dilekçeyle başvuru yapılacak. (Dilekçeler Sayfada) 

EŞLERDEN İKİSİ DE ÇALIŞMIYOR İSE 

 EK 1 Beyannamesini SGK onaylayacaktır. 

 Eşler ve kendileri için VERGİ DAİRESİNE ve SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMUNA dilekçeyle başvuru yapılacak. (Dilekçeler Sayfada) 

EŞLERDEN VERGİ LEVHASI OLAN VAR İSE 

 EK 1 Beyannamesini Vergi Dairesi onaylayacaktır. 

 Vergi Levhası olan birey 2016 yılına ait Vergi Matrahını gösteren 

Belgeyi hazırlayacak. (Diğer eş çalışıyor veya çalışmıyorsa 

yukarıdaki durumlar gibi değerlendirilecek) 

ÇİFTÇİ OLANLAR 

 EK 1 Beyannamesini Muhtar onaylayacaktır. 

 Çiftçi olan ve eşi için VERGİ DAİRESİNE ve SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMUNA dilekçeyle başvuru yapılacak. (Dilekçeler Sayfada) 
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Tüm öğrencilerimizin okul kayıtları sistem üzerinden 

otomatik olarak gelir. Ancak bizim bunları tespit edebilmemiz için 

iletişime geçmeniz şart. Pansiyona kayıt için başvuru yapılması 

zorunludur. (Aşağıda Belirtilen Evraklar doldurulup/temin edip 

gelinmelidir.)  

 

Okula  Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kendisi ve Velisinin) 

2- Öğrencinin 6 adet Vesikalık Fotoğrafı 

3- Adres Bilgisi (Velinin oturduğu adresi ispatlaması gerekmektedir. 

4- Nüfus Kayıt Örneği (Onaylı) 

5- Öğrencinin % lik dilimini gösteren belge 

6- Öğrencinin Burslu olup olmadığına dair okulundan alınacak belge 

7- Öğrenci Bilgi/Tanıma formu (4. Sayfada) 

Pansiyona kayıt için gerekli belgeler 

1- Parasız yatılı dilekçesi (5. Sayfada) 

2- Pansiyon müracaat dilekçesi (6. Sayfada) 

3- Pansiyonda kalmasına sakınca olmadığına dair Sağlık Raporu (Tek 

Hekim Onaylı Olabilir) 

4- Bursluluktan Parasız Yatılılığa Geçiş Dilekçesi (7. Sayfada) (Yalnızca 

1.Durumdakiler) 

5- EK 1 Aile Maddi Durumunu Gösterir Beyanname (8. Sayfada) 

(Yalnızca 2.Durumdakiler) 

6- Sosyal Güvenlik Kurumu Dilekçesi (9. Sayfada) (Yalnızca 

2.Durumdakiler) 

7- Vergi Dairesi Müdürlüğüne Dilekçe (10. Sayfada) (Yalnızca 

2.Durumdakiler) 

8- Öğrenci – Veli Sorumluluk ve İzin Belgeleri (10. Sayfadan sonra) 
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GÖYNÜK FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 
                                                                              KEMER/ANTALYA 
 
 

Okulunuzun  ……./….. Sınıfı, ……..’nolu ………………………………………………. ‘nın 

velisiyim. Çocuğumun okulunuz pansiyonunda PARASIZ YATILI olarak kalmasını 

istiyorum. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 

 

……/……/2017 

İmza  

Velisinin Adı Soyadı  

 

 

 

Adres: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

Telefon: 

………………………………… 
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GÖYNÜK FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 
                                                                               KEMER/ANTALYA 
 

Okulunuzun  ……./….. Sınıfı,    …..’nolu ………………………….……………………………. 
‘nın velisiyim. Çocuğumun okulunuz pansiyonunda Parasız Yatılı olarak kalmasını 
istiyorum. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.  
 

….. / …. /  2017 
Veli Adı Soyadı 

İmza 

Adres: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Telefon:  
………………………………… 

 

Ö
Ğ

R
E

N
C

İN
İN

 

TC No   

Tel No   

Kan Grubu   

İlaç Alerjisi   

Rahatsızlığı   

Sosyal Güvence   

Burs Alıyor mu?   

Evci İzinli Çıkmasını  (   )  İstiyorum                (  ) İstemiyorum 

Evci Çıkacaksa Evci 
İzin Sıklığı 

(  ) Her Hafta   (  ) İki Hafta  (  ) Üç Hafta (  ) Dört Hafta 
(   ) Diğer………………………. 

İl İçi İzin Adresi 

 Evci Çıkacağı Kişini Adı soyadı ve Tel: 

Adres: 

  

İl Dışı İzin Adresi 

Evci Çıkacağı Kişini Adı soyadı ve Tel: 

Adres: 

 

Çarşı İzin Sıklığı 
(  ) H.Sonu 1 Gün  (  ) Hafta Sonu 2 Gün (  ) Haftada 3 Kez 

( ) 2 Saat   (  ) 3 Saat   (  ) 4 Saat  (  ) 5 Saat  (  ) 6 Saat 

V
E

L
İS

İ 

Adı   

Soyadı   

Mesleği   

Adresi   

Telefonlar 
Cep   :                                        
Ev     :                                            
İş       : 

 

 

(Pansiyon Müracaat Dilekçesi) 
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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 yada 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 yatılılık ve bursluluk sınavlarına kabulünü arz ederim…* 
 
 
 
 
Başvuran öğrencinin 

Adı - Soyadı : ……………………………………  

Adresi : …………………………………… 

……………………………………………………………… 
 

 
 
 

 

 

 

 

EK – 1  

....... /…./........ 
Velisinin Adı Soyadı 

İmzası 

ONAYLAYAN 
Adı-Soyadı 

İmza ve Mühür (**) 
EKLER: 
1) Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınacak geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge, 
2) (Değişik:12.03.2012-2012/2958 B.K.K.) Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı, 
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) Kontenjanla ilgili belge. 
(*)    Bu beyanname; başvuru, kayıt-kabul ve iptal işlemlerinde kullanılacaktır. 
(**) Onay kısmı; Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarca onaylanacaktır 
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE 

                   …………… 

 

 

Velisi bulunduğumuz öğrencimizin yatılılık - bursluluk işlemleri için eşimin ve 

benim SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışan olup olmadığımıza dair 

bir belge istenmektedir. Söz konusu belgenin verilmesi için, 

 

 Gereğini arz ederim. 

 

 

 

……/……/2017 

İmza  

Adı Soyadı  

 

 

Adres: 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
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VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

        …………… 

 

 

Velisi bulunduğumuz öğrencimizin yatılılık - bursluluk işlemleri için eşimin ve 

benim Vergiye Tabi Mükellef olup olmadığımıza dair bir belge istenmektedir. Söz 

konusu belgenin verilmesi için, 

 

 Gereğini arz ederim. 

 

……/……/2017 

İmza  

Adı Soyadı  

 

 

Adres: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 
 


