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2018/2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT İŞLEMLERİ 

Kayıt Başvuru Tarihleri : 27 Ağustos 2018 - 12 Eylül 2018 (Saat: 17:00) 

Sonuçların İlanı : 14 Eylül 2018 

 

Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş 

sayılacaktır. Kayıt işlemleri sırasında kayıt için gerekli evrakların tam ve eksiksiz olması gerekir. 

Evrakları eksik olanların işlemleri yapılmayacaktır. 



PARASIZ YATILI ÖĞRENCİLERİN 

PANSİYONA KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

1. Başvuru dilekçesi. 

2. Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı olmadığına dair, (bu ifade mutlaka raporda 

olacak) Sağlık Kurumlarından alınacak Sağlık Raporu 

3. Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği 

4. Nüfus cüzdan fotokopisi, (öğrencinin ve velinin) 

5. İkametgah Belgesi 

6. Yol  km. bilgisi (Yetkili onayı olacak) 

7. Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname (Ek:1) Bunun için ailenin 2017 

yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2018 Malî Yılı için  tespit 

edilen 11.600,00 TL (onbirbinaltıyüz)’ yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde 

ailenin 2017 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Maddi imkânlardan yoksun 

olduğunu belirten (EK:1) öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyannamede 

öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin; velinin eşi çalışıyorsa eşiyle beraber ailenin 

bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi,kurum 

ve kuruluşlardan alınacak 2017 yılına ait 12 aylık toplam gelirini gösteren belge, aile nüfus 

kayıt örneği, velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile 

ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili 

mahkeme kararının tasdikli örneği de eklenmek suretiyle belgelendirilmesi gerekir. EK:1 

Aile ve Geçim Durumunu gösteren Maddi Durum Beyannamesinde öngörülen ve bu 

beyana esas olan, Ailenin Yıllık Gelir Durumunu gösteren resmi makamlardan alınacak 

belgeler ile varsa ekleri. (Kurum Saymanlığı,Vergi Dairesi ,Gıda Tarım Hayvancılık 

Müdürlüğü ve diğer yetkili kurumlardan alınacak belgeler.) 

8. Mezun olduğu okuldan disiplin cezası olup olmadığı ile ilgili belge.(Bir önceki  ders yılında 

okul değiştirme cezası almamış olmak.) 

 

 

 
Not: Öğrenciniz kesin kayıt yaptırdıktan sonra, okul yönetiminden alacağınız parasız yatılılık belgelerine ek 

olarak eğer ilköğretimde burs alıyorsa mezun olduğu kurumdan burs aldığına dair resmi yazı, 8.sınıfta parasız 

yatılı veya burs kazandı ise, kazandı belgelerinin aslı.  

(bir öğrenci hem burslu hem de parasız yatılı olamaz)



 

PARALI YATILI ÖĞRENCİLERİN 

PANSİYONDA KALMA ŞARTLARI VE 

KAYITLARI İÇİN GEREKEN BELGELER 

 

Parasız yatılılık şartlarını taşımayan öğrencilerimiz paralı yatılı statüsünde pansiyonumuzdan 

yararlanabilirler. 

2018 Mali yılı için yıllık pansiyon ücreti 3.250,00 TL olup 4 taksitte ödenir. (Eylül-812,50 

Kasım- 812,00 TL Şubat ve Nisan aylarında açıklanacak 2019 mali yıl pansiyon ücret farkı dahil 

edilmemiştir.) Pansiyon ilk taksiti olan 812,50 TL Mal Müdürlüğüne yatırılmak üzere makbuz 

karşılığında kayıt sırasında okula ödenecektir. Taksitler adı geçen ayların son iş gününe kadar ödenir. 

1. Başvuru dilekçesi. 

2. Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı olmadığına dair (Bu ifade mutlaka raporda olmalı) 

Sağlık Kurumlarından alınacak Sağlık Raporu 

3. Nüfus cüzdan fotokopisi (öğrencinin ve velinin) 

4. Vukuatlı nüfus kayıt örneği. 

5. İkametgah Belgesi. 

6. Mezun olduğu okuldan disiplin cezası olup olmadığı ile ilgili belge.(Bir önceki  ders yılında 

okul değiştirme cezası almamış olmak.) 

 

 

2017/2018  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PANSİYONDA KALAN 

 ESKİ ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI 
 

1. Parasız yatılı öğrencilerin kayıtları 

a. Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı olmadığına dair, Sağlık Kurumlarından alınacak 

sağlık raporu, 

b. Okuldan alınacak kayıt yenileme ve bilgi güncelleme formu. 

 

2. Paralı yatılı öğrencilerin kayıtları 

a. Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı olmadığına dair, Sağlık Kurumlarından alınacak 

sağlık Raporu, 

b. Pansiyon ilk taksiti olan 812,50 TL Muhasebe Müdürlüğüne yatırılmak üzere makbuz 

karşılığında kayıt yenileme sırasında okula ödenecektir. 

c. Okuldan alınacak kayıt yenileme ve bilgi güncelleme formu 



 

 
ZEYNEP GÜLİN ÖNGÖR MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

MANİSA 

 

Zeynep Gülin Öngör Mesleki Teknik Ve Anadolu Lisesi ………..……….. sınıfında okuyan 

…………..…..nolu velisi olduğum ……….………………………………………’ın 2018-2019 Eğitim – 

Öğretim yılında Zeynep Gülin Öngör Mesleki Teknik Ve  Anadolu Lisesi kız pansiyonunda parasız / paralı 

yatılı olarak kalmasını istiyorum. 

 Gereğinin yapılmasını arz ederim.                   

                                                                                                                           .….. /  …..  / 2018  

Veli Adı-Soyadı 

Pansiyon Tercihleri: 

1- 

2- 

3- 

ADRES :……………………….…………….. 

