
EK-1 

ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME 
 

Velinin adı ve soyadı:  

Velinin öğrenciye yakınlık derecesi:  

 

Velinin işi ve işyeri adresi: 

 

Velinin 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 

itibarıyla bir önceki yıla ait oniki aylık toplam gelirini 

gösteren belge. Gelirin oniki ayı bulmaması hâlinde son aylık 
geliri esas alınarak oniki ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.) 

 

Velinin eşi çalışıyor ise geliri: 

(Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve 

kuruluşlardan alınacak aylar itibarıyla bir önceki yıla ait oniki 

aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin oniki ayı 

bulmaması hâlinde son aylık geliri esas alınarak oniki ay 
üzerinden yıllık hesaplanacaktır.) 

 

Velinin diğer gelirleri: 
 

Ailenin net yıllık gelir toplamı: 
 

Ailenin yıllık gelir toplamının fert başına düşen toplam 

yıllık tutarı: 

(Ailenin toplam geliri, ailedeki fert sayısına bölünerek 

hesaplama yapılacaktır.) 

 

Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu 

fertlerin adı ve soyadı ile yakınlık derecesi: 

(Aile nüfus kayıt örneği, 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) 

 

 

     Aile maddi durumumun yukarıda belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi bulunduğum Merkezefendi 

Erbakır Fen Lisesi …………. sınıf öğrencisi …………………………….. oğlu / kızı …………….. numaralı 

……………………………………………….’ın 2021 yılı yatılılığa / bursluluk sınavına kabulünü az ederim. 

 

                                                                                                                                                         …../…../2021 

                                                                                                                                                            (İmza) 

                                                                                                                                                  (Veli Adı-Soyadı) 

Öğrencinin :  

Adı- Soyadı : …………………………………………. 

Adresi          : …………………………………………. 

…………………………………………………………                                                          ONAYLAYAN (*) 

                                                                                                                                                     (İmza-Mühür) 

      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 
 

(*) Onay kısmı ; vergi dairesi / muhasebe birimi veya ilgili kişi ve kurumlarca onaylanacaktır.  



 

EK-1 BELGESİNİN DOLDURULMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR 
 

a) Aylık maaşlı iseniz 2020 yılına ait 12 aylık Maaş döküm Bordronuzu ekleyiniz. 

b) Kendiniz maaşlı olup, eşiniz çalışmıyorsa 2020 yılına ait SGK’dan eşinizin SGK kaydı 

olmadığına dair yazı veya ayrıntılı maaş bordrosunda aile yardımı aldığı belgelendirilecektir. 

c) Eşiniz çalışıyor ise 2020 yılına ait 12 aylık Maaş dökümü Bordrosunu ekleyiniz. 

d) Emekli iseniz 2020 yılına ait aylık bazda 12 aylık maaşınızı gösteren ilgili banka 

şubesinden alınacak maaş dökümünüzü ekleyiniz. 

e) Serbest Meslek sahibi iseniz Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olmadığınıza dair 

resmi yazıyı ekleyiniz.(yeni tarihli) 

f) Serbest Meslek sahibi olup, eşiniz çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan eşinizin 

kaydı olmadığına dair resmi yazıyı; Eşiniz çalışıyor ise 2020 yılına ait 12 aylık Maaş dökümü 

Bordrosunu ekleyiniz. 

g) Serbest Meslek sahibi iseniz vergi levhanızın fotokopisini (Vergi Dairesinden Aslı 

Gibidir Onaylı) 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. 

i) Nüfus kayıt Örneği Nüfus Müdürlüğünden alınacak, evli olmayıp, 18 yaşını geçmiş 

erkek çocuklar öğrenci iseler öğrenci belgesi eklenecektir, öğrenci değil iseler değerlendirmeye 

alınmayacak. 

j) Yasal olarak bakmakla yükümlü olduğunuz kimselerin mahkeme kararları yada bu 

konuda Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağınız onaylı yazı eklenecektir. 

k) EK–1 Aile Durum Belgesi mutlaka onaylatılacaktır. Çalışmayanlar durumlarını 

belgelendirmeleri kaydıyla (Sosyal Güvenlik Kurumundan) EK-1'i Mahalle Muhtarına, çiftçi geliri 

olanlar Köy/mahalle muhtarına, ücretliler ve maaşlılar çalıştıkları kuruma onaylatacaklardır. Bankadan 

emekli maaşı alanlar ilgili banka şubesine, serbest meslek sahipleri bağlı oldukları vergi dairesine 

onaylatıp mühürleteceklerdir. 

l) Paralı yatılı olarak öğrenim görmek isteyenler EK–1 ve ilgili belgeleri 

doldurmayacaklardır. 

m) Ailenizin kira, Köy geliri gibi diğer gelirleri EK–1 de ilgili kısımlara işleyiniz.   

 

NOT: Eğer eşlerin ikisi de çalışıyor ise her ikisi de ilgili kişi veya kurumlardan bu 

belgeyi onaylatmak durumundadır. 

 
Yanlış bilgi veya onay çocuğunuzun paralı/parasız yatılılık durumunu etkileyecektir. 

 
 


