
 

 

                                                                          

PANSİYON KAYIT EVRAKLARI 

Ailenin 2016 yılı, yıllık  gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2017 malî yılı için 
tespit edilen 10.760.00 TL ( on bin yedi yüz altmış  TL,)’ yi geçmemesi gerekir. Geliri bu 
rakamı geçenlerin Parasız Yatılılık başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu kişiler Paralı Yatılı 
olarak başvurabilirler. 

 

PARALI YATILI ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK EVRAKLAR 

1) Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair resmî sağlık 
kuruluşlarından alınacak rapor(Pansiyonda kalmasında sakınca yoktur ibareli) 

2) Pansiyonda kalabilmek için veli dilekçesi / Pansiyon Sözleşmesi / Evci İzin Protokolü 
(Okuldan alınacak) 

 “ Paralı yatılı öğrencilerden ücretler, ilk taksit öğrencinin pansiyona kayıt olduğu gün, 2, 3, 
ve 4. taksitler ise Kasım, Şubat ve Nisan aylarının son iş  gününe kadar olmak üzere dört 
taksitte alınır. Taksitini zamanında ödemeyen öğrencinin paralı yatılı öğrencilikle ilişiği 
kesilir.” 

3. ve 4. taksiti 2018 mali yılının bütçesine göre belirlenecektir. 

 

PARASIZ YATILI ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK EVRAKLAR 

1)Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair resmî sağlık 
kuruluşlarından alınacak rapor(Pansiyonda kalmasında sakınca yoktur ibareli) 

2)Ailenin maddî durumunu gösterir beyanname(Ek:1)  

5) Pansiyon başvuru dilekçesi / Pansiyon Sözleşmesi / Evci İzin Protokolü ( Okuldan 
alınacak)                    

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                         

 

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

a)Aylık maaşlı iseniz 2016 yılına ait Maaş Bordronuzu, eşiniz çalışıyor ise 2016 yılına ait 
Maaş Bordrosunu, 

b)Emekli olup 3’er aylık dilimlerde maaş alıyorsanız, OCAK-ŞUBAT-MART-2015 
dönemlerinden hangisinde iseniz , ilgili banka şubesinden alınan Maaş Durumunuza ait 
resmi yazıyı, 

c)Serbest Meslek sahibi iseniz SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)n’dan emekli olmadığınıza 
dair resmi yazıyı, 

d)Serbest Meslek sahibi olup, eşiniz çalışmıyorsa SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)’ndan 
eşinizin kaydı olmadığına dair resmi yazıyı, 

e)Serbest Meslek sahibi iseniz VERGİ LEVHANIZIN FOTOKOPİSİNİ 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 işleyiniz.(Özel muayenesi olan Doktor vs. 
aynı işlemi yapacaktır.) 

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

g)Yasal olarak bakmakla yükümlü olduğunuz kimselerin MAHKEME KARARLARINI ve 
TEDAVİ YARDIM BEYANNAMENİZ ile SAĞLIK KARNELERİNİN onaylı fotokopileri 
eklenecektir. 

h)Ailenizin kira, Köy geliri gibi diğer gelirleri ailenin toplam gelirine dahil edilmelidir  ve EK-1 
de ilgili kısımlara işlenmelidir. 

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

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

                                                          

 

 

                                              



 

 

                                                        

 

ÖĞRENCİLERİN PANSİYONA GELİRKEN GETİRECEKLERİ EŞYALAR: 

 

 Yastık kılıfı (isteğe bağlı)* 

 

 Nevresim (isteğe bağlı)*  

 

 Pijama veya gecelik  

 

 Bornoz ve/veya havlu  

 

 Oda terliği (yumuşak tabanlı) 

 

 Banyo terliği (kaymayan tabanlı) 

 

 Okul kurallarına ve mevsimine uygun kıyafetler ve ayakkabılar 

 

 Kişisel temizlik malzemeleri (Diş ve sac fırçaları, diş macunu, tırnak makası vb.) 

 

 Yeteri kadar elbise askısı  

 

 Saç kurutma makinesi  

 

 Ütü  

 

 Varsa, düzenli olarak kullanması gereken ilaçlar (Raporu ile birlikte)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