……………………….…………….. 
 

VELİ EV TEL:……………………….……………..  

VELİ CEP TEL:……………………………..………. 

 

Size ulaşamadığımızda ulaşılmasını istediğinin bir yakınınız. 

ADI SOYADI :…………………………………………….. 

1.YAKINLIK DERECESİ:………………………………….. 

1.TELEFONU :……………………………………………… 

2.YAKINLIK DERECESİ:………………………………….. 

2.TELEFONU           :……………………………………………… 

 

 Adres ve telefon değişikliğinin pansiyon idaresine zamanında bildirilmesi zorunludur. 

 Başvuru yapılması kesin yerleşme hakkı doğurmamaktadır. İlgili yönetmelik gerekleri uyarınca 

yerleşecek öğrenciler ilan edilir. 



 

ZEYNEP GÜLİN ÖNGÖR MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

MANİSA 

 2018-2019 Eğitim–Öğretim yılında Zeynep Gülin Öngör Mesleki Teknik Ve Anadolu 

Lisesi …………. Sınıf öğrencisi olan velisi olduğum 

…………………………………………………..’ın hafta sonlarında aşağıda belirttim adreslere 

evci çıkması için izinli sayılmasını istiyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
 

……. / ….../ 2018 

Veli Adı Soyadı İmza 

 

 
ADRES:…………………………………. 

………………………………….. 

………………………………….. 

(……) Öğrenci hafta içinde Çarşamba günü çarşı iznine çıkabilir. (Dersten sonra 18:00’ a kadar) 

( …...) Öğrenci hafta sonu Cumartesi günü çarşı iznine çıkabilir. ( 12:00-17:30) 

( …...) Öğrenci sadece hafta sonunda kendi ev adresine evci çıkabilir. (Cuma günü ders sonrası) 

(……) Öğrenci sadece hafta sonunda aşağıda belirttiğim diğer adreslere de evci çıkabilir. 

 

NOT: 

1. İdari izin olmadan çıkılan evci/ çarşı izinlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. 

2. Evci ve çarşı iznine çıkışlar çarşı ve evci defterlerine yazılarak yapılacaktır. 

3. Aşağıda belirtilen adreslerden farklı bir adrese öğrencinin hafta sonlarında evci çıkması 

velinin yazılı izni haricinde yasaktır. 

 

EVCİ ADRESİ 1 

 

 

YAKINLIK DERECESİ 

 

 

TELEFON 

 

 

ADRES 

 

 

 

EVCİ ADRESİ 2 

 

 

YAKINLIK DERECESİ 

 

 

TELEFON 

 

 

ADRES 

 

 

 



ZEYNEP GÜLİN ÖNGÖR MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ  

ÖĞRENCİ PANSİYONU ÖĞRENCİ TANIMA FORMU 

ÖĞRENCİNİN ADI 

SOYADI 

…………………………………… 

…………………. 
OKULU: 

TC NO: DOĞUM YERİ: DOĞUM TARİHİ: 

İSTENİLEN 

BİLGİLER 
ANNE BABA 

ADI   

SOYADI   

ÖZ / ÜVEY   

SAĞ / VEFAT   

EĞİTİM 

DURUMU 

  

T.C. KİMLİK NO   

MESLEĞİ   

 
İŞ ADRESİ 

  

İŞ TELEFON NO   

 

EV ADRESİ 

  

EV TELEFONU   

CEP TELEFONU   

ÖĞRENCİ SAGLIK BİLGİLERİ 

BOYU  PENİSİLİNE ALERJİSİNİN 

OLUP OLMADIĞI 
VAR YOK 

KİLOSU 
 İŞİTME ÖZRÜ OLUP 

OLMADIĞI 

VAR YOK 

LENS KULANIP 

KULANMADIĞI 

KULLANIYOR KULLANMIYOR BEDENSEL ÖZRÜNÜN 

OLUP OLMADIĞI 

VAR YOK 

PROTEZ KULLANIP 

KULLANMADIĞI 

KULLANIYOR KULLANMIYOR KULLANMASI YASAK 

İLAÇLAR 
 

GÖZLÜK DURUMU 
KULLANIYOR KULLANMIYOR 

GÖZLÜK NO : 

ÖĞRENCİNİN SAĞLIK GÜVENCESİ VAR MI? 

(Anne ve babanın SGK kaydı olmadığına dair belge) 

VAR YOK  

SAĞLIK İLE 

İLGİLİ DİĞER 

AÇIKLAMALAR 

 



ZEYNEP GÜLİN ÖNGÖR MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ  

AKHİSAR 

Velayetim altında bulunan oğlum/kızım   ………………………………………..……‘nın 

………………………….............………. Lisesi’ni kazanması sebebiyle öğrenim süresince okulun 

ve pansiyon yönetiminin düzenlediği her türlü gezi, gözlem ve incelemelere katılmasına, okulca 

düzenlenen her türlü antrenman, müsabakalar, yarışmalar ve laboratuvar çalışmalarına; hafta 

sonları evci ve çarşı izinleri ile okuldan ayrılmasına; hafta içi ders zamanı ve ders dışı zamanlarda 

verilecek her türlü izinler için (öğle arası ve ders bitiminde etütlere kadar olan izinler dâhil olmak 

üzere); Yarıyıl dinlenme tatili, bayram tatili, hafta sonu tatili ve benzeri her türlü tatilde 

okuldan/pansiyondan ayrılmasına; disiplin cezası nedeniyle okuldan eve gelmesine izin veriyor  

her türlü sorumluluğu kabul ve beyan ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 
 

…… / ……../  2018 

Veli Adı -Soyadı-İmza 
 

 

 

 

ADRES:………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

 
CEP TEL:………………………………………. 

