
EK–1 

PARASIZ YATILI VEYA BURSLU OLARAK ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİ 

AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTERİR BEYANNAME 

Adı Soyadı 

Öğrenciye Yakınlık Derecesi 
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İşi ve İşyeri 

Aylık 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) gösterir belge.  

(Bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını gösterir 

belgedeki miktar göz önünde bulundurularak bir önceki 

mali yılda tespit edilen limit baz alınarak hesaplanır.) 

Kamuda çalışıyor ise; resmi makamlardan, kurum 

saymanlığı ve diğer yetkili kurumlardan alınacak maaş 

bordrosu örneği. 

Eşi çalışıyor ise işi ve aylık kazancı (vergi dairesi, kurum 

saymanlığı ve diğer yetkili kurumlardan alınacak aylık 

gelir durumunu) gösterir belge. 

Ailenin diğer gelirleri 

Ailenin yıllık gelir toplamı 

Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin sayısı ve 

yakınlık dereceleri (fertler açık olarak yazılacak, aile 

nüfus kayıt örneği, velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla 

yükümlü olduğu ana, babası ve diğer şahıslarla ilgili 

tedavi yardımı beyannamesi veya 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 durumumum yukarıdaki beyannamede belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi 

bulunduğum ........................................................................ Okulu/Lisesi ...................... sınıf ı öğrencilerinden 

.......................................... oğlu/kızı....... .... nolu .......................................’ın .............. yılı devlet parasız yatılılık 

ve bursluluk sınavlarına kabulünü arz ederim.(*) 

....... /…./ 2018 

Velinin Adı Soyadı 

İmzası 

Başvuran öğrencinin 

Adı - Soyadı : 

Adresi : 

EKLER: 

1. Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınan 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 yardımı beyannamesi, varsa

bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.
4. Velinin yararlanacağı kontenjanla ilgili belge.



EK-1  D Ü Z E N L E N İ R K E N ; 

a)Aylık maaşlı iseniz 2017 yılına ait Maaş Bordronuzu, eşiniz çalışıyor ise 2017
yılına ait Maaş Bordrosunu, 

b)Emekli olup 3’er aylık dilimlerde maaş alıyorsanız, OCAK-ŞUBAT-MART-2017
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 olup vergiye dahilseniz İl Tarım Müdürlüğü veya Maliye’den gerekli
belge alınıp EK-1 belgesine eklenecektir. Vergiye dahil değilseniz 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 
ve beyan eden kişi sorumludur. 



 




