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AHMET YAKUPOĞLU GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ
2019-2020 ÖĞRETĠM YILI
OKUL KAYDI ve PANSĠYON KAYDI SIRASINDA ĠSTENECEK BELGELER
A- OKULA KAYIT ĠÇĠN ĠSTENENLER
1- Öğrenci ve velinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- SMS Ġstek Bildirimi,
3- 5 top A-4 fotokopi kağıdı
4- 1 Paket PoĢet Dosya – 2 Adet Çift Taraflı Bant
*ĠOKBS sonucu burslu okumaya hak kazanan veya ortaokulda burslu olan öğrenciler okul
müdürlüğümüze en geç 30 Eylül 2019 tarihi saat 17:00’ye kadar müracaat edeceklerdir.
* Yatılı kalmak isteyen öğrenciler yatılılık evraklarını en geç 16 Ağustos 2019 a kadar müdürlüğümüze
teslim edeceklerdir.
B-PANSĠYON KAYIT EVRAKLARI
Parasız yatılılık hakkından faydalanabilmek için, ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından
fert baĢına düĢen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen
Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4(dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi
imkânlardan yoksun bulunmak gerekir. Ailenin 2018 yılı yıllık gelir toplamından fert baĢına düĢen net
miktarın 2019 Malî Yılı için tespit edilen 13.480,00 TL (onüçbindörtyüzseksen)’ i geçmemesi gerekir. Aile
gelirinin tespitinde ailenin 2018 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
1- PARALI ve PARASIZ YATILI ÖĞRENCĠLERDEN ĠSTENECEK EVRAKLAR
1)Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair resmî sağlık kuruluĢlarından alınacak
rapor(Pansiyonda kalmasında sakınca yoktur ibareli)
2-Aile Gelir Durumu Beyannamesi (ek-1)
3)Aile Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
4)Veliye ve öğrenciye ait ikametgâh belgesi.
5) Nüfus cüzdan fotokopisi
Not: Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul
Pansiyonları Yönetmeliğinin 51. Maddesine istinaden;
Ailede fert baĢına düĢen yıllık gelir 13.480,00 TL'yi geçenler müracaat etmeleri halinde paralı yatılı
kalabilirler. Bu durumda , “ Paralı yatılı öğrencilerden ücretler, ilk taksit öğrencinin pansiyona kaydı
esnasında, 2, 3, ve 4. taksitler ise Kasım, ġubat ve Nisan aylarının son iĢ gününe kadar olmak üzere dört
taksitte alınır. Taksitini zamanında ödemeyen öğrencinin paralı yatılı öğrencilikle iliĢiği kesilir.”
3. ve 4. taksiti 2020 mali yılının bütçesine göre belirlenecektir.
AĠLE DURUM BELGESĠ (EK-1)’ĠN DOLDURULMASI ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR
1Parasız Yatılı olarak öğrenim görmek isteyenler EK-1 düzenleyeceklerdir.
2Ortaokulda BURSLU olarak öğrenim görenler de parasız yatılı kalmak isterlerse EK-1 Aile
Durum Belgesini düzenleyecektir. (Ancak parasız yatılı kalmaya hak kazanan öğrencinin bursu kesilir.)
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3Anne veya babası öğretmen olup, görev yaptığı yerde çocuğunun devam edeceği lise tür ve
düzeyinde resmi okul bulunmadığını resmi olarak belgelendirenler, Görev Yeri Belgesi ve Ġkametgah
Belgesi de verecek, EK-1 Aile Durum Belgesi düzenlemeyecektir.