 

 
EV TEL:………………………………………. 



ZEYNEP GÜLİN ÖNGÖR MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ 

AKHİSAR/ MANİSA 
 

 

2018-2019 Eğitim – Öğretim yılında …………………………………………. Lisesi 

………. Sınıf öğrencisi olan …………nolu velisi olduğum………………………..……………’ın 

aşağıda belirttim saatlerde ve şartlarda kurs etütlerinde izinli sayılmasını istiyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim.  ……. / …./ 2018 

Veli Adı Soyadı İmza 

 

ADRES: 

 
KURS ADI :………………………………………….…………... 

KURS YERİ  :……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 
Aşağıda belirtilen Kurs Etüt programına uygun olarak velisi olduğum öğrencimin izinli 

sayılması için; 

1. Sadece etüt programındaki yer ve zaman için izinli sayılmasını, 

2. Programda bir değişiklik olduğunda hemen okul idaresini yazılı olarak bilgilendireceğimi, 

3. Pansiyon dışında yaşanacak her türlü olumsuzlukta öğrenci velisi olarak sorumluluğu 

kabul ettiğimi, 

4. Etüt programı haricinde (Yer-Zaman) öğrencimin pansiyon dışına çıktığının tespit 

edilmesi halinde gerekli disiplin işleminin başlatılmasını kabul ediyorum. 
 

 

HAFTALIK ETÜT PROGRAMI 

 

GÜNLER 

 

KURS YERİ 
DERSHANEYE 
ULAŞIM ŞEKLİ 

PANSİYONA 
TAHMİNİ 
UZAKLIĞI 

( KM) 

ETÜT 
BAŞLANGIÇ 

SAATİ 

 

ETÜT 
SAATİ 

PANSİYONA 
TAHMİNİ 

ULAŞABİLE- 
CEĞİ SAAT 

PAZARTESİ       

SALI       

ÇARŞAMBA       

PERŞEMBE       

CUMA       

CUMARTESİ       

PAZAR       

 

 
Yukarıdaki programın doğruluğunu onaylıyorum. 

 
Öğrenci Kurs Müdürü 

 
İmza İmza / Mühür 



ZEYNEP GÜLİN ÖNGÖR MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ 

AKHİSAR/MANİSA 

…………………………………………. Lisesinde okuyan velisi olduğum ……... 

sınıf öğrencisi ………………………………………….’ın 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 

Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız/erkek pansiyonunda paralı yatılı 

olarak kalmasını istiyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. …… / …… / 2018 

Veli Adı Soyadı 

İmza 

ADRES :…………………………… 

…………………………… 

 

CEP TEL:…………………………… EV  TEL:……………………………… 

 

ZEYNEP GÜLİN ÖNGÖR MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ 

 PARALI YATILI ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ 

Yukarıda dilekçesi alınan öğrencinin velisi ile aşağıda belirtilen kuralları uymak şartı 

ile paralı yatılılık sözleşmesi imzalanmıştır. 

1. Velisi bulunduğum öğrencinin okula devam durumu, dersleri, sağlığı ve genel 

davranışlarıyla yakından ilgileneceğim. 

2. Öğrencimin disiplin yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymasını sağlayacağım. 

3. Okula ait eşya araç ve gereçlere her ne suretle olursa olsun vereceği az veya çok zararı 

itiraz etmeksizin ödeyeceğim. 

4. Adresim ve telefonum değiştiğinde okula bildireceğim. 

5. Pansiyon veli toplantılarına katılacağım 

6. Öğrencimin evcilik durumlarını kontrol edeceğim bizzat kendim evci alacağım ya da yazılı 

belge ile evci çıkaracağım(faks veya dilekçe) 

7. Öğrenci ile ilgili okul idaresince yapılacak ödemeli telefon görüşmelerini kabul ediyorum. 

8. Öğrenciniz maddi değeri çok yüksek eşya ve parayı yanında ya da pansiyonda 

bulundurmayacaktır. 

9. Öğrencimi ziyarete geldiğimde pansiyona yiyecek maddesi çıkartmayacağımı. 

10. Öğrencimin okul pansiyonunda ve okulda ısıtıcı ve benzeri idarece yasaklanmış aletlerin 

kullanılmasında doğacak sorumluluğu kabul ediyorum. 

11. Velisi bulunduğum öğrenci ihtiyaçlarını karşılamak üzere hafta arası, ya da hafta sonu 

çarşı izinlerine yalnız başına izin almak kaydıyla çıkıp gelebilir. Her türlü sorumluluk bana 

aittir. 

12. Öğrencimin yemeğini vakitlerinde yemekhanede yiyeceğini ve yatakhaneye hiçbir şekilde 

yiyecek çıkarmayacağını kabul ediyorum. 

 

PARALI YATILI ÖDEME TAKVİMİ 

1. TAKSİT :İlk kayıt yada okulların açıldığı ilk hafta içinde 812,50TL 

2. TAKSİT :KASIM ayının sonuna kadar.812.50TL 

3. TAKSİT :ŞUBAT ayının sonuna kadar. (Yeni yılda pansiyon ücretleri değişebilir) 

4. TAKSİT :NİSAN ayının sonuna kadar. (Yeni yılda pansiyon ücretleri değişebilir) 

 

Taksitler öğrenci adına pansiyon mutemedine makbuz karşılığında ödenir ve bir fotokopisi 

pansiyon idaresine bırakılır.Ödemeler zamanında yapılmaz ise Okul Pansiyonları 

 yönetmeliğinin 22. maddesi gereği öğrencinin pansiyondan ilişiği kesilir. 
 

Yukarıda belirtilen şartları kabul ediyor, aksi durumda öğrencimin ilişiğinin pansiyondan 

kesilmesini ve gönderilmesini, şahsımın okula ve pansiyona gelmem beklenmeksizin kabul ve 

beyan ediyorum. 

