
MAMAK MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 
PARASIZ/PARALI YATILI KAYIT/KABUL ŞARTLARI VE GEREKLİ EVRAKLAR 

 
KAYITLARIN BAŞLAMA TARİHİ: 21 EYLÜL 2016 ÇARŞAMBA, 
KAYITLARIN BİTİŞ TARİHİ: 22 EYLÜL 2016 PERŞEMBE SAAT 16.00 
YERLEŞTİRME İLAN TARİHİ: 22 EYLÜL 2016 
 

PARASIZ YATILILIK İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAK ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK 
BELGELER: 

Parasız Yatılılığa hak kazanabilmek için; ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2016 Mali 
Yılı için tespit edilen 7.529,40 TL (yedibinbeşyüzyirmidokuzkırkkuruş) düşük olması gerekmektedir. Fert başına düşen 
yıllık gelir miktarının 12 ile çarpılması ve çıkan sonucun ailedeki fert sayısına bölünmesi ile bulunur. 

Fert başına düşen yıllık gelir miktarı 7.529,40 TL (yedibinbeşyüzyirmidokuzkırkkuruş) yüksek olan ailelerin 
çocukları(2828 ve 5395 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet koruması altındaki çocuklar hariç) parasız yatılılık 
hakkına sahip değildir. 

1. Parasız Yatılılık Müracaat Dilekçesi, 
2. Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına dair resmi sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık 

raporu, 
3. Aile Nüfus Kayıt Örneği, (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği)(nüfus müdürlüğünden alınacak) 
4. Aile ve geçim durumunu gösterir belge, (Ek – 1 belgesi okulumuzdan alınacak) 
5. Emekli olup 3’er aylık dilimlerde maaş alıyorsanız, OCAK-ŞUBAT-MART-2016 dönemlerinden Hangisinde 

iseniz, ilgili banka şubesinden alınan Maaş Durumunuza ait resmi yazıyı, 
6. Veli ve velinin eşi çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu kendi ana-babası ve diğer şahıslarla ilgili tedavi 

yardım beyannamesi veya mahkeme karar örneği varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme 
karar örneği, 

7. 2015-2016 öğretim yılında “tasdikname ile uzaklaştırma” veya daha ağır bir ceza almadığını gösterir belge, 
8. Baba çalışıyorsa son 3 aya(Haziran-Temmuz-Ağustos) ait maaş durumu gösterir kurum amirince onaylı belge, 
9. Anne çalışıyorsa son 3 aya(Haziran-Temmuz-Ağustos) ait maaş durumunu gösterir kurum amirince onaylı belge, 
10. 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.) Serbest meslek sahipleri Ticari Gelir Bildirim 
Belgesi de ekleyeceklerdir. 

11. Baba çalışmıyor ise vergi mükellefi olmadığına dair “Vergi Dairesi”nden alınacak belge, 
12. Anne çalışmıyor ise vergi mükellefi olmadığına dair “Vergi Dairesi”nden alınacak belge, 
13. Baba çalışmıyor ise Emekli Sandığı, Bağ Kur, SSK‟lı olmadığına dair “SGK Müdürlükleri”nden alınacak belge, 
14. Anne çalışmıyor ise Emekli Sandığı, Bağ Kur, SSK‟lı olmadığına dair “SGK Müdürlükleri”nden alınacak belge, 
15. Aynı ikamet altında 18 yaşından büyük kardeş olması durumunda; öğrenciyse öğrenci belgesi, 
16. Aynı ikamet altında 18 yaşından büyük kardeş çalışmıyor ise vergi mükellefi olmadığına dair “Vergi 

Dairesi‟nden alınacak belge, 
17. Aynı ikamet altında 18 yaşından büyük kardeş çalışmıyor ise SGK‟ lı olmadığına dair „SGK Bölge 

Müdürlükleri‟nden alınacak belge, 
18. Aynı ikamet altında 18 yaşından büyük kardeş çalışıyor olması durumunda; son 3 aya(Haziran-Temmuz-Ağustos) 

ait maaş durumunu gösterir kurum amirince onaylı belge, 
19. Aynı ikamet altında 18 yaşından büyük kardeşe ait iş yeri varsa 2015 yılı vergi levhası (Okulda fotokopisi 

alınarak onaylanacak) 
20. 2 Adet ön cepheden çekilmiş fotoğraf. 
21. Varsa, Öğrencinin mezun olduğu ilköğretim okulunda parasız yatılı okuduğunu gösterir belge, 
22. Varsa, Devlet Parasız Yatılılık Sınavını kazandığına dair sınav sonuç belgesi, 
23. Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi. 
24. Okulumuzdan alınacak evraklar: 

