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İZMİR ATATÜRK LİSESİ 2022 - 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM 

YILI KIZ / ERKEK ÖĞRENCİ PANSİYONU PARASIZ 

YATILI BAŞVURU ŞARTLARI 

 

 PANSİYON KAPASİTEMİZ: 

 Kız Pansiyonumuz 80 öğrenci kapasiteli olup, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için 

16 boş kontenjan bulunmaktadır. Erkek Pansiyonumuz 120 öğrenci kapasiteli olup , 2022-

2023 Eğitim Öğretim Yılı için 24 boş kontenjan bulunmaktadır. Odalar 6 kişiliktir (Ranza 

sistemi). Ortak banyo ve tuvalet kullanılmaktadır. 

              Yönetmelik gereğince ;  Ortaöğretim kurumlarının pansiyonlarında her yıl tespit 

edilen  boş kontenjanın %80'i parasız yatılı, %20'si paralı yatılı öğrencilere ayrılır.  

            Her yıl tespit  edilen boş kontenjanın sınıflar bazında (Hazırlık, 9., 10., 11. ve 12. 

Sınıf) dağılımı; sınıf  bazında başvuran öğrenci sayısının, toplam boş kontenjan ile 

çarpımının toplam başvuran öğrenci sayısına bölümü ile elde edilen sonuca göre yapılır. 

           Yatılılığa başvuran öğrencilerden yatılılığa başvuru kayıt kabul şartlarını taşıyanlar 

 “Uzaktan Yakına İlkesi” doğrultusunda ailesinin ikamet ettiği yerleşim birimi; 

a) Yurtdışında, 

b) Pansiyonlu okulun bulunduğu il dışında, 

c) Pansiyonlu okulun bulunduğu ilçe dışında, 

d) Pansiyonlu okulun bulunduğu ilçede bulunanlar, 

belirtilen öncelik sırasıyla kontenjan durumu ve Merkezi Sınav puanı dikkate alınarak 

yapılacak sıralamaya göre Parasız Yatılı veya Paralı Yatılı olarak pansiyonlara 

yerleştirilecektir. 

 

“PARASIZ YATILI” OLARAK BAŞVURU YAPACAK 

ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER: 

 Gelir Durumuna Göre “PARASIZ YATILI”  kalmak isteyenler için, ailenin 2021 yılı 

yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 32.840,00 

(Otuzikibinsekizyüzkırk) TL’ yi geçmemesi gerekir . Aile gelirinin tespitinde 2021 

yılında elde ettiği tüm gelirler esas alınacaktır. Geliri bu rakamı geçenler Parasız 

Yatılılık başvurusunda bulunamazlar. 

 

1- Başvuru Formu ( https://izmirataturklisesi.meb.k12.tr adresi matbu dilekçeler kısmında) 

2- Öğrencimizin yatılı okumasına engel olacak herhangi bir hastalığı bulunmadığına dair 

resmi sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu (Sağlık Ocağından ya da Aile 

Hekiminden alınabilir. Ayrıca raporda “Pansiyonda kalmasında sakınca yoktur” 

ibaresi mutlaka olacak )  

3- Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları beyanı 

(Vukuatlı Nüfus Kayıt Belgesi , e-devlet üzerinden barkodlu olarak alınabilir) 

4- Öğrencinin adına İkametgah Belgesi, (e-devlet üzerinden barkodlu)  

5- Yerleştirmeye Esas Puan Belgesi 

6- Veli ve Öğrenci Nüfus fotokopisi 

7- 2 Adet Fotoğraf 

https://izmirataturklisesi.meb.k12.tr/
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8- Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname( EK-1 Belgesi).  

9- Bursluluktan Feragat Dilekçesi ( https://izmirataturklisesi.meb.k12.tr adresi matbu 

dilekçeler kısmında). Devlet Bursu alan ve Parasız Yatılı olarak kalmak isteyen 

öğrenciler dolduracaktır. 

10-  Pansiyona Yerleşememe Dilekçesi ( https://izmirataturklisesi.meb.k12.tr adresi matbu 

dilekçeler kısmında). 

1- Kesin kayıt sırasında verilecek diğer belgeler (Öğrenci -Veli Pansiyon Sözleşmesi, 

Çarşı İzin Dilekçesi, Evci Çıkma Belgesi, Genel Muvafakatname) 

(https://izmirataturklisesi.meb.k12.tr adresi matbu dilekçeler kısmında). Dilekçeler 

öğrenci velisi tarafından ıslak imzalı olarak doldurulacaktır.  

11- Akciğer Filmi kesin kayıttan sonra verilecektir.  