……/ …. / 2018 

Veli Adı Soyadı 

İmza 



YATILILIKTAN AYRILIŞ DİLEKÇESİ 
 

TC KİMLİK NO  

ADI SOYADI  

BABA ADI  

ANA ADI  

DOĞUM YERİ VETARİHİ  

CİNSİYETİ Kız  (   ) Erkek  (  ) 

ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ 

OKUL 

 

SINIF VE NUMARASI  

YATILILIK ÇEŞİDİ 1.  PARASIZ (  ) 

2.  PARALI ( ) 

YATILILIĞA GİRİŞ 

TARİHİ 

 

AYRILMA SEBEBİ  

SUNULAN BELGELER 1. 

2. 
 

 
 

 

ZEYNEP GÜLİN ÖNGÖR MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ 

AKHİSAR/MANİSA 

Okulunuza bağlı pansiyonda paralı/parasız yatılı olarak barınan yukarıdaki bilgilere sahip 

öğrencinin, yatılılık haklarından feragat ile ayrılmasını istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 
 

…../…./2018 

……………………………………… 

Öğrenci velisi adı soyadı imza 

 

 

ADRES:………………………………… 

…………………………………. 

………………………………… 

 
 

TEL:………………………………… 



PARASIZ YATILI ÖĞRENCİ NAKİL DİLEKÇESİ 
 

TC KİMLİK NO  

ADI SOYADI  

BABA ADI  

ANA ADI  

DOĞUM YERİ VETARİHİ  

CİNSİYETİ Kız (   ) Erkek  (  ) 

ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ 

OKUL 

 

SINIF VE NUMARASI  

YATILILIĞA GİRİŞ ŞEKLİ 3. PYBS (  ) 

4. TEOG (  ) 

5. BURSLULUKTAN GEÇİŞ ( ) 

6. MAHALLİ SINAV (   ) 

7. SINAVSIZ GİRİŞ (   ) 

YATILILIĞA GİRİŞ 

TARİHİ 

 

NAKİL EDİLECEĞİ OKUL  

NAKİL SEBEBİ  Öğrencinin sağlığında meydana gelen olumsuzlukların tek hekim 

tarafından düzenlenecek sağlık raporu ile belgelendirilmesi, 

 Tasdikname ile uzaklaştırma cezası alınması, 

 Velinin, öğrenci okula kayıt olduktan sonra gerçekleşen görev veya iş 

yeri değişikliği, 

 Velinin, öğrencinin naklini istediği okulun bulunduğu yerleşim birimi 

veya yakın yerleşim birimlerinde ikamet etmesi, 

 Korunmaya muhtaç duruma düşme, anne ve babanın ayrılması veya 

bunlardan birinin ölümü sonucu aile bütünlüğünün bozulması, 

 Farklı türdeki okullar arasında nakil veya geçiş yapılması, 

 Ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 

okullar arası nakil yapılması, 

Diğer  
SUNULAN BELGELER 3. Parasız yatılı okuduğuna dair belge 

4. Yukarıda işaretlenen özrü içeren belge 

(………………………………….) 

 
 

ZEYNEP GÜLİN ÖNGÖR MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ 

Okulunuza bağlı pansiyonda parasız yatılı olarak barınan yukarıdaki bilgilere sahip 

öğrencinin, parasız yatılı naklinin yapılmasını istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 
 

…../…./2018 

……………………………………… 

Öğrenci velisi adı soyadı imza 

 

 

ADRES:………………………………… 

…………………………………. 

………………………………… 

 
 

TEL:………………………………… 



ZEYNEP GÜLİN ÖNGÖR MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ  

AKHİSAR/MANİSA 

Velisi olduğum okulunuz ………….. sınıfı…………..numaralı öğrenciniz 

………………………………………… …………./…………. Öğretim yılında girmiş olduğu 

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazanarak ……../……../201.. tarihinden bu yana burs 

almaktadır. Öğrencimin bursluluk durumunun iptal edilerek okulunuz pansiyonuna PARASIZ 

YATILI olarak kaydının yapılmasının arz ederim. 

 

 
……../……./2018 

Veli Adı Soyadı İmza 

 

 
ADRES:………………………………… 

…………………………………. 

………………………………… 

 
 

TEL:………………………………… 



ZEYNEP GÜLİN ÖNGÖR MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ 

                                                                                        AKHİSAR/MANİSA 

 
Okulunuz……/…...sınıfı……….nolu öğrencisi ………………………………….………’in 

Okulunuzca düzenlenecek her türlü sosyal ve sportif amaçlı ders, inceleme, çevre gezi ve benzeri 

faaliyetlere-etkinliklere katılmasında tarafımca sakınca yoktur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 

 
......./……/ 2018 

Veli Adı-Soyadı İmza 

 

 
ADRES:………………………………… 

…………………………………. 

………………………………… 

 
 

TEL:………………………………… 



(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. 

 
 

 

 

Başvuran öğrencinin 

Adı - Soyadı :...................................... 
Adresi :............................................... 

........................................................... 

....... /…./2018 
Velisinin Adı Soyadı 

İmzası 

EKLER: 

1. Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınacak geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge, 

2. Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı.(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. Velinin yararlanacağı kontenjanla ilgili belge. 



 AİLE DURUM BELGESİ (EK-1)’İN 

DOLDURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

 

1. İlköğretimde Parasız Yatılı olarak öğrenim görenler EK-1 düzenlemeyecekler, sadece 

mezunolduğu okuldan PARASIZ YATILI olduğunu belgelendiren resmi yazı 

alacaklardır. 

