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 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 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 İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ...................... sınıfı öğrencilerinden
.......................................... oğlu/kızı ........... No’lu ........................................................’ın 2016-2017 Eğitim
Öğretim Yılı parasız yatılılığa kabulünü arz ederim.*
….. /….. / 2016
Velisinin Adı
Soyadı İmzası
Başvuran öğrencinin
Adı Soyadı
: ……................................................
Adresi
: ........................................................
...........................................................
ONAYLAYAN
Adı-Soyadı
İmza ve Mühür (**)
EK-1 GELİR BEYANI BELGESİ
1-ÇALIŞANLAR İÇİN DOLDURULDUKTAN SONRA KURUM AMİRİNCE ONAYLATILACAK. EK-1 BELGESİNDE 2016 YILI TÜM GELİRLERİ
YANSITILACAKTIR. VE BU DURUM BELGELENECEKTİR. (OCAK YA DA AĞUSTOS 2016 MAAŞ BODROSU EKLENECEKTİR.) EŞİ ÇALIŞIYORSA MUTLAKA
BELGELENİP EK-1 DEKİ GELİR KISMINA EKLENECEKTİR. AYRICA ANNE-BABANIN DİĞER GELİRLERİ BELGEYE YANSITILACAKTIR. (ÖRNEĞİN; KİRA,
DÖNER SERMAYE, EK DERS GİBİ) DOĞRU BEYAN YAPILMADIĞI TAKDİRDE YATILILIK HAKKI BİTİRİLECEK VE YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.
2-ESNAF OLAN VELİLER EK-1 BELGESİNİ DOLDURUP VERGİ LEVHALARINI VERGİ DAİRESİNE ONAYLATACAKLARDIR.
3-HİÇ BİR SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN VELİLER EK-1 BELGESİNİ DOLDURUP İKAMET ETTİĞİ YERİN MUHTARINA ONAYLATACAKLARDIR.
EKLER:
1. Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınacak geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge,
2. Aile üyelerinin T.C. 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.
NOT: EK-1 BELGESİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSULAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR

EK-1 D Ü Z E N L E N İ R K E N !!! ;
a)Aylık maaşlı iseniz 2016 yılı toplam gelirinizi gösterir belge ya da OCAK ve AĞUSTOS
2016 yılına ait Maaş Bordronuzu,
b)Emekli olup 3’er aylık dilimlerde maaş alıyorsanız, OCAK-ŞUBAT-MART 2016
dönemlerinden hangisinde iseniz, ilgili banka şubesinden alınan Maaş Durumunuza ait
resmi yazıyı,
c)Kendiniz maaşlı olup, eşiniz çalışmıyorsa 2016 yılına ait TEDAVİ BEYANNAMENİZ ve
AYRINTILI MAAŞ BORDROSUNDA aile yardımı aldığı belgelendirilecek.
d)Serbest Meslek sahibi iseniz SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur’dan emekli olmadığınıza
dair resmi yazıyı,
e)Serbest Meslek sahibi olup, eşiniz çalışmıyorsa SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur’dan
eşinizin kaydı olmadığına dair resmi yazıyı,
f)Eşiniz çalışıyor ise 2016 yılı toplam gelirini gösterir belge ya da OCAK ve AĞUSTOS
2016 Maaş Bordrosunu,
g)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.).
h)Köyde çiftçi iseniz aylık gelirinizi tespit edip EK-1 belgesini Köy Muhtarına onaylatınız.
ı)Nüfus Kayıt Örneği, Nüfus Müdürlüğünden alınacak, evli olmayıp, 18 yaşını geçmiş
erkek çocuklar, öğrenci iseler ÖĞRENCİ BELGESİ eklenecektir; öğrenci değil iseler
değerlendirmeye alınmayacak.
i)Yasal olarak bakmakla yükümlü olduğunuz kimselerin MAHKEME KARARLARINI ve
TEDAVİ YARDIM BEYANNAMENİZİN onaylı fotokopileri eklenecektir.

j)EK-1 Aile Durum Belgesi mutlaka onaylatılacaktır. Çalışmayanlar durumlarını
belgelendirmeleri kaydıyla (SSK-BAĞKUR-EMEKLİ SANDIĞI) EK-1’i köy/mahalle
Muhtarına, çiftçi geliri olanlar köy/mahalle muhtarına, ücretliler ve maaşlılar çalıştıkları
kurum amirine onaylatacaklardır. Bankadan emekli maaşı alanlar ilgili banka şubesine,
serbest meslek sahipleri bağlı oldukları vergi dairesine onaylatıp mühürleteceklerdir.
k)Ailede kişi başına düşen yıllık gelir 7.529,40 TL’nin (2016 PYBS KILAVUZU) üzerinde ise
öğrenciniz öğrenimine PARALI YATILI olarak devam edecek, aşağıdaki plan dahilinde
pansiyon taksitini yatıracaktır.
l)Paralı yatılı olarak öğrenim görmek isteyenler EK-1 ve ilgili belgeleri
doldurmayacaklardır. Hangi okulun pansiyonunda paralı yatılı kalmak istiyorsa veliyle birlikte bizzat
pansiyonlu okula başvuru yapacaklardır.
m)Ailenizin kira, döner sermaye, ek ders, tarla vb. geliri gibi diğer gelirleri EK-1 de ilgili
kısımlara işleyiniz.
n)Belgelerin tamamı resmi olup, özenle ve dikkatle belirtilen esaslara göre düzenleyiniz.
NOT: Yanlış bilgi ve onay çocuğunuzun PARALI/PARASIZ durumunu etkileyecektir.
PARALI YATILI ÖĞRENCİLERİN PANSİYON TAKSİTLERİNİ ÖDEME PLANI
1.TAKSİT

İlk kayıtta

: 627,50 TL

2.TAKSİT

KASIM 2016

: 627,50 TL

3.TAKSİT

OCAK

4.TAKSİT

MART 2017

2017

:2016 MALİ YILI BÜTÇESİNDE BELİRLENECEK
:

“

“

“

“

“