4- EK-1 D Ü Z E N L E N Ġ R K E N ;
a)Aylık maaĢlı iseniz, 2018 yılının tüm aylarına ait maaĢ bordrolarınızı, (her ay için)
b)Emekli olup 3’er aylık dilimlerde maaĢ alıyorsanız, OCAK-ġUBAT-MART-2018 dönemlerinden
hangisinde iseniz, ilgili banka Ģubesinden alınan MaaĢ Durumunuza ait resmi yazıyı,
c)Kendiniz maaĢlı olup, eĢiniz çalıĢmıyorsa 2018 yılına ait TEDAVĠ BEYANNAMENĠZ ve AYRINTILI
MAAġ BORDROSUNDA aile yardımı aldığı belgelendirilecek.
d)Serbest Meslek sahibi iseniz SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)n’dan emekli olmadığınıza dair resmi
yazıyı,
e) Serbest Meslek sahibi olup, eĢiniz çalıĢmıyorsa SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)’ndan eĢinizin kaydı
olmadığına dair resmi yazıyı,
f) EĢiniz çalıĢıyor ise 2018 yılına ait MaaĢ Bordrosunu ((a) bendinde olduğu gibi),
g)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.
h)Köyde çiftçi iseniz aylık gelirinizi tespit edip EK-1 belgesinde beyan ediniz.
ı) 18 yaĢını geçmiĢ çocuklar öğrenci iseler ÖĞRENCĠ BELGESĠ eklenecektir, öğrenci değil iseler
değerlendirmeye alınmayacak.
i)Yasal olarak bakmakla yükümlü olduğunuz kimselerin MAHKEME KARARLARINI ve TEDAVĠ
YARDIM BEYANNAMENĠZ eklenecektir.
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.
NOT 1:YanlıĢ bilgi çocuğunuzun PARALI / PARASIZ durumunu etkileyecektir.
NOT 2: Yönetmeliğin 5/3. Maddesinde “Kayıt kabul sürecinde ve ihtiyaç duyulduğunda öğrencinin
baĢvuru yaptığı yıl itibariyle ek 1'de yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname
ve ekleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri okul müdürlüğünce ilgili kurum ve kuruluĢlardan araĢtırılır.
Bu araĢtırma sonucuna göre Beyannamede belirtilen fert baĢına düĢen yıllık gelir tutarı, içinde bulunulan
mali yılda belirtilen limitten fazla ise öğrencinin baĢvurusu, parasız yatılılık veya bursluluk hakkı iptal
edilir. Öğrenci velisi hakkında hukuki iĢlem yapılmak üzere durum ilgili makamlara bildirilir.”
denilmektedir.
NOT 3: Ayrıca pansiyon kaydı esnasında, okulumuz internet sitesinin, pansiyon linkinde yer alan
“yatılılıkta istenen belgeler” kısmındaki formlar da doldurulacaktır.
ÖĞRENCĠLERĠN PANSĠYONA GELĠRKEN GETĠRECEKLERĠ EġYALAR:




NEVRESĠM TAKIMI, Yorgan ve Battaniye için istek bildirimi
Büyük Boy ÇamaĢır Filesi
ĠKĠ ÇĠFT TERLĠK
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ÖĞRENCĠ AĠLESĠNĠN MADDĠ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME
(EK-1)
Velinin adı ve soyadı:
Velinin öğrenciye yakınlık derecesi
Velinin işi ve iş yeri adresi:
Velinin 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 oniki aylık toplam
gelirini gösteren belge. Gelirin oniki ayı bulmaması hâlinde
son aylık geliri esas alınarak oniki ay üzerinden yıllık
hesaplanacaktır.)
Velinin eşi çalışıyor ise geliri:
(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.)
Velinin diğer gelirleri:
Ailenin net yıllık gelir toplamı:
Ailenin net yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık
tutarı: (Ailenin net yıllık toplam geliri, ailedeki fert sayısına
bölünerek hesaplama yapılacaktır.)
Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin
adı-soyadı ve yakınlık derecesi :
(Aile nüfus kayıt örneği, velinin ve varsa eşinin bakmakla
yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı
beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer
şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.)
Aile maddi durumumun yukarıda belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi bulunduğum Ahmet
Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi ..../..... sınıfı öğrencilerinden ......................oğlu/kızı....... .... No’lu
.......................................’ın ......... yılı yatılılığa kabulünü arz ederim.
....... /…./........
İmzası
Velisinin Adı Soyadı
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,
3. Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi ,
varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,
4. Velinin yararlanacağı kontenjanla ilgili belge.