2. İlköğretimde BURSLU olarak öğrenim görenler ve 2018/2019 Öğretim Yılında 

Bursluluğu ilk defa hak edenler de EK-1 belgesi düzenleyeceklerdir. 

3. Anne veya babası öğretmen olup, görev yaptığı yerde çocuğunun devam edeceği tür ve 

düzeyde resmi okul bulunmadığını resmi olarak belgelendirenler, görev yeri belgesi ve 

ikametgâh belgesi de verecek, EK-1 Aile Durum Belgesi düzenlemeyecektir. 

4. EK-1 D Ü Z E N L E N İ R K E N!!!; 
a. Aylık maaşlı iseniz 2017 yılına ait 12 aylık maaş bordronuzu, 

b. Emekli olup 3’er aylık dilimlerde maaş alıyorsanız, 2017 yılına ait tüm dönemlerin, 

ilgili banka şubesinden alınan maaş durumunuza ait resmi yazıyı, 

c. Kendiniz maaşlı olup, eşiniz çalışmıyorsa 2017 yılına ait TEDAVİ 

BEYANNAMENİZ ve AYRINTILI MAAŞ BORDROSUNDA aile yardımı aldığı 

belgelendirilecek. 

d. Serbest Meslek sahibi iseniz SGK, Emekli Sandığı ve Bağkur’dan emekli olmadığınıza 

dair resmi yazıyı, 

e. Serbest Meslek sahibi olup, eşiniz çalışmıyorsa BAĞKUR-SGK ve EMEKLİ 

SANDIĞI’NDAN eşinizin kaydı olmadığına dair resmi yazıyı, 

f. Eşiniz çalışıyor ise 2017 yılına ait 12 aylık Maaş Bordrosunu, 

g. Serbest Meslek sahibi iseniz VERGİ LEVHANIZIN FOTOKOPİSİNİ belgelerinize 

ekleyiniz. 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 Köy Muhtarına onaylatınız. 

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

erkek çocuklar öğrenci iseler ÖĞRENCİ BELGESİ eklenecektir, öğrenci değil iseler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

j. Yasal olarak bakmakla yükümlü olduğunuz kimselerin MAHKEME 

KARARLARINIve TEDAVİ YARDIM BEYANNAMENİZ ile SAĞLIK 

KARNELERİNİN onaylı fotokopileri eklenecektir. 

k. Tüm gelirler toplandıktan sonra nüfus kayıt belgesinde adı geçen hanedeki kişi sayısına 

bölünecek. Ailede kişi başına düşen yıllık gelir 11.600,00 TL (onbirbinaltıyüz) 

üzerinde ise öğrenciniz öğrenimine PARALI YATILI olarak devam edecek,  ekteki 

plan dâhilinde pansiyon taksitini yatıracaktır. 

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. 

n. Belgelerin tamamı resmi olup, özenle ve dikkatle belirtilen esaslara göre düzenleyiniz. 

 

 

NOT1. Yanlış bilgi ve onay çocuğunuzun PARALI / PARASIZ durumunu etkileyecektir. 

2. Belgelerini zamanında teslim etmeyen ve eksik teslim edenlerin kayıtları 

yapılmayacaktır. 

3. Ortaöğretim kurumlarının pansiyonlarında kontenjanın yüzde 80'i parasız yatılı, 

yüzde 20'si paralı yatılı öğrencilere ayrılır. 



ZEYNEP GÜLİN ÖNGÖR MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ, 

 MANİSA 

2018-2019 Eğitim - Öğretim yılında................sınıf...............nolu yatılı öğrenciniz 

............................... ..........................nin velisi olarak ben aşağıda cins, miktarı, nitelikleri yazılı 

demirbaş eşyaları sağlam olarak ilgiliden teslim aldık. İlgili memura sağlam olarak teslim etmeyi, 

 demirbaş eşyada meydana gelebilecek zarar ve ziyanı tespit olunan o günün rayiç bedeli üzerinden 

 ödemeyi veya her türlü kesintinin yapılmasını veya  aynı olarak yerine koymayı  taahhüt ederiz. 
 

........../ ....... / 2018 
 

 

 

 

Adres : ................................................................... 

................................................................... 

Ev Tel :0 ........./................................ 

Cep Tel :0 ......../.................................. 

Öğrencinin 

Adı ve Soyadı  : ....................................... 

Sınıf - No : ...................................... 

İmza : ....................................... 

Velinin Adı ve Soyadı 

İmza 

 

SIRA EŞYANIN ADI MİKTARI NİTELİĞİ 

1 RANZA 1 Sağlam Kullanılır 

2 DOLAP 1 Sağlam Kullanılır 

3 YATAK 1 Sağlam Kullanılır 

4 BATTANİYE 1 Sağlam Kullanılır 

5 YASTIK 1 Sağlam Kullanılır 

6 NEVRESİM TAKIMI 1 Sağlam Kullanılır 

7 EVCİ İZİN DEFTERİ 1 Sağlam Kullanılır 

Oda boyası yeni, kapı ve pencereler sağlam durumdadır. 

 

 

 

 

 
UYGUNDUR 

…..  / …..  / 2018 

Nazan BAHAR 

 Okul Müdürü 

 

……….. 

 Müdür Yardımcısı 

(Sene sonunda bu tutanak yetkili kişilerce imzalandıktan sonra öğrenciye geri verilir.) 



