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T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ

İl Millî EğitimMüdürlüğü

Sayı : 79890786-245-E.8135215 18.08.2015
Konu:Öğrencilerin Parasız Yatılı Olarak

Pansiyonlara Yerleştirilmesi

.........................................MÜDÜRLÜĞÜNE
...................................................BÖLÜMÜNE

2015 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzunun
"2.5.PARASIZ YATILILIĞA TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ" başlığı altında "Örgün
resmi ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine parasız yatılı olarak devam
etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda
ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleri ile birlikte 09 Eylül 2015 tarihi saat 17:00'a
kadar müracaat edeceklerdir." denilmektedir.

Buna göre; il merkezinde cinsiyetlerine uygun pansiyonu bulunmayan resmî ortaöğretim
kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, ailenin 2014 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen
net miktarın 2015 Malî Yılı için tespit edilen 7.050,00 TL’yi geçmeyip öğrenimlerine parasız yatılı
olarak devam etmek isteyenler;

a) Dilekçe (Dilekçe örneği ektedir)
b) Öğrenci belgesi (Kayıtlı olduğu okuldan alınacaktır)
c)2015 YEP veya daha önceki yıllarda yerleşenler için yerleştirmeye esas puanını gösterir belge
ç) Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair tek hekim tarafından

düzenlenecek sağlık raporu,
d) Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname ( EK-1 ) ve ekleri
e) Sınavın yapıldığı ders yılında tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almadığını

ve sınıfını geçtiğini gösteren belge,
ile birlikte İl Yatılılık ve Bursluluk Komisyonuna, 09 Eylül 2015 tarihi saat 17:00’ye kadar
müracaat edeceklerdir.

Parasız yatılı okuma şartlarını taşımayıp pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise
istedikleri pansiyonlu okul müdürlüklerine doğrudan müracaat edecekler, kontenjanlar ölçüsünde
paralı yatılı kalabileceklerdir.

Bilgilerinizi ve konunun bölümünüze bağlı okul müdürlüklerine duyurularak müracaatların
süresi içinde yapılmasının sağlanmasını rica ederim.

Namık YORGA
Müdür a.

Şube Müdürü
Ekler: 1-Dilekçe Örneği

2-Ek-1 Formu
DAĞITIM:
Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Bölümüne
Din Öğretimi Hizmetleri Bölümüne
Mrk.Ortaöğretim Genel Müdür.Bağlı Okul Müd.
Bilgi İşlem ve Eğit.Tek.Böl.(Sitede yayınlanması için)



 
 

                           MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE 

                   ISPARTA 

 

 

 

Parasız yatılı okuma şartlarını taşıyan velisi bulunduğum . …………………………………. 

Lisesi ….... sınıfı   öğrencilerinden oğlum/kızım …………………..…………’ ın ilimiz merkezindeki 

kız/erkek pansiyonlarından birine parasız yatılı olarak yerleştirilmesini istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 

 

ADRES:           ..… /..…/ 2015 

                                                                                                                        Veli Adı Soyadı 

                                                                                                                               (İmza) 

             

Tel: 

 

Yerleştirmeye esas  puanı: 
 
 
EKLER 
 
a) Öğrenci belgesi (Kayıtlı olduğu okuldan alınacaktır) 

b) 2015 YEP veya daha önceki yıllarda yerleşenler için yerleştirmeye esas puanını gösterir belge 

c) Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair tek hekim tarafından düzenlenecek 
sağlık raporu,  

ç) Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname ( EK-1 ) ve ekleri 

d) Sınavın yapıldığı ders yılında tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almadığını ve 
sınıfını geçtiğini gösteren belge, 

 
 



 
 

(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 
........................................................... 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 :............................................... 
                               ...........................................................  

 
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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