 

 ÖĞRENCİNİN AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU 

GÖSTEREN BEYANNAMENİN (EK-1 BELGESİNİN) 

DOLDURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  
 

 

A- Memur iseniz; Bağlı olduğunuz muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve 

kuruluşlardan ONAYLI olarak alınacak aylar itibariyle 2021  yılına ait (01 

Ocak 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arası) 12 aylık toplam gelirinizi  

gösteren belgeyi, 

        (Anne-Baba çalışıyorsa her ikisi için ayrı olacaktır. Eşiniz çalışmıyorsa, Sosyal Güvenlik       

 Kurumuna kayıtlı olmayıp maaş almadığına dair belge )  

B- İşçi iseniz;   Bağlı olduğunuz muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan 

ONAYLI olarak alınacak aylar itibariyle 2021  yılına ait (01 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2021 

tarihleri arası) 12 aylık toplam gelirinizi  gösteren belgeyi, 

       (Anne-Baba çalışıyorsa her ikisi için ayrı olacaktır. Eşiniz çalışmıyorsa, Sosyal Güvenlik       

 Kurumuna kayıtlı olmayıp maaş almadığına dair belge )  

 

C- Emekli iseniz; 2021 yılına ait  ( 01 Ocak 2021 -  31 Aralık 2021 tarihleri arası) MAAŞ 

ALDIĞINIZ BANKADAN onaylı, aylar itibariyle maaş dökümünüzü gösterir belgeyi,  

      (Anne-Baba emekliyse her ikisi için ayrı ayrı olacaktır. Eşiniz çalışmıyorsa, Sosyal 

 Güvenlik   Kurumuna kayıtlı olmayıp maaş almadığına dair belge )  

D- Esnaf iseniz;  Hem kendiniz hem eşiniz için Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olmayıp 

maaş almadığınıza dair belgeyi ve Vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası belirtilen, 

basit ya da gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin 2021 yılına ait gelir vergisi 

matrahını gösteren belgeyi, (Anne-Baba esnafsa her ikisi için ayrı ayrı olacaktır.),  

 

E- Serbest Meslek Sahibi iseniz; Vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası belirtilen, basit 

ya da gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin 2021 yılına ait gelir vergisi matrahını 

gösteren belgeyi ve Vergi Levhası Fotokopisi (Anne-Baba Serbest Meslek sahibi ise her ikisi 

için ayrı ayrı olacaktır ), 

 

      F- Çiftçi iseniz; Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olmayıp maaş almadığına dair belge. 

         (Anne ve baba için ayrı yapılacak). Tarım Müdürlüğü tarafından ailenin bir yıllık gelir 

durumunu gösterir belge (2021 Yılı için) . Köyde çiftçi iseniz aylık gelirinizi tespit edip EK-

1 belgesini Köy Muhtarına onaylatınız 

 Örnek-1: Kişinin üzerine kayıtlı 10 dönüm arazide üzüm bağı bulunmakta olup 2021 yılı 

yıllık gelir toplamı ...................TL dir. Gösterir resmi yazı  

https://izmirataturklisesi.meb.k12.tr/
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 Örnek-2: Kişi damızlık havyan yetiştiriciliği yapmakta olup 10 adet inekten 2021 yılı yıllık 

gelir toplamı ...................... TL dir. Gösterir resmi yazı.  

     G- Herhangi bir işi yok ise; Anne ve baba için ayrı yapılacak;  

 1-Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayıp maaş almadığına dair belge  

 2-Maliye’ye gidilip,Vergi mükellefi olmadığınıza dair belge alınacaktır.  

 3- Tarım Müdürlüğ’ ne gidilip: “Üzerine kayıtlı herhangi bir arazi bulunmamaktadır”.  

 Yukarıdaki ibareleri taşıyan yazılar alındıktan sonra aşağıdaki şekilde muhtara gidilip Ek-

 1 Belgesi tasdik edilecektir. Mahalle muhtarı Ek-1 belgesinin Gelirler bölümüne; Yukarıda 

 adı soyadı yazılı kişi ………….olarak serbest iş yapmakta olup 2021 yılı yıllık 

 geliri…...…………………………... TL dir diyerek tasdikleyecektir.  

 

 

 

 

ÖNEMLİ NOTLAR ; 

 

-Evli olmayıp, 18 yaşını geçmiş erkek çocuklar Öğrenci iseler ÖĞRENCİ BELGESİ eklenecektir, 

öğrenci değil iseler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 

- Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili TEDAVİ 

YARDIM BEYANNAMESİ veya MAHKEME KARARI örneği, varsa diğer bakmakla yükümlü 

olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği eklenecektir.   

 

- Ailenizin kira geliri gibi diğer gelirleri EK-1 de ilgili kısımlara işlenecektir.  

 

-Anne Baba ayrı ise; Boşanma kararının yer aldığı  MAHKEME KARARI örneği ve nafakanın 

yattığı bankadan alınan onaylı , 2021 yılına ait banka ekstresi eklenecektir. 

 

- Belgelerin tamamı resmi olacaktır. Özenle ve dikkatle belirtilen esaslara göre düzenlenecektir.  

 

- Yanlış bilgi ve onay çocuğunuzun PARALI / PARASIZ durumunu etkileyecektir.  

 

 

“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. 
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     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 İzmir Atatürk Lisesi ,.............................sınıfı öğrencilerinden...............................................oğlu/kızı 

...........no’lu................................................................................................’ın 2022  yılı parasız yatılılık kaydının 

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. Aile nüfus kayıt örneği, 

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. 

                                        