PANSİYONA GETİRİLECEK MALZEME LİSTESİ 

1. Spor Ayakkabısı 

2. Okul Ayakkabısı 

3. Terlik 

4. Havlu(El,Yüz.Banyo) 

5. Şampuan 

6. Banyo Sabunu-Sabunu koymak için plastik muhafaza 

7. Diş fırçası-diş macunu 

8. Elbise askısı 

9. tırnak makası,Tarak 

10. Gerektiği kadar iç çamaşırı 

11. Pijama 

 



ZEYNEP GÜLİN ÖNGÖR MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ  

ÖĞRENCİ PANSİYONU VELİ-ÖĞRENCİ PANSİYON SÖZLEŞMESİ 

Pansiyon-veli işbirliği, öğrenci başarısını artıran önemli faktörlerden biridir. Güvenli ve düzenli bir 

pansiyon ortamının sağlanmasında veli katılımının rolü büyüktür. Veli katılımının öncelikle amacı, 

pansiyonun eğitim etkinliklerini yönlendiren okul personeline destek olmak, çalışmalara meslekleri ve 

yeterlilikleri doğrultusunda farklı düzeylerde katkılarını sağlamak, okul personeli ve veli arasında sıkı 

bağlar kurarak öğrencinin eğitim sürecine katkıda bulunmaktır. 

Sözleşmenin Tarafları: 

1. Öğrenci 

2. Öğrenci Velisi / Anne-Babası 

3. Okul Yönetimi 

DAYANAK MADDELERİ: 

1.  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık  ve 

 Sosyal Yardımlar 

2. Pansiyon İç Yönergesi 

3. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 

4. Öğretmen Kurul Kararları 

PANSİYON YÖNETİMİNİN HAKLARI : 

1. Pansiyon Kanunda ifadesini bulan tüm haklara sahiptir. 

2. Pansiyon yönetimi, gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin odasını değiştirme hakkına sahiptir. 

3. Pansiyon yönetimi ve çalışanları saygı görme hakkına sahiptir. 

4. Pansiyon içinde öğrenci ve öğrenci velilerine çeşitli sorumluluklar verme hakkına sahiptir. 

5. Öğrencilerin pansiyonu ilgilendiren çeşitli konularda öğrenci velilerinden bilgi alma hakkına 

sahiptir. 

6. Öğrenci ve öğrenci velilerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen tutumlarında yasal 

yaptırımlar uygulama yetkisine sahiptir. 

7. Pansiyon yönetimi öğretmen kurul kararlarını uygulama yetkisine sahiptir. 

PANSİYON YÖNETİMİNİN SORUMLULUKLARI: 

1. Pansiyonda olumlu bir kültür oluşturmak. 

2. Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında ayırım yapmamak. 

3. Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri fırsatlar 

yaratmak. 

4. Pansiyonun işleyişine ait kararların ve kuralların uygulanmasını takip etmek. 

5. Pansiyon – toplum ilişkisini geliştirmek. 

6. Pansiyonun işleyişi ve yönetimi konusunda ilgili tarafları düzenli aralıklarla bilgilendirmek. 

7. Pansiyon ve çevresinde şiddet içeren davranışlara kesinlikle izin vermemek. 

8. Pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek. 

9. Öğrencilerin çalışma zaman ve yerlerinde, etütlerde sessizce ders çalışmalarını sağlamak ve 

gerektiğinde onların çalışma sırasında derslerde karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı 

olmak. 

10. Banyo, çamaşırhane, bulaşıkhane, yatakhane, tuvalet ve lavaboların temiz ve tertipli tutulmasını 

sağlamak. 

11. Yatılı öğrencilerin disiplin, düzen ve temizliğini sağlamak. 

12. Sözleşmede esas alınan yasal düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak. 

13. Öğrenciler için sağlıklı, hijyenik ve güvenli huzurlu bir yaşam alanı oluşturmak. 

14. Öğrenci ve velileri ilgilendiren duyuru, çizelge ve evrakı vaktinde asmak ve korumak. 

15. Pansiyon kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak. 



ÖĞRENCİNİN HAKLARI: 

1. Öğrenci, pansiyon kanununca kendisine verilmiş haklara sahiptir. 

2. Öğrenci, pansiyon hizmetlerinden eşit derecede yararlanma hakkına sahiptir 

3. Öğrenci sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşama hakkına sahiptir. 

4. Öğrenci Kurulu Başkanı ve Beslenme kulübü temsilcisinin tüm öğrenciler adına yemek listelerinde 

görüş belirtme hakkına sahiptir. 

5. Öğrenci kendisine tanınan sosyal yardımları alır. 

ÖĞRENCİNİN SORUMLULUKLARI 

1. MEB tarafından kabul edilen ve kabul edilecek pansiyon yönetmeliklerine ve bu yönetmeliklere 

uygun yapılan her türlü düzenlemeye uymak. İlanları sık sık okumak, ayrı bir uyarıya meydan 

vermeden ilanları takip etmek. 

2. Pansiyon iç yönergesine (Pansiyon kuralları, yatakhane kuralları, pansiyon vakit çizelgesi vb.) 

uymak. 

3. Maddi değeri yüksek eşyayı, öğrenci harçlığı limitinin üstünde parayı vb. malzemeyi çantasında, 

valizinde, dolabında bulundurmamak. 

4. Etüdü olumsuz yönde etkileyecek davranışlarda bulunmamak. Etüde cep telefonunu getirmemek, 

cep telefonunun numarasını yurt idaresine vermek, 

5. Kurumun, arkadaşlarının eşyalarına verdiği her tür zararı, itiraz etmeksizin ödemek. 

6. Verdiği adres veya telefonda meydana gelecek değişiklikleri mümkünse aynı gün, değilse ertesi 

gün okul ve Pansiyon idaresine bildirmek. 

7. Pansiyon müdür yardımcısı ve okul müdüründen izin almadan pansiyonu terk etmemek. 

8. Hastalandığında nöbetçi öğretmene haber vermek, doktorun verdiği ilaçları Pansiyon idaresine 

teslim etmek. 

9. Evci izinlerini formda belirttiği adreste geçirmek, velisinin izni olmadan bir yere asla gitmemek. 

Çarşı izni ve etüt merkezi için okul idaresine yaptığı beyanların sonucunu şimdiden kabul etmek. 