 Pansiyon Müracaat Dilekçesi  
 Veli izin muvafakat belgesi  
 Okul Pansiyon Yönergesi  
 Evci İzin ve Çarşı İzin Form Dilekçesi  
 Çarşı İzin ve Evci izin Bildirim Formu  



 Sorumluluk Formu  
 Pansiyon demirbaş eşya taahhütnamesi  
 Pansiyon Yönergesi Genel Hükümler  
 Pansiyon öğrenci sözleşmesi  
 Pansiyon veli sözleşmesi  

Anne ve / veya Babası Öğretmen Olan Öğrenciler: 
1. Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına dair resmi sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık 

raporu. 
2. Aile Nüfus Kayıt Örneği. (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği) 
3. Anne ve / veya babasının maaş durumu gösterir kurum amirince onaylı belge. 
4. Anne ve / veya babasının görev yaptığı yerde “Güzel Sanatlar Lisesi” bulunmadığına dair belge. 
5. Anne veya babaya ait görev yeri belgesi. (Okul, il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak ve 

öğretmenlerin görev yerleri il, ilçe, kasaba ve köy adlarını da içerecek şekilde açık ve anlaşılır olarak 
belirtilecektir.) 

6. Aile ve geçim durumunu gösterir belge. (Ek – 1) 
7. 4 Adet ön cepheden çekilmiş fotoğraf. 
8. Okulumuzdan alınacak evraklar: 

 Pansiyon Müracaat Dilekçesi  
 Veli izin muvafakat belgesi  
 Okul Pansiyon Yönergesi  
 Evci İzin ve Çarşı İzin Form Dilekçesi  
 Çarşı İzin ve Evci izin Bildirim Formu  
 Sorumluluk Formu  
 Pansiyon demirbaş eşya taahhütnamesi  
 Pansiyon Yönergesi Genel Hükümler  
 Pansiyon öğrenci sözleşmesi  
 Pansiyon veli sözleşmesi  

 
PARALI YATILILIK İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAK ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER: 

1. Veli dilekçesi 
2. Sağlık raporu 
3. 2 adet fotoğraf 
4. Disiplin cezası almadığına dair yazı 
5. Okulumuzdan alınacak evraklar: 

 Pansiyon Müracaat Dilekçesi  
 Veli izin muvafakat belgesi  
 Okul Pansiyon Yönergesi  
 Evci İzin ve Çarşı İzin Form Dilekçesi  
 Çarşı İzin ve Evci izin Bildirim Formu  
 Sorumluluk Formu  
 Pansiyon demirbaş eşya taahhütnamesi  
 Pansiyon Yönergesi Genel Hükümler  
 Pansiyon öğrenci sözleşmesi  
 Pansiyon veli sözleşmesi  

KAYIT TAKVİMİ 
Kayıt başvuruları okul kayıtlarıyla birlikte başlayacak, okul kayıtları tamamlandıktan sonra Bakanlığın belirleyeceği 
takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 
ÖNEMLİ NOTLAR: 

1. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kapsamına giren öğrenciler bu durumlarını 
belgelendirmek durumundadırlar. 

2. Belgeleri eksik olarak yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
3. Usulüne uygun tanzim edilmemiş belgeler kabul edilmeyecektir. 

 
 
 



ÖNEMLİ NOT: 
“İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILILIK, BURS VE SOSYAL 

YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ 
 

Maddi durum araştırması 
 
MADDE 32 – (1) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına başvuru veya kayıt ve kabul süresinde, ihtiyaç duyulduğunda 
ailenin maddi durumunu gösteren beyanname ve eklerindeki bilgiler, öğrenim gördükleri okul müdürlüğünce ilgili 
yerlerden araştırılır. Bu araştırma sonucuna göre velinin, ailenin maddi durumunu gösteren Beyannamede ( EK-1 ) 
belirttiği fert başına düşen yıllık gelir miktarı, içinde bulunulan mali yılda belirtilen limitten fazla ise yanlış beyanda 
bulunan öğrenci velisi hakkında yasal işlem yapılmak üzere durum ilgili makamlara bildirilir. Bu işlem sonucunda velinin 
yanlış beyanda bulunduğunun tespiti durumunda, öğrencinin başvurusu ile parasız yatılılık veya bursluluk hakkı iptal 
edilir. “ DENiLMEKTEDiR. 
 