10. Yemekhane ve pansiyonda nöbetçilik yapmak, kendisine verilen nöbetlere vaktinde gelmek, 

görevini titizlikle yerine getirmek. Kendisine verilen resmi evrakı eksiksiz tutmak ve nöbetinin 

bitiminde nöbetçi belletmene teslim etmek. 

11. (Paralı kalanlar için) Pansiyon taksitlerinin yılda biri peşin, diğer üçü taksitler halinde ve Kasım, 

Şubat, Nisan aylarının en geç sonuna kadar ödemek, belirtilen tarihlerde ödemediği  takdirde 

yurttan kaydının silineceğini bilmek. 

12. Kendisine, odasına ve genel anlamda kullanımına verilmiş demirbaş malzemelerini (ranza, dolap, 

kitaplık, nevresim, yastık, battaniye, sandalye, masa, cam, mutfak malzemesi, elektrikli eşyalar, 

ütü, ütü masası, elektrik süpürgesi, tv, bilgisayar, cam, pencere, duvar, kapı v.b) korumak ve zararı 

halinde tazmin etmek. 

13. Pansiyonda barınan tüm arkadaşları ile iyi geçinmek. Alt-üst öğrencilerle sürtüşmelere,  genel 

ahlaka aykırı tutum ve davranışlara girmemek. 

14. Zararlı alışkanlıklardan kaçınmak. Hiç bir şekilde pansiyon içinde ve çevresinde zararlı madde 

(sigara, alkol vb.) kullanmamak. 

15. Kesici, delici, yaralayıcı ve öldürücü aletleri hiç bir şekilde pansiyona sokmamak. 

16. Hiç bir şekilde bölücü, etnik ayırım yapan siyasi, müstehcen yayınları pansiyona sokmamak. 

17. Etütler okul binasındaki dersliklerde veya odalarında yapılacaktır. Bunun haricinde yatış saatine 

kadar pansiyondaki çalışma masalarında ders çalışılabilir. 

18. Etütlerde hiçbir öğrenci diğer arkadaşlarını rahatsız edecek bir davranış sergileyemez. 

19. Etüt süresince etüt salonlarından çıkılmaz, koridorlarda gezilemez. 

20. Etütlerde hiçbir şekilde gürültü yapılamaz, yüksek sesle konuşulmaz. Unutulmamalı ki etütlerde 

zaman öldürmek geleceğinizi kendi elinizle tehlikeye atmaktır. Sizi belirlediğiniz hedefe ancak 

derslerde gösterdiğiniz çaba özellikle de etütlerde yapacağınız çalışma ulaştıracaktır. 

21. Etütlerde cep telefonu daima kapalı konumda tutulacak ve hiçbir biçimde kullanılmayacaktır. Aksi 

durumda telefonlar alınarak veliye verilecektir. Tekrarı halinde yıl sonuna kadar okulda 

alıkonulacaktır. 

22. Etütlerde etkileşimli tahtalar kapalı tutulacak; film izleme, müzik dinleme vb. söz konusu 

olmayacaktır. 



23. Etüt çalışmalarının verimli olması amacıyla her etüt salonunda başkan seçilecek ve herkes başkana 

karşı sorumlu olacaktır, onun uyarılarına kimse karşı çıkmayacaktır. 

24. Yatakhaneler okul yönetimince belirlenen saatler dışında kapalı olacaktır. Bu nedenle, özellikle 

ders ve etüt saatlerinde yatakhanelere gidilmeyecektir. 

25. Yatakhanedeki her odada dönüşümlü başkanlık yapılacak. Yatakhane başkanları odanın  

düzeninden ve temizliğinden sorumludur. 

26. Her öğrenci kaldığı odayı, kendi yatak ve dolabını düzenli ve temiz tutacak, kişisel eşyalarını 

ortalıkta bırakmayacaktır. 

27. Yatakhane odalarının temizliğine özen gösterilecek, camların kırılmaması için gerekli önlemler 

alındıktan sonra havalandırılacaktır. 

28. Pansiyonun temizliği ve düzeni görevli personel tarafından yapılacak, kat sorumluları ve pansiyon 

başkanları yapılmayan işler ve düzensizlikler konusunda günün nöbetçi öğretmenine veya 

pansiyondan sorumlu müdür yardımcısına haber verecektir. 

29. Yatak odalarında (şarj aleti hariç) ocak, ısıtıcı, soğutucu, su ısıtıcısı gibi elektrikli araçlar 

bulundurulmayacak ve kullanılmayacaktır. Elektrik kullanımına özen gösterilecek  lambalar 

gereksiz yere açık bırakılmayacaktır. 

30. Valizler düzgün bir şekilde valiz odalarına konulacaktır. 

31. Yatakhane duvarlarına yazı, resim, poster ve benzeri şeyler asılmayacaktır, duvarlar ve masalar 

hiçbir şekilde yazılmayacak ve çizilmeyecektir. 

32. Yatakhanelerde açıkta yiyecek maddesi bulundurulmayacak, yemekhaneden ve dışarıdan 

yatakhaneye hiçbir yiyecek maddesi götürülmeyecektir. 

33. Yatış saatinden sonra kesinlikle gürültü yapılmayacaktır ve koridorda gezilmeyecek, 

koşuşturulmayacaktır. Yatakhane kapıları gürültülü kapatılmayacaktır. 

34. Yatma ve kalkma saatlerine uyulacak ve yatış saatinden sonra kesinlikle başka yatakhanelerde 

gidilmeyecektir. 

35. Yatakhanelere ziyaretçi olarak (veli dâhil) hiç kimse kabul edilmeyecektir. 

36. Ayakkabılar, ayakkabılıklara düzenli olarak konulacak ortalıkta ve özellikle odalarda 

bırakılmayacaktır. 

37. Kesinlikle başka birisinin özel eşyası (terlik, jilet, tırnak makası vb.) kullanılmayacaktır. 

38. Tuvaletler, duş kabinleri kullandıktan sonra temiz bırakılacak ve musluklar açık bırakılmayacak, 

açık bırakılmışsa kapatılacaktır. 

39. Yatılı öğrenciler ses kaydedici ve görüntüleyici özelliği olmayan cep telefonu kullanacaklardır. 

40. Her sabah ve belirtilen günlerin akşamlarında öğrenciler banyo yapabilir yatılı öğrencilerin çamaşır 

yıkama günleri idarece öğrencilere bildirilecektir. 

41. Yatılı öğrenciler idarece belirlenen pansiyon zaman çizelgesine uymak zorundadırlar. 

42. Hiçbir öğrenci idareden izin almadan evci veya çarşı izin defterine ismini yazmadan pansiyondan 

ayrılmayacaktır. 

43. Yemekler self servis usulü yendiği için öğrenciler çağdaş bir insana yaraşır şekilde sıraya girecek 

ve o sıra içerisinde yemeklerini alacaklardır. Hiçbir şekilde yemek sırası bozulmayacak  

başkalarının hakkı ve hukuku gözetilecektir. 

44. Yemekhanede verilen yemek ve diğer yiyecek maddeleri yemekhane dışına çıkarılmayacaktır. 

Dışarıdan getirilen yiyecek maddeleri yemekhaneye ve pansiyona sokulmayacaktır. 

45. Yemekhanedeki hiçbir demirbaş eşya (bıçak, çatal, kaşık, tabak, bardak, sürahi, sandalye ve 

benzeri) yemekhane dışına çıkarılamaz. Öğrenciler yemekhaneye veli ve ziyaretçi kabul edemezler. 

46. Yemek saatleri dışında gelen öğrenciye yemek verilmez. Ancak öğrenci görevli veya okul 

idaresinin izni ile herhangi bir yere gitmiş ise onların yemekleri ayrılır. 

47. Servis tepsileri yemekten sonra boşaltılarak belirlenen yere düzgünce bırakılacaktır. 

VELİNİN HAKLARI: 

1. Öğrenci velisi, öğrencisinin pansiyonla ilgili durumlarında bilgi alma hakkına sahiptir. 

2. Öğrenci velisi pansiyonda saygılı bir şekilde karşılanma hakkına sahiptir. 

3. Öğrenci velisi pansiyonun işleyişi ile ilgili düzenli bilgi alma hakkına sahiptir. 

4. Öğrenci velisi pansiyona yaptığı ayni ve nakdi yardımları ile ilgili bilgi ve belge alma hakkına 

sahiptir. 



5. Öğrenci velisi, öğrencisini ziyaret etmeye izin belgesi almak koşulu ile öğrencisini dışarı çıkarma 

hakkına sahiptir. 

VELİNİN SORUMLULUKLARI: 

1. Öğrencisinin, MEB tarafından kabul edilen ve kabul edilecek pansiyon yönetmeliklerine ve bu 

yönetmeliklere uygun yapılan her türlü uygulamaya uymasını sağlamak. 

2. Veli toplantılarında çoğunlukla alınan her tür karara, pansiyon iç yönergesindeki kararlara uymak. 

3. Öğrencisinin kurum eşyalarına, arkadaşlarının eşyalarına verdiği her türlü zararı, itiraz etmeksizin 

ödemek. 

4. Maddi değeri yüksek eşyayı, öğrenci harçlığı limitinin üstünde parayı, reçeteli veya reçetesiz 

ilaçları, vb. malzemeyi öğrencisinin üzerinde ve yanında bulundurmamak ve uyarmak. 

5. Pansiyonun ziyaret saatleri dışında önemli bir durum olmadıkça ziyaret için öğrenciyi çağırmamak, 

etüt saatlerinde öğrencisine telefon açmamak. Etüde cep telefonu getirmenin yasak olduğu, 

pansiyona kameralı cep telefonun getirilmeyeceği konusunda öğrencisini uyarmak. 

6. Öğrencisi ilgili önemli bilgileri (sağlık, kişilik, eğitim) pansiyon yönetimine vaktinde bildirmek. 

7. Paralı yatılılık ücretlerini vaktinde (İlk taksiti peşin diğerlerini Kasım, Ocak ve Mart aylarının ilk 

on günü içinde) ödemek. 

8. Adres değişikliklerini vaktinde pansiyon ve okul yönetimine yazılı bildirmek. 

9. Evci çıkan öğrencisini en geç pazar günü 19:00’de pansiyonda olacak şekilde öğrencisini  

pansiyona göndermek. Özel durumlarda telefonla bildirmek, yazılı belgesini okul ve pansiyona 

ulaştırmak. 

10. Her dönemde en az 2 defa olmak üzere öğrencisini ziyarete gelmek. 

11. Öğrencisinin fiziksel, ruhsal ve eğitim gelişimini takip etmek. 

12. Pansiyon ve okul yönetimine, öğretmen ve diğer çalışanlara saygılı davranmak. 

13. Okul ve pansiyonun çağrılarına, görüşme taleplerine olumlu yanıt vermek. 

Bu sözleşme; veliyi ve öğrenciyi okulun işleyişi, kuralları, öğrencilere ve velilere sağlayacağı imkânlar 

ve tarafların karşılıklı hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Sözleşmenin tarafı olarak yukarıda sunulan sorumluluklarımı okudum. Sorumluluklarımı yerine 

getireceğime söz veriyorum. 
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Öğrenci Velisi Öğrenci 
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