PARALI YATILI ÖĞRENCiLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR; 
MILLI EĞITIM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL PANSIYONLARI YÖNETMELIĞI: 

 
Madde 21- Paralı yatılı öğrencilerden her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen ücret alınır. Parasız yatılı öğrencilerin 
pansiyon ücretleri ise aynı miktar üzerinden Devletçe karşılanır. 
 
Madde 22- Paralı yatılı öğrencilerden ücretler ilk taksit öğrencinin pansiyona kayıt olduğu gün, ikinci üçüncü ve 
dördüncü taksitler ise Kasım, Ocak ve Mart aylarının ilk on günü içinde olmak üzere dört taksitle alınır. Taksidini 
zamanında ödemeyen öğrencinin paralı yatılı öğrencilikle ilişiği kesilir. Eğitim yılı devamınca paralı öğrenci alınabilir. 
Herhangi bir taksit devresinde pansiyona kabul olunan öğrenci, taksidinin tamamını ödemek zorundadır. Bir taksit devresi 
içinde pansiyonla ilişiğini kesen öğrenciye bu devreye ait taksit geri verilmez. Ancak, bir pansiyondan diğer bir pansiyona 
nakleden öğrencinin önceki okulunca alınan taksit miktarı naklolunduğu okul pansiyonu taksidine sayılır. Naklettiği 
okulun pansiyon ücreti evvelki pansiyon ücretin-den fazla ise bu takside ait fark alınır. Eksik ise fark geri verilmez. 

 Aile gelirinin aile fertlerine düşen yıllık gelir miktarı 7.529,40 TL (yedibinbeşyüzyirmidokuztlkırkkuruş) fazla ise 
öğrenciniz paralı yatılı olarak öğrenimine devam edecektir. 

 Paralı yatılı öğrencilerin 2016-2017 öğretim yılının ilk iki taksiti toplamı 627.50+627.50=1255.00 
TL(BiNİKİYÜZELLİBEŞ TL) dir. 

 Son iki taksiti ise 2017 mali yılının bütçesine göre belirlenecektir. 
 Paralı yatılı öğrencilerin pansiyon taksitleri okulumuza teslim edilerek gerekli makbuz alınacaktır. 
 Paralı Yatılı öğrencilerimizin pansiyon taksitleri ödeme planı aşağıya çıkarılmış olup, bilgilerinizi ve gereğini rica 

ederim. 
PARALI YATILI ÖĞRENCİLERİN PANSİYON TAKSİTLERİNİ ÖDEME PLANI: 

1.TAKSİT : İlk kayıtta EYLÜL 2016 :627.50 TL 
2.TAKSİT :10-15 KASIM 2016 :627.50 TL 
3.TAKSİT : 10-15 OCAK 2017 : 2017 Bütçe Kanunu ile tespit edilen ücretin dörtte biri 
4.TAKSİT : 10-15 MART 2017 : 2017 Bütçe Kanunu ile tespit edilen ücretin dörtte biri 
 
NOT: Bu tarihlerde taksidini ödemeyen paralı yatılı öğrencinin pansiyonla ilişiği kesilir. 
 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 29/ 07/ 2013 tarih ve 2013/20 sayılı genelgesi uyarınca; 
PANSİYON KONTENJANLARININ DAĞILIMI; 
 
Ortaöğretim kurumları pansiyonlarının, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal 
Yardımlar Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere %80’i 
Parasız, %20’si Paralı yatılı olmak üzere belirlenecek. Ayrıca kontenjanın üstünde yatılı öğrenci yerleştirilmeyecek 
denilmekte olup, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında okul pansiyonumuza kayıt yaptıracak öğrencilerimizin herhangi bir 
mağduriyet yaşamamaları için bu koşulları dikkate almaları önemle rica olunur. 
 

 

(EK-1) 



ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME 
 
                                                                                              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..* 

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

İmzası 

Başvuran öğrencinin 
Adı - Soyadı :......................................  
Adresi :............................................... 
                               ...........................................................  

  
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. 


